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Ficha 6

COERÊNCIA E COESÃO TEXTUAIS
Um texto tem de estar bem organizado internamente, a nível das ideias e da forma 

como elas se articulam, para que a comunicação se processe de forma e� caz e rigorosa. 
A etimologia da palavra «texto» — em latim, o termo signi� cava «tecido» ou «entrela-
çado» — apontava já para o facto de se tratar de um conjunto de elementos (conceitos 
e palavras) bem organizados e bem interligados. Ora, para estar bem construído, qual-
quer enunciado textual deve ter duas propriedades que organizem a mensagem que ele 
apresenta e desenvolve: a coerência e a coesão.

  COERÊNCIA TEXTUAL
A coerência diz respeito à organização das ideias de um texto e também à relação 

que a linguagem estabelece com o mundo. As situações e as referências de um texto 
têm de ser lógicas e adequadas ao conhecimento que os falantes têm da realidade; 
como, por exemplo, as situações de ordenação temporal ou as relações de causalidade 
(Não saí porque chovia.)

A coerência resulta de vários fatores textuais, como o género e o tipo de texto, as 
relações com outros textos (relações intertextuais), os temas, etc. Além disso, associa-se à 
intencionalidade comunicativa de quem produz o texto e à capacidade interpretativa de 
quem o recebe (leitor ou recetor). Há outros requisitos para assegurar a coerência textual, 
entre os quais se destaca o princípio da cooperação entre emissor e recetor do texto.

Como a coerência está dependente da organização das ideias de um texto e à forma 
como elas se interligam a nível da lógica e do sentido, há requisitos que um texto deve 
ter para estar bem estruturado e produzir sentido. O primeiro desses requisitos é o da 
unidade de conteúdo, pois o texto deve tratar um tema central, que depois é desenvol-
vido e analisado. Este conceito associa-se a outros dois requisitos de um texto: os da 
continuidade e da progressão. A continuidade temática é o princípio da unidade de 
tema e garante que exista um � o condutor na mensagem. Já a progressão prende-se 
com o desenvolvimento das ideias e dos acontecimentos e com o aparecimento de nova 
informação. Outros preceitos que devem ser seguidos para manter a coerência de um 
enunciado são as regras da não contradição, da não repetição e da relevância. A pri-
meira determina que não se pode apresentar argumentos ou dados logicamente incom-
patíveis. Por seu lado, a regra da não repetição dita que um texto não deve retomar 
desnecessariamente informação já apresentada nem cair em redundância. A regra da 
relevância, por sua vez, aponta para a importância de a informação apresentada no texto 
ser pertinente e apropriada ao seu contexto, devendo também guiar-se pelo critério de 
verdade e validade — fala-se aqui da máxima da qualidade.

  COESÃO TEXTUAL
A articulação entre as várias partes de um texto (as ideias, as frases, etc.) consegue-

-se através do uso de mecanismos textuais (lexicais e gramaticais), como as conjunções 
e as expressões de tempo ou a noção gramatical de concordância e de referência. Tal 
signi� ca que a inter-relação lógica do conteúdo do enunciado (coerência) encontra na 
coesão os processos linguísticos para traduzir essa ligação da mensagem. Há dois gran-
des tipos de coesão: a lexical e a gramatical.

Coesão lexical — Estabelece-se por meio de uma rede de referências de um texto, 
que se faz por reiteração (repetição) e por substituição. Desta forma, é possível remeter 
o discurso para um elemento anteriormente identi� cado.

Ex.:  Os animais comem para sobreviver. Todas as criaturas se alimentam para 
terem energia e garantirem as suas funções vitais. Caçar, correr, lutar são 
atividades que exigem energia previamente absorvida. Para tal, por exemplo, 
as aves têm asas, bicos, patas e penas.
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Além de se manifestar pela repetição de palavras (energia/energia), a coesão lexical 
está presente nos processos de substituição por sinónimos (animais/criaturas, comer/
alimentar-se), por hiperónimos e hipónimos (atividades: caçar, correr, lutar) e por holó-
nimos e merónimos (ave: asa, bico, patas).

Coesão gramatical

a)  Coesão referencial — Consegue-se por intermédio de mecanismos discursivos 
(pronomes, advérbios ou determinantes) que estabelecem uma relação entre os 
elementos do texto.

  Ex.:  A Ana está contente porque recebeu a bicicleta que o avô lhe prometera.

A correferência entre os termos «A Ana» e «lhe» advém do facto de remeterem 
para a mesma entidade: uma menina chamada Ana.

Quando, como acontece na frase citada, um pronome (lhe), um advérbio ou um 
determinante se referem a uma entidade anteriormente designada (A Ana), estamos 
perante uma anáfora. Caso esses elementos discursivos remetam para uma entidade 
que será posteriormente designada, o mecanismo denomina-se catáfora:

Exs.:  Ele perguntou a si próprio: o que vais fazer, José? (catáfora) 
Eu vi-o, mas ele, o António, não me viu. (catáfora)

A coesão referencial pode fazer-se por elipse, ou seja, por omissão de uma referên-
cia expressa a um antecedente. Aí é o elemento ausente (Ø) que estabelece a coesão:

E x.: A Joana levantou-se, Ø correu para a porta e Ø saiu.

b)  Coesão frásica — Consegue-se pela relação sintática entre as palavras que com-
põem a frase. Este tipo de coesão de carácter gramatical manifesta-se sobretudo 
a nível:

 i)  da ordem de palavras na frase: esta ordem pode sofrer alterações, desde que 
estas não perturbem a gramaticalidade da frase e a compreensão da infor-
mação.

  Ex.: A Ana comeu um gelado ontem.

 ii)  da concordância: dentro da frase, as palavras devem concordar em género 
e em número. Essa concordância estabelece-se entre elementos como o 
sujeito e o verbo, o determinante e o nome, o nome e o adjetivo, etc.

  Ex.: Os rapazes espertos são simpáticos.

c)  Coesão interfrásica — É assegurada sobretudo por articuladores ou conectores 
do discurso: palavras ou expressões que lexicalmente traduzem as ligações lógi-
cas entre as partes do texto. Os articuladores são elementos linguísticos como as 
conjunções, as locuções conjuncionais, os advérbios ou outro tipo de expres-
sões de ligação.

 Ex.:  Os alunos empenharam-se no estudo. Por isso, alcançaram bons resultados. 
No entanto, estavam ainda receosos do exame.

d)  Coesão temporal — Resulta da correta e explicita ordenação no tempo dos factos 
apresentados num texto. A organização cronológica dos acontecimentos é, por-
tanto, garantida por meio de uma relação bem de� nida entre os tempos verbais e as 
palavras e expressões com valor temporal. O grupo das palavras e expressões tem-
porais, por seu lado, é composto por advérbios de tempo (ontem, agora, amanhã, 
etc.) e expressões preposicionais (antes disso, de manhã, etc.), entre outros.

 Ex.:  Esta manhã, quando o Jorge acordou, não se sentia muito bem. 
Já ontem à noite tinha estado com pouca energia. Mas, só hoje, 
depois do pequeno-almoço, constatou que tinha febre. Pediu logo à mãe 
um remédio. Amanhã vai ter jogo de futebol e não quer faltar.

ANEXO I. CLASSES DE PALAVRAS, SINTAXE E LEXICOLOGIA
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