
Coesão e Coerência

A coesão é a forma como é feita a conexão dos elementos presentes em um 
texto. Ela é feita através de mecanismos lingüísticos, que proporcionam a 
“amarração” das ideias de um texto, fazendo com que todos os elementos 
fiquem em harmonia. A coesão é percebida ao longo do texto, em suas frases 
e parágrafos.

Há alguns elementos que garantem a coesão de um texto. Veja:

1. Conectores: permitem articulações e ligações entre as diferentes partes 
do texto. Os conectores também garantem que as ideias fiquem 
organizadas e a sequência textual seja mantida.
Exemplos de conectores: pois, além disso, por exemplo, no entanto, isto 
é.

2. Correlação dos verbos:  fazer a correlação correta dos verbos, ou seja, 
utilizar os tempos verbais de maneira adequada também é um elemento 
importante para manter a coesão de um texto. 

Por mais que a coesão textual seja algo único, ela pode ser feita de diversas 
maneiras:

1. Coesão referencial: quando um termo já utilizado é retomado no texto, 
mas utiliza-se outro termo para substituí-lo.
Exemplo: Julia saiu cedo de casa. Ela tinha diversos compromissos ao 
longo do dia.



2. Coesão lexical: a coesão lexical tem o objetivo de diminuir as 
repetições de termos dentro de um texto. Ela pode ser feita através da 
reiteração ou colocação.
Exemplo 1 (colocação): Ela comprou um carro. O veículo é veloz.
Exemplo 2 (reiteração): Ela comprou um carro veloz e seguro. A 
velocidade e segurança a encantaram. 

3. Coesão por elipse: ocorre por meio da apagação de um termo na frase, 
sem que o sentido seja comprometido.
Exemplo: Maria faz almoço e também conversa ao telefone.

4. Coesão por substituição: é utilizada para retomar termos já 
mencionados anteriormente, utilizando a anáfora.
Exemplo: Os alunos foram advertidos devido ao mau comportamento. 
Caso isso ocorra novamente, eles serão suspensos.

5. Coesão sequencial: termos utilizados para fazer com que a frase seja 
de fácil entendimento.

Exemplo: pode-se não concordar com opiniões diferentes, desde que se 
respeite os diversos pontos de vidas. 

Além dos elementos coesivos, há outros recursos que podem ser utilizados 
para manter a coesão textual, tais como: utilização correta das flexões verbais 
e nominais e o uso adequado das preposições e conjunções.

Mas o que é, de fato, um texto coeso? Um texto coeso é aquele que apresenta 
lógica para o leitor, com todos os seus elementos textuais organizados de 
forma harmônica. 

Veja o quadro abaixo, com algumas palavras de transição que podem ajudar a 
manter a coesão do seu texto: 



Quadro disponível no site educamais.com.br

Agora que você já sabe um pouco mais sobre coesão, é preciso estar atento 
sobre o que é coerência. A coerência textual é o que garante que o seu texto 
seja entendido, garantindo o encadeamento das ideias. Coesão e coerência 
são elementos textuais que estão sempre juntos, pois os elementos textuais 
presentes na coesão garantem a coerência. A falta de coerência afeta o 
sentido de um texto, fazendo com que ele não seja compreendido pelo leitor. 

Apesar da coerência ser um elemento único, ela pode ser feita de algumas 
maneiras:

1. Coerência Narrativa: a ordem lógica das ações é obedecida. É mais 
comum em histórias.
Exemplo: “Ele ligou à noite para acalmar o desespero dela. Sentou no 
sofá de couro já gasto, acendeu a luz do abajur na sala já escura. 
Chamou por querida, clamou por perdão. Relatou o dia e prometeu 
reduzir os hiatos que os separava. A conversa deu fome. Ele levantou e 
procurou os últimos vestígios do jantar. Ela ficou saciada com um copo 
de leite quente preparado enquanto ele lhe fazia juras que seriam 
quebradas na manhã seguinte.”



2. Coerência Argumentativa: para que a coerência seja mantida, deve-se 
utilizar argumentos, dados e opiniões. Para que o texto seja entendido, 
também é preciso manter uma ordem cronológica.
Exemplo: “A violência escolar é um problema que envolve toda a 
comunidade. Do núcleo familiar ao convívio em sociedade, é o Estado, 
contudo, o responsável por oferecer as condições necessárias para a 
redução do problema até a sua quase eliminação”.

3. Coerência Descritiva: são utilizados detalhes do ambiente e das 
pessoas, aproximando o leitor do texto, fazendo com que ele “visualize” 
cada detalhe. 

Exemplo: “Fazia tão calor naquele dia, que as roupas pareciam aderir à 
pele. Cada passo na calçada era um desafio ao bem-estar devido à 
temperatura do ladrilho. Mesmo assim, saiu mais cedo e foi fazer as 
compras de aniversário para a surpresa da noite. Nem mesmo o calor 
seria suficiente para impedir a festa.”

*Exemplos retirados do site todamateria.com.br

Leu o material? Então faça os exercícios para fixar os conceitos.

1. Quais os tipos de coesão textual? Para que serve cada um?

2. A falta de coerência afeta um texto? Como?

3. Quais os tipos de coerência? Para que serve cada um?


