
Texto, 

Textualidade,Coerência e 

Coesão



Entendendo o conceito de 

TEXTO

Ouvimos...

É um todo 
repleto de 

sentido

É  algo escrito 
com coesão e 

coerência

É  uma 
mensagem e 

uma 
comunicação

Noções mais tradicionais de texto:
1- Texto só se for escrito

2- Texto precisa ser coeso e coerente
3- Texto serve para comunicar algo para alguém 



• Tradicionalmente, entende-se o texto

por um conjunto de enunciados inter-

relacionados formando um todo

significativo com coerência conceitual

e coesão sequencial entre seus

constituintes e da adequação e

circunstâncias da língua

Entendendo o conceito de 

TEXTO



• Ampliando-se o conceito, o texto

passa a ser visto como evento

comunicativo:

Entendendo o conceito de 

TEXTO



• Apesar de uma visão mais ampla, a

abordagem comunicativa não

contempla um trabalho crítico com

textos:

Entendendo o conceito de 

TEXTO

Restringe-se o 

papel do leitor a 

mero receptor de 

mensagens

Não é capaz de desvelar 

mecanismos textuais , que 

escondem ou revelam 

relações de poder, o PAPEL 

ATIVO de que lê e de quem 

produz o texto.



Entendendo o conceito de 

TEXTO

Segundo Ingedore Koch, o texto é uma 

manifestação verbal constituída de 

elementos linguísticos 

intencionalmente selecionados e 

ordenados em sequência, durante a 

atividade verbal, de modo a permitir a 

interação ou atuação de acordo com 

as práticas socioculturais 



Entendendo o conceito de 

TEXTO

O significado global do 
texto não é resultado de 
uma mera soma de suas 
partes

É UMA

COMBINAÇÃO 
GERADORA DE 
SENTIDO

O 
SIGNIFICADO 
DE UMA 
PARTE NÃO É 
AUTÔNOMO, 
MAS 
DEPENDE DAS 
AOUTRAS 
PARTES COM 
QUE SE 
RELACIONA



O conceito de TEXTO proposto 

TEXTO

Unidade 
Comunicativa

Unidade 
significativa

Unidade 
interativa



Entendendo o conceito de 

TEXTUALIDADE

No final da década de setenta, o enfoque deixa

de ser a competência textual dos falantes e,

assim, passa-se a considerar a noção de

textualidade, assim estabelecida por

Beaugrande e Dressler (1981): modo múltiplo

de conexão ativado sempre que ocorrem

eventos comunicativos.

Texto      textualidade

Unidade 
Comunicativa

Unidade 
significativa

Unidade 
interativa



Fatores de Textualidade

Beaugrande e Dressler (1981): apontam sete

fatores de textualidade:

Intencionalidade

Aceitabilidade

Informatividade

Situacionalidade

Intertextualidade

Coerência

Coesão



Fatores Extralinguísticos

• Intencionalidade

– Ao produzir o texto, o autor tem um

intenção de construir uma comunicação

eficiente com seu interlocutor, e em

algumas circunstâncias também de

persuadi-lo.

• Aceitabilidade

– Consiste na anuência dos argumentos

propostos pelo autor por parte do leitor.



Fatores Extralinguísticos

• Informatividade

– Está relacionada a quantidade e qualidade das

informações presentes no texto. Quanto mais

informações novas, mas informativo será para o

leitor. É sempre interessante balancear

informações conhecidas com informações novas,

como sugere Xavier (2010).

• Situacionalidade

– Tanto na produção textual, quanto na leitura a

situação comunicativa interfere na produção de

sentido. O contexto orienta sentido do discurso.



Intertextualidade

• Para Bortone (2014, p. 16), “o texto

intertextual é aquele que remete a um

discurso anterior, ganhando um novo

significado.”

• A intertextualidade exige um

conhecimento cultural amplo, pois

implica a identificação e o

reconhecimento de remissões a obras

citadas.



Coerência Textual

unidade

inteligibilidade

lógica

harmonia

Ideias e 
conceitos

A coerência de um texto se refere ao sentido da leitura para
quem lê, ou seja, tem a ver com a interpretabilidade e
inteligibilidade daquilo que é escrito. Em outras palavras, um
texto é coerente quando as ideias apresentadas fazem
sentido, comunicam um entendimento de modo harmônico,
unificado. Pode-se dizer que em um texto coerente todas as
suas partes, ideias, afirmações, exemplos, argumentos, etc. se
encaixam de modo lógico e complementar.

CORTA-SE CABELO 
MASCULINO AO 

VIVO

PINTAMOS  CASAS A 
DOMICÍLIO



Princípios básicos da 

Coerência

COERÊNCIA

Não contradição

relevânciaNão tautologia



Coerência Textual

Repetição – feito por palavras ou expressões

equivalentes recupera o que foi dito (anáforas,

sinônimos, conclusões...)
Não confundir com a repetição desnecessária de palavras e

redundâncias.

Progressão – acrescenta novas informações e

relacionar com o que já foi dito.

Não-contradição – o texto não deve destruir a si

mesmo. Tomar com verdadeiro o que você já

considerou como falso, ou vice-versa.
Não confundir contradição com contraste.

Relação – fatos, ideias, argumentos, conceitos,

citações...devem estar inter-relacionados.

Charolles (1978)



Coesão Textual

Mecanismos 
linguísticos

Encadeamento 
lógico-semântico

Relações

• conectores

• Reutilização e 
paráfrase

• retomada

• progressão

• Marcadas 
textualmente

• Não marcadas 
textualmente

“Há certos gêneros textuais que se
caracterizam por apresentar elementos
linguísticos que articulam frases e períodos
entre si, além de organizar sua superfície
global [...]. Esses elementos linguísticos são
geralmente utilizados para das mais
expressividade às ideias do autor e para
possibilitar uma maior compreensão por parte
do leitor.” (XAVIER, 2010, p. 56



• A coesão opera, basicamente, de dois

modos:

– Referencial

– Sequencial

Coesão Textual



Referência

Anáfora – O trabalho infantil é uma

atrocidade, esse crime deve ser eliminado.

Catáfora – Ele é muito bom, o meu marido!

Substituição – Certas ONGs lutam para

diminuir a desigualdade social. O governo

deveria fazer o mesmo.

Elipse – Você vai a faculdade hoje? - Ø Não

ØØØ.

Coesão Referencial



Coesão lexical – O Código Florestal

vigora desde 2012. Basta que se

aplique a lei aos infratores.

Colocação – Houve um grande

acidente na estrada. Dezenas de

ambulâncias transportaram os

feridos para o hospital mais

próximo.

Coesão Referencial



Coesão Sequencial

Junção – Devemos racionar o uso da

água, além de proteger seus mananciais.

Oposição – Cientistas alertam para o fim

da água potável, mas a sociedade ignora

o alerta.

- Embora os cientistas alertem

para o fim da água potável, a sociedade

ignora o alerta.

Causa – Devemos preservar o cerrado,

pois é a nossa riqueza natural



Coesão Sequencial

Condição – Se eu passar neste concurso,

vou dar uma festa lá em casa.

Comparação – Observar a construção de

sentido do texto é mais importante do

que memorizar regras.

Finalidade – Com intuito de agilizar o

processo, vamos mobilizar todos

terceirizados.



IMPORTANTE

• A falta de coesão pode gerar:

– Incompreensão total ou parcial da informação

– Repetição enfadonha de termos

– Empobrecimento da proposta textual

– Desvalorização do texto por parte do leitor

• O que fazer:

– Agrupar as ideias relacionadas entre si,

– Reorganizar o texto,

– Estabelecer nexo entre as diversas ideias

– Revisar

Garcez (2001)



Coerência e Coesão

Costa Val (1991):

O texto para ser bem compreendido

precisa ser PRAGMÁTICO

(informação e comunicação);

SEMÂNTICO-CONCEITUAL

(Coerência - nexo dos conceitos) e

FORMAL (coesão – expressão

linguística dos nexos)



Exemplos e análises

Resumo do trabalho de Lusinete Vasconcelos 

– feito por um graduando. O trabalho versa 

sobre o uso do jornal na sala de aula:  

Este trabalho apresenta como um

novo material didático, barato e fácil

de ser encontrado. É possível através

dele despertar crianças do pré e do

primário para a leitura cognitiva.



Exemplos e análises

• A expressão o mesmo refere-se a recurso didático, a jornal?

• Na terceira frase, surge o verbo na 3ª pessoa do plural

(constituem). Isso seria uma evidência de que o aluno estaria

fazendo referência a gêneros jornalísticos, expressão apresentada

no final da primeira frase?

O texto de Lusinete Vasconcelos relata-nos a experiência

didática com a utilização de gêneros jornalísticos. O texto

aponta grande importância na utilização desse recurso

didático, pois todos os indivíduos tanto do meio rural como do

meio urbano, utilizam o mesmo, para procurar emprego ou

até mesmo para comprar ou vender algo. Além do mais

constituem um excelente material didático por dar prioridade

aos fatos sociais e por contribuir na formação de leitores

críticos e produtivos.



Exemplos e análises

O texto de Lusinete ressalta a importância da
utilização de textos de jornal na sala de aula,
onde eles realizam uma atividade de reflexão,
compreensão de textos jornalísticos.



Exemplos e análises

“Durante a sua carreira de goleiro, iniciada no Comercial

de Ribeirão Preto, sua terra natal, Leão, de 51 anos, sempre

impôs seu estilo ao mesmo tempo arredio e disciplinado.

Por outro lado, costumava ficar horas aprimorando seus

defeitos após os treinos. Ao chegar à seleção brasileira em

1970, quando fez parte do grupo que conquistou o

tricampeonato mundial, Leão não dava um passo em falso.

Cada atitude e cada declaração eram pensados com um

racionalismo típico de sua família, já que seus outros dois

irmãos, Edmílson, 53 anos, e Édson, 58, são médicos.”

(Correio Popular, Campinas, 20 out. 2000.)



Análise de elementos de coesão:

Atenção para os sinais:

[+]  adição de outro elemento

[]  referente anafórico 

[]   referente catafórico 

[]   mudança da sequência do raciocínio 

Terra da liberdade []

Depois de legalizar a prostituição, a maconha e [+] o
casamento gay, o parlamento aprova a eutanásia e [+]
confirma a tradição de país ultraliberal. []



A Holanda tornou-se, [] no dia 10, [] o primeiro país do
mundo a legalizar a eutanásia. [] A palavra é de origem grega,
e [+] no jargão da medicina, significa morte sem sofrimento.
Amparados pela [] nova lei, os médicos holandeses estão
autorizados a abreviar a vida dos doentes incuráveis e [+] que
[] estejam sofrendo dores insuportáveis.

O [] tema é incandescente, mas [] foi aprovado com
facilidade pelo Senado holandês, em Haia, que [] ratificou a
decisão da Câmara dos Deputados em novembro do ano
passado [2000]. Os católicos do país [] reuniram 5 mil
manifestantes diante do Parlamento para protestar contra [] o
voto. No entanto, [] mais de 90% dos 15,8 milhões de
holandeses são favoráveis à eutanásia. A prática [] é tolerada
no país há décadas e [+] responsável por 2% a 3% das mortes.
Em 1999, foram [] 2.216 casos.

Época,  16 de abril de 2001



Mais exemplos - coesão

No fim, contudo, a luta contra a corrupção
será vencida pelo desenvolvimento dos
próprios países – não pelo mundo dos ricos.
Há sinais encorajadores: a Tailândia e o
Zimbábue, entre outros, estabelecem
comissões anti-corrupção, embora elas nem
sempre cumpram o que prometem. (...). Na
Argentina e em outros locais, advogados, que
uma vez defenderam casos civis, agora lutam
contra a corrupção. Esses esforços nativos
algumas vezes acabam morrendo na casca.



Mais exemplos - coesão

As autoridades britânicas aceitaram, com um
desinteresse afetado, quarta-feira, 8 de
junho, uma decisão da Corte européia de
justiça estabelecendo que a Grã-Bretanha
não respeitou a legislação comunitária em
matéria de direito trabalhista. Todavia, esta
reação dissimulava mal o embaraço do
governo de John Major diante de um
veredicto tornado público às vésperas da
eleição européia, quer dizer, num momento
particularmente inoportuno.

(Le Monde, 10/06/1994)



A revisão de literatura...

1A – ESTABELECER INTERESSE NO TÓPICO ou

1B – FAZER GENERALIZAÇÕES DO TÓPICO e/ou

2A – CITAR PESQUISAS PRÉVIAS ou

2B – ESTENDER PESQUISAS PRÉVIAS ou

2C – CONTRA-ARGUMENTAR PESQUISAS
PRÉVIAS ou

2D – INDICAR LACUNAS EM PESQUISAS PRÉVIAS



1A – ESTABELECER INTERESSE NO 
TÓPICO

“Nos últimos anos, um número

crescente de estudos têm investigado

alternativas para o desenvolvimento

sustentável.”



1B – FAZER GENERALIZAÇÕES DO 
TÓPICO

“O desenvolvimento sustentável é

reconhecido como alternativa

fundamental para solucionar os

problemas relacionados à miséria

mundial e à degradação ambiental.”



2A - CITAR PESQUISAS PRÉVIAS

“O modelo para o desenvolvimento

sustentável proposto por Fulano

(2000) foi aplicado em diversas

regiões do país”



2B - ESTENDER PESQUISAS PRÉVIAS

“A fim de testar a eficiência de um

modelo de desenvolvimento

sustentável, fulano (2000) realizou um

estudo aplicado ao Nordeste do país,

obtendo resultados bastante

eficientes. Portanto, o presente

trabalho dá continuidade ao

trabalho de fulano (2000), aplicando

seu modelo à região norte”



2C - CONTRA-ARGUMENTAR 
PESQUISAS PRÉVIAS

“A fim de testar a eficiência de um
modelo de desenvolvimento sustentável,
fulano (2000) realizou um estudo
aplicado ao Nordeste do país, obtendo
resultados bastante eficientes. Beltrano
(2001), porém, observou que na região
norte o mesmo modelo apresenta
desempenho negativo. Assim, este
trabalho propõe um novo modelo para o
desenvolvimento sustentável



2D - INDICAR LACUNAS EM PESQUISAS 
PRÉVIAS

“A maior parte dos estudos anteriores

limita-se a correlação entre os

mercados. Esse tipo de estudo,

assume, implicitamente, que as

relações entre mercados são lineares e

que há integração total, o que,

obviamente, não pode ser verdadeiro”



Mais análises

O autismo é uma doença que até hoje desafia muitos
profissionais da área médica. Este distúrbio neurológico
ocorre frequentemente em recém-nascidos e seu
aparecimento pode estar relacionado com fatores
ambientais como pesticidas, agentes tóxicos ou
exposição a metais pesados. Em contrapartida,
atualmente, compreende-se que este distúrbio pode
estar associado a um número desconhecido de mutação
e alterações genéticas. Em relação a essas mutações e
alterações no gene, observou-se por meio de um estudo
realizado com dentes de leite de uma criança de 5 anos,
que há uma alteração em um determinado canal de
cálcio. Além disso, outra mutação encontrada através
de pesquisas foi uma morfologia distinta de células
nervosas normais, ou seja, estas células possuem um
núcleo menor e suas ramificações são em número
reduzido.



Mais análises

Esse estudo realizado por pesquisadores brasileiros, analisa as
possíveis causas do surgimento do autismo. Pressupõe-se que
há fatores ambientais que desempenhem um papel
importante no surgimento da doença. Uma das pistas
encontradas diz respeito a alteração de um canal de cálcio
encontrada a partir dos dentes de leite de uma criança de 5
anos, atendida pelo Centro de Estudos do Genoma da
Universidade de São Paulo. Tal canal de cálcio possui grande
importância nos estágios iniciais do processo de
desenvolvimento dos neurônios. A hipótese levantada é a de
que os neurônios de pacientes com autismo apresentam
características distintas das células nervosas normais como um
núcleo menor e ramificações em número reduzido. Portanto,
isso pode significar que há um problema de maturação e
desenvolvimento dos neurônio que causaria o autismo.
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