O show
O cartaz
O desejo
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Coerência e coesão textual
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Para entendermos melhor o que é e como atua no texto, vejamos uma definição
de cada um dos termos:



Coerência: Harmonia entre situações, acontecimentos ou ideias dentro de
um texto. É fator determinante para seu total entendimento.
Coesão: Ligação, de natureza gramatical ou lexical, entre os elementos de
uma frase ou de um texto. É constituída por um conjunto de elementos que
ligam ideias e retomam dados que já foram ou serão mencionados.

Através das definições você pode notar que a coerência se refere ao sentido do
texto e a coesão se refere à forma como se obtém este sentido.
Vejamos os dois exemplos abaixo:
Texto 1
Marcelo deveria fazer o trabalho de português. O trabalho de português deveria
ser entregue na segunda-feira. Marcelo viajou no final de semana. Marcelo não
teve tempo para fazer o trabalho. O trabalho não pôde ser entregue a tempo.
Marcelo não obteve nota.

Texto 2
Marcelo deveria fazer o trabalho de português para entregar na segunda-feira.
Porém, ele viajou no final de semana e (ele) não teve tempo para fazer (o
trabalho) e entregá-lo a tempo. Portanto, (o rapaz) não obteve nota.

O texto 1 é coerente porque notamos uma ordenação das ideias em uma
sequência lógica, possibilitando seu entendimento. Porém há uma notada
ausência de elementos coesivos, fazendo com que o texto se torne pobre e
maçante. Geralmente este tipo de construção é característico de crianças ou
pessoas que não dominam a língua com eficiência.

O pai
O dinheiro
O ingresso
O dia
A preparação
A ida
O estádio
A multidão
A expectativa

O texto “O show”, apesar de ser formado apenas por artigos
e substantivos, pode ser facilmente entendido por inferência
de eventos interpretados pelo leitor.
A incoerência ocorre quando esta ordenação lógica de
ideias é prejudicada por desarranjo na sequência de fatos e
argumentos ou pela omissão de algum termo relevante para
o entendimento dos fatos.
O texto abaixo apresenta algumas falhas em sua coerência.
Leia e tente esclarecer as dúvidas deixadas por ele.
Texto 3

“Quando percebi, tudo já havia acontecido. O rádio ficou
mudo e, apesar de mais pessoas estarem por perto, lá estava eu,
A música
sozinho com os meus pensamentos...
A vibração
O frio que eu sentia era diferente. Entrava pela pele e doía
A participação
nos ossos, fazendo meu corpo todo tremer. Desapertei a gravata e
O fim
tirei o paletó. Tentei manter a calma e abri lentamente a janela. Com
A volta
muito esforço saí, mas não conseguia perceber exatamente onde
O vazio
eu estava. Meus movimentos eram lentos e desajeitados...
Já não me importava com coisas materiais... meus
documentos, dinheiro, meu carro ou qualquer coisa assim.
Consegui tirar os sapatos, que me incomodavam muito, e tentei me dirigir para a única
direção onde provavelmente encontraria um poste. Foi quando vi a mulher tentando pegar
o cachorro: comecei a rir sem parar e apoiei meu corpo cansado em cima de um muro.
Passou por mim um garoto assustado puxado por seu pai, um guarda com uma velhinha
e um rapaz tranquilo que aparentemente me conhecia, pois disse um "oi, tudo sob
controle ai? e foi embora.
Nesse momento comecei a entender como o trágico mora perto do cômico! Aos
poucos consegui chegar a uma padaria que recebia quase todo mundo que escapava.
Tomei um conhaque e como bom brasileiro fiquei trocando ideias e procurando soluções
para os problemas do mundo com meus novos amigos...”

O texto 2 remonta o texto 1 usando elementos de coesão, dentre eles:
pronomes relativos, conjunções, substituição por sinônimos e elipses.

01. Explique, com suas palavras o que é Coerência e o que é Coesão.

COERÊNCIA TEXTUAL

02. Faça uma análise do texto “O show” e reescreva o texto usando elementos

A coerência textual pode ocorrer de várias formas. Estando a coerência ligada
ao entendimento do texto, mesmo que ele apresente ausência de elementos
coesivos ou seja construído com poucos recursos, quando bem elaborado,
podemos entende-lo perfeitamente.

de coesão.

03. Na sua opinião, por que o Texto 3 está incoerente?
04. Após a explicação do professor responda: O título fez diferença na
interpretação do texto? Explique.

