
COERÊNCIA 

A COERÊNCIA TEXTUAL é uma exigência do discurso com sentido e  consiste na 
interligação conveniente e lógica de idéias num texto.  Depende essencialmente de dois elementos:

 a) a ligação ideológica e 
b) a ligação sintática.
A ligação ideológica é revelada a partir do encadeamento das idéias.
A ligação sintática é garantida pelo emprego adequado dos conectores lógicos do discurso.
As categorias gramaticais de que dispomos para a coerência textual são as seguintes: 
a) pronomes, b) conjunções e locuções conjuncionais, c) advérbios e locuções adverbiais, 

d) alguns verbos e locuções verbais.

A COERÊNCIA resulta não só da adequação do que se diz ao contexto extraverbal (aquilo 
ao que texto faz referência e que precisa ser conhecido pelo receptor) e da pertinência  dos 
articuladores do discurso empregados no texto.

ARTICULADORES DO DISCURSO
Além da adequação, seqüencialização, pertinência, coesão e correção, um texto deve apresentar 

conexão, melhor dizendo: as idéias devem ser articuladas logicamente, para que não haja 
contradições, nem redundâncias inúteis, nem saltos bruscos de sentido.  Os articuladores de discurso 
assumem um papel extremamente importante no discurso.

No trato das orações subordinadas, por exemplo, tem-se de considerar as seguintes relações 
lógicas e seus conectores frásicos :

RELAÇÕES LÓGICAS ►►► CONECTORES FRÁSICOS
Para expressar CAUSA ► Conjunções e locuções subordinativas causais: como, 

dado que, já que, porque, visto que, pois que, porquanto.
Para expressar COMPARAÇÃO ► Conjunções e locuções subordinativas comparativas: 

assim como ... assim também, com, conforme, mais /
menos... do que, tão/ tanto...como, segundo. 

Para expressar CONCESSÃO ► Conjunções e locução subordinativas concessivas: ainda 
que, conquanto, embora, mesmo que, por mais que, posto 
que. 

Para expressar CONDIÇÃO ► Conjunções e locuções subordinativas condicionais: 
afora, a não ser que, caso, contanto que, desde que, exceto 
se, salvo se, se.

CONSEQÜÊNCIA ► Conjunções e locuções subordinativas consecutivas: de 
tal forma que, de tal maneira que, de tal modo que, tão/ 
tanto ... que.

Para expressar FIM/ FINALIDADE ► Conjunções e locuções subordinativas finais: a fim de , 
afim de que, para que.

Para expressar TEMPO ► Locuções e conjunções temporais: antes que, até que, 
assim que, Quando, enquanto, logo que,  depois que, desde 
que, primeiro que. 

Para COMPLETAR FRASES Conjunções subordinativas integrantes: que, se.
Para EVITAR REPETIÇÕES 
(tanto de nomes quanto de expressões

Pronomes relativos: que, quem, qual, cujo, em que.



FATORES DE COERÊNCIA

A coerência é medida por diferentes fatores, que, quando presentes, auxiliam e enriquecem 
o entendimento do leitor em relação ao texto.  Por outro lado, faltando tais fatores ou a maior parte 
deles, o leitor terá dificuldades em atribuir um sentido ao texto, já que não consegue entendê-lo.

São fatores que concorrem para a coerência necessária a fim de compor um texto: 

• conhecimento de mundo
Minha vida têm estado um onze de setembro.

• Inferência
A televisão é o meio de comunicação mais influente na adolescência.

• conhecimento partilhado

• situacionalidade
Como está o frango?

• Intertextualidade
“Diante da minha janela havia uma pedra.Não, não vou fazer imitação de poesia. Nada 

tem de poética a história que vou contar.” ( Heloísa Seixas)

• Intencionalidade
_ Me dá um cigarro?
_ Ué, nem sabia que você fumava.
_ Fumo, mas não trago.
_ Pois devia trazer.

• Aceitabilidade
Nos últimos dois anos, a frota de automóveis da cidade de São Paulo aumentou consideravelmente, 
mas a poluição diminuiu.

TIPOS DE COERÊNCIA

1. COERÊNCIA SEMÂNTICA
2. COERÊNCIA SINTÁTICA
3. COERÊNCIA ESTILÍSTICA
4. COERÊNCIA PRAGMÁTICA



EXEMPLOS:
      1 - Ferir um direito constitucional é inconcebível. Entretanto, levar políticos a um posicionamento 
é prescindível para que cidadãos possam julgá-lo. 
      2  -   A mulher, durante muito tempo, sempre foi vista como o “sexo frágil”. 
      3  -  Teresa, se algum sujeito bancar o

sentimental em cima de você
e te jurar uma paixão do tamanho de um
bonde
[...]
CAI FORA.

(Manuel Bandeira)
4- A: Onde fica a rua Cosme Velho?

B: O metrô não passa lá.

EXERCITANDO

TEXTO 1 

PETRÓLEO 

                                                       Eduardo Frieiro

       Os fatos desta vez deram razão a Monteiro Lobato. Existe o petróleo. Resta saber, e o grande 

escritor morreu antes que pudesse observá-lo, resta saber se o cobiçado líquido brindará os brasileiros com 

uma vida decente, ou fará do país outra Venezuela, onde, há um quarto de século, se põe fora, sem proveito 

para o povo, a maior fartura petrolífera da América Latina. (1948)

TEXTO 2 

PETRÓLEO 

                                                  Monteiro Lobato

       Esse produto é o sangue da terra; é a alma da indústria moderna; é a eficiência do poder militar; é a 

soberania; é a dominação. Tê-lo é ter o sésamo abridor de todas as portas. Não tê-lo é ser escravo.

1 - O que é explícito num enunciado pode gerar informações implícitas; os dois primeiros períodos do texto 1 

nos permitem deduzir alguns dados implícitos, EXCETO:

(A) Monteiro Lobato defendia a existência de petróleo no país;

(B) nem sempre as posições de Monteiro Lobato tinham apoio nos fatos;

(C) Monteiro Lobato era figura conhecida na época de elaboração do texto;

(D) os fatos não são apoio incontestável de argumentos;

(E) os fatos a que alude o texto dizem respeito à descoberta de petróleo no Brasil.



2 - A relação entre o texto 1 e o texto 2 está:

(A) na presença de Monteiro Lobato ligada ao mesmo tema: o petróleo;

(B) no fato de as palavras de M. Lobato (texto 2) se realizarem no texto 1;

(C) na semelhança de preocupações com a riqueza do petróleo;

(D) na exploração dos países mais ricos sobre os mais pobres;

(E) no valor do petróleo como instrumento de dominação.

RESPOSTAS: 1-D; 2-A


