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2. Colocação inadequada das palavras

A criança feliz foi ao parque.
A criança ficou feliz ao chegar no parque, ou já estava 

assim antes?
Melhor, então, utilizar assim:
Feliz, a criança foi ao parque.

3. Uso de forma indistinta entre o pronome relati-
vo e a conjunção integrante

A estudante falou com o garoto que estudava enfermagem.
Quem estuda enfermagem, a estudante ou o garoto?
A estudante de enfermagem falou com o garoto. / 
A estudante falou com o garoto do curso de enfermagem.

4. Uso indevido de formas nominais

A moça reconheceu a amiga frequentando a academia.
Quem estava na academia? a moça ou a amiga?
A moça reconheceu a amiga que estava frequentando 

a academia./ A moça, na academia, reconheceu a amiga.

Para identificar se uma questão é de com-
preensão ou de interpretação textual, Eder Car-
los nos ensina a prestar atenção ao enunciado:
Compreensão: expressões como “segundo 
o autor...”, “de acordo com o texto...”, “o tex-
to informa que...”, etc.;
Interpretação: “Conforme o texto, pode-se 
concluir...”, “Conclui-se do texto que...”, “Pela 
leitura do texto é possível perceber...”.

#FicaDica

COESÃO E COERÊNCIAS TEXTUAIS

Coesão e coerência são dois mecanismos textuais es-
senciais para a produção/construção de um texto, fazen-
do com que a mensagem tenha sentido ao leitor e que o 
texto discorra de forma harmoniosa e agradável.

Coesão

Trata-se da conexão linguística que permite que as 
ideias se amarrem dentro do texto, tornando a mensa-
gem eficaz ao leitor e, por consequência, permitindo 
entendimento.

Para ser bem estruturada, necessita de alguns ele-
mentos, como  palavras que estabelecem ligação entre 
os segmentos dos textos, entre tantos outros, que serão 
abordados com mais profundidade em outro tópico mais 
específico.

LÍNGUA PORTUGUESA

APREENSÃO DOS SENTIDOS DE UM TEXTO

COMPREENSÃO X INTERPRETAÇÃO

Antes de falar sobre os tipos e gêneros textuais que 
existem e como identificar cada um deles, é importante 
entender a diferença entre compreensão e interpretação 
textual, além de identificar o momento de se utilizar cada 
um deles.

Tanto para escrever quanto para responder questões 
sobre um determinado texto, é muito importante com-
preender as ideias presente nele, percebendo o que o 
autor quer dizer, quais questões ele traz e o que se pode 
tirar disso tudo.

Uma dica que ajuda a diferenciar melhor: compreen-
der o texto é analisá-lo a partir daquilo que realmente 
está escrito, nada além disso. 

O contrário acontece com a interpretação: ao ler o 
texto, você o compreende (entende o que o autor está 
dizendo, o fato), e a partir disso pode fazer sua leitura 
subjetiva, ou seja, pode analisar e imaginar, conforme 
seu conhecimento e experiência, em quê e como aquelas 
ideias podem se relacionar com a realidade.Para ajudar 
você nesse caminho, existem algumas perguntas que fa-
cilitam a interpretação: “O que o autor quer dizer com 
isso?”, “O que significa tal expressão utilizada pelo au-
tor?”, “Diante desse texto, o que se pode concluir?” 

Outra dica de ouro para uma boa compreensão e 
interpretação: leia o texto com bastante atenção. Repi-
ta quantas vezes for necessário, e analise o que é fato, 
realidade (compreensão) e o que provém da imaginação 
(interpretação);

Esses conceitos podem te ajudar na hora de respon-
der questões relacionadas a todo tipo de texto. 

AMBIGUIDADE (OU ANFIBOLOGIA)

São termos utilizados para definir a duplicidade de 
sentido de alguns termos, expressões que apresentam 
mais de um entendimento possível.

Embora seja um recurso aceitável na linguagem poé-
tica e literária, deve ser evitado ao construir um texto in-
formativo, pragmático ou técnico.

Para te ajudar, veja alguns casos que podem causar 
ambiguidade em seu texto, e evite cometer esses erros.

1. Uso indevido de pronomes possessivos

A mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto.
Qual quarto? o da mãe ou da filha? 
Melhor utilizar:
A mãe pediu à filha que arrumasse o próprio quarto.



10

LÍ
N

G
UA

 P
O

RT
U

G
U

ES
A

Já o gênero textual tem mais relação com a sua finali-
dade e com o contexto em que está inserido, e possuem 
características muito próprias, que podem variar de autor 
para autor. Parece confuso, mas vamos entender melhor, 
quando citarmos alguns dos principais gêneros existentes.

Vamos lá conhecer um pouco mais a fundo!

TIPOS TEXTUAIS

Os principais tipos textuais são:

• Narrativo: é aquele que, como o próprio nome 
diz, narra, ou seja, discorre, expressa acontecimen-
tos, ações. Uma de suas principais marcas é a forte 
presença de verbos. 

 Alguns gêneros textuais narrativos: romance, no-
vela, conto de fadas, crônica, lendas, fábula;

• Descritivo: também como o nome já diz, descreve, 
ou seja, define com clareza e detalhes as caracte-
rísticas, físicas ou psicológicas, de algo ou de al-
guém (um carro ou uma determinada pessoa, por 
exemplo, ou até mesmo um acontecimento). Sua 
principal marca é a presença de adjetivos.

 Alguns gêneros textuais descritivos: diário, currícu-
lo, relato de viagem, lista de compra, notícia;

• Expositivo: tem a finalidade de informar, de expor 
ao leitor um determinado assunto ou coisa. É dife-
rente da descrição, que explica como determinada 
coisa é. Numa exposição, além das características, 
pode-se dar instruções, informações, abranger dife-
rentes pontos de vista sobre o assunto tratado, en-
tre outras possibilidades. É um texto que apresenta 
riqueza de detalhes ao leitor acerca de um tema.

 Alguns gêneros textuais expositivos: enciclopédia, se-
minários, entrevistas, palestras, trabalhos acadêmicos;

• Dissertativo: através da dissertação, o autor expõe 
sua opinião sobre determinado tema/assunto, fun-
damentando seu pensamento em dados concretos, 
experiências, notícias, etc., diferente da exposição, 
que apenas apresenta um assunto conforme ele 
realmente é. Aqui o autor insere seu pensamento, 
porém se baseando em pontos e dados reais. É um 
tipo textual argumentativo.

Alguns exemplos de textos dissertativos: artigo, en-
saio, resenha, carta de opinião, monografia, editorial 
jornalístico;

• Injuntivo: são textos que tendem a instruir o lei-
tor, a induzi-lo a fazer algo de determinada forma, 
como é o exemplo das receitas. Uma marca desse 
tipo textual é a presença de verbos no infinitivo 
(“adicionar sal a gosto”) e imperativo (“após fervu-
ra, desligue o fogo imediatamente”). 

Alguns gêneros textuais injuntivos: bula de remédio, 
receitas, propaganda, regulamento, manual de instruções.

Esses são os principais tipos textuais que podemos en-
contrar. Agora, vamos aprofundar um pouco nos gêneros.

Coerência

É a relação lógica existente entre as ideias do texto, 
decorrente de sua argumentação, o que vem a ser re-
sultado dos argumentos utilizados por quem transmite 
a mensagem.

Um texto com ideias que se contradizem ou ideias 
redundantes, que não chega a lugar algum, é um texto 
incoerente, com a clareza de discurso, fluência e eficácia 
de leitura comprometidos.

Sendo assim, você pode entender que a incoerência 
não se trata apenas de falta de sentido e de conheci-
mento, como muitas vezes já pensamos, mas também da 
emissão de ideias contrárias, que não se associam. Veja 
alguns fatores de coerência:

• Conhecimento de mundo;
 Embasamento em experiências de vida e referên-

cias pessoais.
• Inferências;
 Argumentação a partir de ideias e conceitos 

relacionados.
• Fatores de contextualização;
 Apresentação de fatos sociais, políticos, culturais, 

históricos, que legitimam o assunto.
• Informatividade;
 Descrição de informações e fatos de maneira ob-

jetiva, sem deduções ou especulações ambíguas, 
para esclarecer o assunto.

 Agora, algumas dicas de princípios básicos de coe-
rência, para que você acerte em cheio nesse ponto 
ao construir ou analisar um texto.

• Contradição (Não use ideias contrárias, contraditórias);
 Manter uma linha de raciocínio e pontos de vis-

tas que se complementam é fundamental para se 
compreender um texto. As ideais devem estar ali-
nhadas e convergir para uma mesma conclusão.

• Tautologia (Não use ideias redundantes);
 Repetir muitas vezes um mesmo argumento, dar 

voltas no mesmo assunto sem melhor desenrolar 
o que ele está associando torna o texto cansativo, 
enfadonho e repetitivo.

• Relevância (Use ideias que se relacionam).
 Relacionar argumentos, conceitos, dados, fatos e 

referências históricas, sociais, culturais, entre ou-
tras, incorporam ao texto informatividade, relevân-
cia e validam as ideias.

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DE TEXTOS

TIPOS X GÊNEROS

Antes de conhecermos os tipos e os gêneros textuais, 
é bom ressaltar que “tipo” e “gênero” são coisas distintas. 
A tipologia textual diz respeito às características linguís-
ticas do texto, como vocabulário, construção de frases, 
tempos verbais, isto é, tudo que diz respeito a escrita do 
texto, à sua estrutura.
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