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Coesão e coerência são a mesma coisa?
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Coesão e coerência são ideias diferentes, de
modo que um texto coeso pode ser
incoerente. Ambas têm em comum o fato de
estarem relacionadas com as regras essenciais
para uma boa produção textual.
A coesão textual tem como foco a articulação
interna, ou seja, as questões gramaticais. Já a
coerência textual trata da articulação externa e
mais profunda da mensagem.
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Como funciona a coesão no parágrafo
argumentativo?
A coesão é resultado da disposição e da
correta utilização das palavras que
propiciam a ligação entre frases,
períodos e parágrafos de um texto. Ela
colabora com sua organização e ocorre
por meio de palavras chamadas
de conectivos.
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Tipos de coesão
•Coesão referencial: responsável por criar um sistema de
relações entre as palavras e expressões dentro de um texto,
permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se
referem.
•Coesão sequencial: responsável por criar as condições para a
progressão textual. Neste tipo de coesão, utilizamos os
famosos conectivos. De um modo geral, as flexões de tempo
e modo dos verbos e os conectivos são responsáveis pela
articulação entre as ideias
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Coesão referencial
• Use pronomes (retos, oblíquos, demonstrativos, relativos,
possessivos, indefinidos, de tratamento).
• Ex.: As crianças são as que mais sofrem com a situação. Elas ainda
não desenvolveram o senso crítico e, por isso, necessitam da
presença de responsáveis que possam instruí-las.
• Faça elipses (supressões da referência direta, por já estar óbvia no
contexto)
• Ex.: Os menores infratores não recebem do Estado condições
dignas de recuperação; ( * ) são tratados com descaso e
negligência pela máquina governamental.
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Operadores argumentativos para os
interparágrafos
• Para iniciar o 1º parágrafo de desenvolvimento:
- Sob tal viés, nota-se, de início, que...
- Diante de tal cenário, é válido ressaltar, em primeiro plano, que...
- Perante esse problema, cabe discutir, primeiramente, que...
- Sob tal perspectiva, é lícito postular, em primeira análise, que...
• Para iniciar o 2º parágrafo de desenvolvimento:
- Além disso
- Em paralelo a isso
- Ademais
- Outrossim
- Paralelamente

• Para iniciar a conclusão:
-Infere-se, portanto, que...
-Torna-se claro, por conseguinte, que...
-Fica evidente, portanto, que...
-Logo, ...
-Dessarte, ...
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Operadores argumentativos para os
intraparágrafos
• Para dar sequência ao texto:
- Dessa forma
- Desse modo
- Dessa maneira
- Nesse contexto
- Nesse sentido
- Nessa perspectiva
- Nesse ínterim
- Isso porque
- Tal fato
- Um exemplo disso
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TEMA: A INVISIBILIDADE DA POPULAÇÃO DE RUA NO BRASIL
Diante de tal cenário, cabe ressaltar, primeiramente, que a falta de mobilização social
contribui para ao agravamento da questão. Isso porque, nos tempos hodiernos, a prática da
empatia não é minimamente estimulada. Desse modo, muitas pessoas não se sensibilizam
com a situação dos sujeitos que vivem em condições precárias sob marquises e pontes,
reforçando a invisibilidade dessa minoria. Consequentemente, não há, por parte do corpo
social, uma cobrança efetiva aos governantes por medidas que protejam os direitos de tal
grupo, o que corrobora sua marginalização. Essa situação é reforçada pelas perspectivas
coletivas mencionadas pelo sociólogo Zygmunt Bauman, o qual afirmou que atualmente
vivemos em uma “Modernidade Líquida”, da qual emergem o individualismo e a fragilidade
das relações humanas. Dessa maneira, nota-se que, sem estímulo ao senso de coletividade,
a população de rua continuará invisível para boa parte dos cidadãos.
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Quem não pratica não passa!
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