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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo investigar a contribuição das 

estratégias referenciais no encadeamento e na argumentatividade do texto. Para 

isso, firmam-se como base teórica os estudos sobre referenciação em Koch (2004; 

2012a; 2012b), Marcushi (2008), Mondada (2003), Dubois (2003) e Apothéloz (2003) 

para analisar a produção de textos em turmas de AEJA, Ensino Médio, buscando 

identificar, nos próprios textos dos alunos, os tipos referenciais utilizados e sua 

relação com a construção da argumentatividade do texto. Após comprovação da 

necessidade e relevância do tema, é apresentada uma proposta metodológica de 

abordagem da referenciação como conteúdo útil para se trabalhar a leitura e escrita 

segundo as necessidades e especificidades dos alunos do AEJA.  

 

Palavras-chave: Referenciação. Produção textual. Ensino AEJA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This paper aims at investigating the contribution of strategic references in 

text connecting and arguing. In this sense, the works of Koch (2004; 2012a; 2012b), 

Marcushi (2008), Mondada (2003), Dubois (2003) and Apothéloz (2003) have been 

chosen as methodological support to the text analysis and production in AEJA and 

secondary school pupils. Besides that, it tries to identify in the pupils’ texts the 

referential types elected and their relation to the argumentative development of the 

texts. After detecting the necessity and relevance of the subject, it is presented a 

methodological proposal of approaching reference patterns as useful contents to 

reinforce reading and writing activities, according to the requests and specifications 

of the AEJA classes. 

 

Key words: Reference patterns. Text production. AEJA classes.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho situa-se no campo da Linguística Textual, 

especificamente nas estratégias de produção de texto.  A pesquisa pretende aplicar 

os estudos referenciais nas análises de produções escritas de alunos do AEJA1, com 

também propor uma metodologia de ensino da referenciação voltada para o Ensino 

Médio do AEJA.  

Parte-se do pressuposto de que toda análise de texto escrito considera o 

uso de elementos coesivos para sua construção, uma vez que a coesão textual é um 

aspecto constituinte da própria textualidade. Os processos de coesão exercem não 

apenas papel particular de estruturação e sequência do texto, mas também 

constituem padrões formais para transmitir conhecimentos e sentidos (MARCUSCHI, 

2008).  

Dentro de um tema vasto como é o estudo da coesão, pretende-se, neste 

trabalho, primeiramente analisar, especificamente, as estratégias de referenciação 

usadas nos textos dos alunos de 2º ano de Ensino Médio do AEJA – MACK,2 

destacando quais os recursos mais utilizados e como tais recursos contribuíram para 

a construção da argumentatividade do texto. É relevante informar que os autores 

das produções participam de um projeto social para a Educação de Jovens e 

Adultos, sendo, portanto, sujeitos cujas características sociais e educacionais 

precisam ser consideradas ao estudar seus escritos.  

O interesse pelo assunto é fruto da vivência como docente da disciplina 

Língua Portuguesa em um público de AEJA, desafiada constantemente para 

colaborar na formação de bons escritores e leitores.  

Na prática do professor ao corrigir textos falta, muitas vezes, uma certa 

clareza tanto para si como para orientar os alunos sobre os critérios de correção 

relacionados à coesão do texto. Fala-se muito em “coesão textual”, no entanto, 

                                                           
1
 Adotou-se AEJA (Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos)  

2
 AEJA-MACK – Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos do Mackenzie. Projeto social desenvolvido pelo 

Instituto Presbiteriano Mackenzie que oferece   Educação  Básica para um público fora da faixa etária da escola 
regular.  
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percebe-se, até mesmo na análise de livros didáticos, pouca ênfase no como, ou 

seja, em quais as estratégias que podem ser utilizadas para se analisar a coesão de 

um texto. Dessa forma, o aluno é avaliado por um critério que ele deveria conhecer, 

mas que, na realidade, pouco conhece. Confirmam essa observação muitos autores 

que vêm se debruçando sobre os problemas de produção textual dos alunos do 

Ensino Médio, entre eles (1992), que elenca, dentre os erros vistos nas redações 

estudadas, o problema de coesão textual, diagnosticando a dificuldade dos alunos 

em empregar os termos coesivos, além de não compreenderem sua função no texto. 

Confirma ainda esse posicionamento Moraes3 ao afirmar que “os 

obstáculos mais evidentes nas redações analisadas foram ortografia, sintaxe e 

níveis de coesão e coerência, ‘problemas’ que se agravaram à medida que o 

tamanho do texto aumentava.” (grifo nosso).  

 Também Martins4 corrobora ao indicar que “grande parte dos alunos termina 

esse ciclo sem possuir as habilidades básicas que deles se espera, a saber, leitura 

fluente e produção escrita coerente e coesa” (grifo nosso). 

Atentando para esse fato, pretende-se explorar os recursos de referenciação 

como instrumento da linha coesiva do texto. Interessa também a maneira como os 

locutores concebem essa referência, uma vez que o referente não é apenas objeto 

do mundo, mas também objeto do discurso (MARCUSCHI, 2008). Para isso, será 

apontada  no corpus a função coesiva da referenciação, assim como identificada a 

carga argumentativa revelada pela nomeação e retomadas de referentes.  

Tal comprovação da relevância da referenciação na construção do texto e de 

sua argumentatividade leva-nos a pensar,  a partir dessa constatação,  em uma 

proposta metodológica de ensino que contemple tais recursos no ensino da 

produção textual nos alunos do Ensino Médio de AEJA.  

                                                           
3
 MORAS, Marcelo  Rodrigues de.  O estágio da escrita: problemas de redação no Ensino 

Fundamental e uma proposta de intervenção no texto literário. Revista MELP. Disponível em: 
http://www2.fe.usp.br/~lalec/revistamelp/index.php/publicacoes/numero-3/artigos/item/25-o-
est%C3%A1gio-da-escrita-problemas-de-reda%C3%A7%C3%A3o-no-ensino-fundamental-e-uma-
proposta-de-interven%C3%A7%C3%A3o-com-texto-liter%C3%A1rio. Acesso em: 12 out 2012 
4
 MARTINS, Aline Fonseca.  Atividades epilinguísticas: uma alternativa para a mudança nas práticas 

do ensino de língua. Revista MELP. Disponível em: 
http://www2.fe.usp.br/~lalec/revistamelp/index.php/publicacoes/numero-3/artigos/item/20-atividades-
epiling%C3%BC%C3%ADsticas-uma-alternativa-para-a-mudan%C3%A7a-nas-pr%C3%A1ticas-do-
ensino-de-l%C3%ADngua. Acesso em: 02 out 2012. 
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Nessa perspectiva, esta pesquisa propõe-se a:   

a. Enumerar os momentos representativos de referenciação; 

b. Reconhecer os tipos de referenciação utilizados; 

c. Relacionar os recursos referenciais usados na construção da 

argumentatividade do texto. 

d. Apresentar proposta metodológica que oriente o professor na prática 

de ensino da referenciação.  

   

Como base teórica, articularam-se estudos do campo da Linguística 

Textual que oferecem uma importante contribuição para o ensino da textualidade, 

em especial, a conectividade do texto (KOCH, 2004). Sabe-se que o texto tem 

princípios que o fundamentam e formas de relacionar seus componentes 

linguísticos. Portanto, ensinar a produzir um texto é mostrar, necessariamente, como 

se processam as relações de conexões entre as partes da superfície textual 

(GUIMARÃES, 2009). O estudo da referenciação mostra como essas conexões 

textuais são estabelecidas (APOTHÉLOZ, 2003;  MORATO 2005 ). 

Adotou-se nesta pesquisa o conceito de referenciação entendido como 

uma atividade discursiva (MONDADA, 2012; ELIAS, 2010; MASCUSCHI, 2012; 

DUBOIS, 2003), ou seja, os referentes são construídos no e pelo discurso, pois  é 

pelo discurso que os referentes são “introduzidos, modificados, desativados, 

reativados, recategorizados, construindo-se e reconstruindo-se no curso da 

progressão textual” (ELIAS,  2010,  p. 50).   

Dentre as formas de progressão textual pela referência, tomou-se como 

categoria para esta pesquisa a referenciação anafórica. Consideraremos  como 

anáfora toda expressão que remeter, mas não necessariamente retomar, um 

elemento-fonte explicitado ou não no cotexto anterior ou posterior. Tal abordagem 

apoia-se nos estudos de Koch (Léxico e Progressão Referencial, on-line), Apothéloz 

( 2003) e Marcuschi (2012), os quais caracterizam as anáforas em: a) por 

correferência b) recategorização, c) associação, d) indireta e) encapsulamento. Além 
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das anáforas nominais, serão consideradas as pronominais. Essas diferentes 

modalidades serão explicitadas e exploradas no capítulo II deste traalho.    

Outro eixo em torno do qual se disciplinarão as considerações do 

presente trabalho diz respeito ao processo da argumentatividade para o qual a 

referenciação se torna um canal. Muito colaboraram as análises feitas por ELIAS 

(2010), que trataram da referenciação sob o ponto de vista da construção da 

argumentatividade textual, como também os estudos da Retórica sobre a 

argumentação (PERELMAN, 2004).  É oportuno lembrar que, por ser uma atividade 

discursiva, a  referenciação  é um  exercício  de  construção  de  juízos  de  valor,  

de  opiniões,  de  desvelamento  da posição  assumida  pelo  produtor  do  texto, ou 

seja, é  um  processo  discursivo  por  meio  do  qual  o  produtor  do  texto  

manifesta  intenções  e/ou  avaliações. Vê-se, pois, na própria definição de 

referenciação um processo que implica argumentatividade. 

No desafio de aplicar o conteúdo referenciação aos alunos do AEJA, a 

proposta seguiu o caminho apontado por Guimarães sobre a textualidade e o 

ensino. Para a autora, a escrita de um texto coeso passa, necessariamente, pelo 

domínio dos níveis de estruturação do texto (GUIMARÃES, 2009), isto é, o nível 

microestrutural, macroestrutural e superestrutural. A macroestrutura diz respeito ao 

significado global do objetivo do texto; as superestruturas  representam as estruturas 

globais que caracterizam  tipos diferentes de texto, independentes do conteúdo; e a 

microestrutura se concretiza em relação a frases ou sequências isoladas de um 

texto. Tal orientação foi norteadora para a elaboração da proposta metodológica de 

ensino sobre a referenciação.   

Adotou-se na metodologia desta pesquisa uma análise interpretativa dos 

dados levantados a partir das análises das produções textuais dos alunos. Para a 

realização da pesquisa, o corpus utilizado constitui-se de quatro textos produzidos 

do 1º semestre 2012, 2º ano do Ensino Médio noturno, turma constituída por 16 

alunos frequentes.  

A orientação para a seleção dos textos firma-se na necessidade de maior 

frequência, nesses textos, de dados que possibilitem realmente uma análise 

baseada na referenciação como recurso argumentativo. Entre eles, destacaram-se 

dois relatos pessoais e duas dissertações, respectivamente, sobre os temas: Você, 
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hoje; e  O papel da mulher: desafios e conquistas. A produção textual dissertativa foi 

produzida em sala de aula tendo como textos motivadores a música “Amélia”, de  

Mário Lago e Ataulpho Alves (letra ANEXO A), e a música “Desconstruindo  Amélia”, 

de Pitty e Martim Mendonça (letra ANEXO B).  

A escolha da turma justifica-se por corresponder a um nível de estudo 

mais desenvolvido e a proximidade com o ENEM e vestibulares. A turma já tinha 

visto, no semestre anterior, o conteúdo “coesão textual”.   

Assim, esta dissertação está organizada em  quatro capítulos: 

Capítulo 1 – A Linguística Textual e a textualidade – será apresentado 

um breve histórico sobre a linguística textual e os princípios de textualidade.  

Capítulo 2 – Coesão e Referenciação - situar-se-á o tema da 

referenciação dentro dos estudos da coesão, uma vez que se concebe a carga 

referencial como fator da linha coesiva do texto.  

Capítulo 3 – A referenciação no Relato Pessoal e dissertação 

argumentativa: análise do corpus  -  serão identificados os elementos referenciais 

da produção textual dos alunos e sua contribuição para a construção do sentido e 

argumentatividade  do texto. 

Capítulo 4 – Metodologia para o ensino da referenciação aplicada no 

AEJA – será proposta uma metodologia de ensino sobre a referenciação voltada 

para o professor de Ensino Médio em turmas de AEJA. 

Por último, serão apresentadas as considerações finais.   
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CAPÍTULO 1 – A LINGUÍSTICA TEXTUAL E A TEXTUALIDADE 

 

 

A Linguística do texto passou por inúmeras fases e orientações 

heterogêneas (estruturalista, gerativista, funcionalista) que são amplamente 

discutidas em artigos e livros que abordam  a sua trajetória (FÁVERO & KOCH, 

1983; MARCUSCHI, 1983; Koch, 2004).  A partir da década de 90, os estudos 

linguísticos tomaram novos rumos, com o surgimento do interacionismo, como a 

Sociolinguística, a Pragmática, a Análise da Conversação, a Análise do Discurso e a 

Linguística Textual. A Linguística Textual, neste momento, assume nitidamente uma 

feição interdisciplinar e passa a considerar o texto como resultado do processo de 

interação de uma rede de elementos sociais, cognitivos e linguísticos. Surge, 

portanto, a sua mais nova fase: sociocognitiva-interacionista em que o 

processamento textual só se configura:  

 

Em sua inter-relação com outros sujeitos, sob a influência de uma 
complexa rede de fatores, entre os quais a especificidade da 
situação, o jogo de imagens recíprocas, as crenças, as convicções, 
atitudes dos interactantes, os conhecimentos (supostamente) 
partilhados, as expectativas mútuas, as normas e convenções 
socioculturais (KOCH, 2003, p. 10). 

 

A Linguística Textual enfatiza os elementos presentes na construção dos 

textos e sua vinculação com o contexto, unindo o plano linguístico, o plano das 

ideias e o plano comunicacional. Os principais pressupostos da Linguística Textual 

que destacamos neste trabalho são: primeiro, o significado global do texto não é a 

soma dos significados de cada uma de suas orações, e sim uma integração, uma 

construção que o leitor faz ao operar sobre o texto, para dele extrair as relações 

referenciais, através das quais ele pode chegar ao texto; segundo, os 

conhecimentos linguísticos, culturais e textuais do leitor têm um papel relevante para 

a construção do sentido do texto. 
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Subjacente a esse entendimento de texto como interação, está outro 

grande conceito tratado pela Linguística Textual que é contexto e cotexto.  

1.1 COTEXTO E CONTEXTO 

Nos estudos linguísticos, as definições de contexto passaram por 

ampliações.  No primeiro momento, fase transfrásica – quando o texto era tido como 

sequência e combinação de frases, o contexto era definido como o entorno verbal. 

No campo da Pragmática, foi considerada a situação comunicativa. Com o advento 

da Teoria dos Atos de Fala e da Teoria da Atividade Verbal, o contexto 

sociocognitivo passou a ser levado em conta na construção de sentido do texto. 

Assim, o contexto pode ser definido como: “ um conjunto de suposições, baseada 

nos saberes dos interlocutores, mobilizadas para a interpretação de um texto” 

(KOCH, 2007. p. 64). 

 A importância do contexto nos estudos da referenciação se dá, 

principalmente, porque os objetos de discurso se constroem também na interação 

com a realidade extralinguística. Isso é percebido nas atualizações do referente  por 

meio de palavras ou expressões não ancoradas no texto, ou seja, em 

conhecimentos extralinguísticos5. 

Nesse aspecto, o texto apresenta informações explícitas que são 

sinalizações para o preenchimento das lacunas – propositadamente sugeridas – 

pelo leitor.  Daí a necessidade de se considerar que o contexto engloba  não só o 

cotexto, ou seja, aquilo que figura no plano do texto, como também a situação de 

interação imediata, a situação mediata (entorno político-cultural) e o contexto 

cognitivo dos interlocutores (KOCH, 2007, p. 63). 

                                                           
5
 O contexto é fundamental para a interpretação de algumas  anáforas. Há casos em que se exige 

uma participação do leitor em inferir do mundo textual a ativação de determinado referente. No 
exemplo, “Comemos num restaurante espanhol. O garçom era de Andaluzia” (exemplos extraídos de 
KOCH, 2012, p. 83), é possível, por meio de um processo cognitivo, inferir a relação entre “garçom e 
restaurante. O conceito de anáfora indireta será explicitado no capítulo III. 
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Se de um lado o contexto é abrangente, ainda segundo Koch (2007), o 

cotexto diz respeito ao produto linguístico enunciado, ao aspecto intratextual, como 

nos ensinam as propostas da Linguística Textual, referendadas por autores que se 

salientam nessa área. O cotexto compreende os elementos linguísticos e a estrutura 

que definem a materialidade do próprio texto. É essa dimensão que caracteriza as 

escolhas gramaticais e lexicais que possibilitam a continuidade do texto.  

O processo de referenciação se dá na relação com um seguimento  

precedente ou subsequente do cotexto, quer seja sumarizando-o, recategorizando-o, 

etc. Desse fato, conclui-se ser o cotexto fator de transmissão de relações remissivas.  

Outro grande postulado da Linguística Textual importante para o estudo 

da referenciação são os princípios de textualidade, explorados a seguir. Dentre eles,  

ressalta-se a coesão configurada no processo de interligação de referentes.  

1.2  OS PRINCÍPIOS DE TEXTUALIDADE 

 

Textualidade é um conceito da linguística textual que diz respeito ao 

conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto, e não 

apenas uma sequência de frases. Beaugrande e Dressler (apud Costa Val, 1999, p. 

5) apresentam sete princípios responsáveis pela textualidade de um texto, sendo 

eles: a coesão, a coerência, a intencionalidade, a informatividade, a 

situacionalidade, a aceitabilidade e a intertextualidade. Costa Vaz (1999) explica que 

a coesão e coerência estão relacionadas ao material conceitual e linguístico do 

texto; e os demais princípios  “têm a ver com os fatores pragmáticos envolvidos no 

processo sociocomunicativo”. 

 

1.2.1 PRINCÍPIOS RELACIONADOS AOS VALORES PRAGMÁTICOS DO TEXTO:  
 

a. Intencionalidade – refere-se ao empenho do produtor em construir um 

discurso coerente e capaz de satisfazer os objetivos assumidos em uma 

determinada situação comunicativa.  
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b. Situacionalidade – consiste na adequação do texto às questões 

comunicativas, aos diferentes contextos sociopolíticos e culturais. Trata das 

convenções sociais e históricas que envolvem a produção textual.  

c. Aceitabilidade – relaciona-se à expectativa do interlocutor, que espera 

do texto coerência, relevância e novos conhecimentos. Segundo Koch (2004),  as 

estratégias usadas pelo autor para que o texto seja aceito referem-se à qualidade 

(originalidade), à quantidade (informação), à relevância, à concisão, à clareza, entre 

outras.  

d Intertextualidade – diz respeito aos fatores que fazem a utilização de um 

texto dependente do conhecimento de outros textos, um diálogo entre os textos. O 

discurso se constrói a partir de um já-dito. Isso implica que a intertextualidade pode 

estar implícita ou explícita.  

e. Informatividade – diz respeito à organização do conteúdo do texto, que 

dever primar pelo equilíbrio de informação dada e nova.  Isso significa dizer que o 

produtor do texto precisa administrar a expectativa que seu texto provoca; ou seja, o 

discurso não pode ser totalmente previsível,nem absolutamente inédito,o que traria 

problemas de compreensão ou falta de interesse por parte do interlocutor. Ajustar a 

quantidade de informações dada e nova é a principal questão que envolve o 

princípio da informatividade.  

 

1.2.2 PRINCÍPIOS RELACIONADOS AOS VALORES CONCEITUAIS DO TEXTO:  
 

a. Coerência – É um princípio de interpretatividade do discurso. (KOCH, 

2007, p. 189). Refere-se ao processo de atribuir sentido ao que foi lido e é vista na 

situação de interação, “sempre que se faz necessário realizar algum cálculo de 

sentido, com apelo a elementos contextuais” entra-se no campo da coerência. 

(KOCH, 2007, p.190) Nesse sentido, corrobora Costa Val (1999, p. 6): “O texto não 

significa exclusivamente por si mesmo. Seu sentido é construído não só pelo 

produtor como também pelo recebedor, que precisa deter os conhecimentos 

necessários à sua interpretação”.  
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É interessante apontar que a construção da coerência passa pelos 

mecanismos coesivos, uma vez que são necessários dois grandes movimentos: a 

retrospecção e prospecção (KOCH, 2007, p. 191). Nesse sentido, pode-se constatar 

que as estratégias referenciais, sendo elementos coesivos, participam da coerência 

do texto, como apontarão as análises aqui apresentadas.  

 

b. Coesão  - o princípio da coesão diz respeito às relações de conexões 

entre os componentes linguísticos da superfície do texto, de maneira a construir 

diferentes relações de sentido. Isto é, a coesão trata das conexões sintático-

semânticas realizadas entre os elementos linguísticos no corpo do texto. 

Com base nas definições apresentadas, pode-se afirmar que a coerência 

e a coesão se relacionam com a construção de sentido do texto, pois “promovem a 

inter-relação semântica entre os elementos do discurso, respondendo pela 

conectividade textual” (COSTA VAL, 1999, p. 7).   

O estudo da coesão será tratado mais detalhadamente no capítulo 

seguinte. Os demais princípios não serão objetos de análise com a mesma ênfase 

dada à coesão, uma vez que se aborda o processo coesivo como fulcro gerador do 

processo argumentativo.  
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CAPÍTULO 2 - A COESÃO E A REFERENCIAÇÃO 

 

Como já dito no capítulo anterior, a coesão é um conceito semântico 

referente às relações de sentido que se estabelecem entre os enunciados que 

compõem o texto. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que é uma manifestação 

linguística da coerência do texto, pois advém da maneira como os conceitos e 

relações são expressos na superfície textual.  

2.1  A COESÃO  

Fávero (2006) propõe três tipos de coesão: referencial, recorrencial e 

sequencial: 

a) Na referencial, salienta-se o uso de certos elementos da língua que 

têm a função de estabelecer referência, obtida pela substituição e por reiteração 

(repetição de expressão no texto) dos termos.  Enquanto na referência por 

substituição um componente é retomado por pronomes, verbos e numerais, na 

reiteração é feita por sinônimos, repetição do mesmo léxico, hiperônimos e 

hipônimos, nomes genéricos e expressões nominais definidas.   

b) Na coesão recorrencial, ocorre a retomada de estruturas, itens ou 

sentenças, indicando a progressão do texto. Constitui um meio de articular a 

informação nova à velha. Pode ser feita através da recorrência de termos com a 

função de ênfase, intensificação; paralelismo, que é a reutilização das estruturas, 

mas com diferentes conteúdos; paráfrase, reformular o texto fonte num texto 

derivado; recursos fonológicos, segmentais e suprassegmentais que envolvem o 

ritmo, acentos, entonação, o próprio silêncio.  

c) Na coesão sequencial, o texto progride através da sequenciação 

temporal e por conexão. A temporal ocorre pela ordenação linear dos elementos, 

expressões que assinalam ordenação ou continuação, partículas temporais e 

correlação dos tempos verbais.  A por conexão é feita por operadores do tipo lógico 

(estabelecem a relação lógica que o escritor relaciona entre duas proposições), 

operadores discursivos (estruturam os enunciados em textos) e pausas (indicadas 

por dois-pontos, vírgula, ponto-e-vírgula ou ponto-final).  
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Outros tipos de classificação coesiva são apresentados por estudiosos da 

Linguística Textual. Faz-se necessário pontuar que o conceito de coesão textual 

recebe uma abordagem diferenciada por alguns autores. A discussão é se a 

continuidade do texto se dá pelas relações entre constituintes linguísticos ou em 

nível do sentido.  Halliday e Hasan  (apud KOCH, 2003) veem a coesão dentro do 

campo  semântico, pois que esta estabelece as relações de sentido existentes no 

interior do texto. Nessa linha, a coesão se dá quando a interpretação de algum 

elemento no discurso depende de outro, pois não pode ser decodificado a não ser 

por recurso ao outro. Nesse sentido, os principais fatores de coesão são: a 

referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão lexical. 

Nos primórdios dos estudos sobre Linguística Textual, datando dos anos 

60, a coesão era estudada apenas como processo de sequencialização que 

recupera uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na 

superfície textual, sendo especificados por cinco tipos de coesão: referência, 

substituição, elipse, conjunção, coesão lexical (KOCH, 2003, p. 19). Recentemente, 

estudos da Linguística Textual apontam para uma intersecção no conceito de 

coesão e coerência. Sempre que se faz um cálculo de sentido, com recursos de 

elementos contextuais – em particular os de ordem sociocognitiva e interacional – já 

nos encontramos no domínio da coerência.  Os grandes movimentos de 

retrospecção e o de prospecção – realizados em grande parte por meio de recursos  

coesivos -  são determinantes para a produção de sentido,e portanto, para a 

construção da coerência. 

Embora a intersecção entre coesão e coerência seja indissociável na 

construção de sentido, são processos textuais distintos. Do ponto de  vista  textual, a 

coesão responde  pela  organização  das  unidades  linguísticas do texto e pela 

conservação/progressão das informações nele contidas.  .  

Após esse breve descrição sobre diferentes abordagens  apontadas pelos 

estudiosos da coesão textual, a presente pesquisa situará seu arcabouço teórico nos 

estudos sobre a Referenciação, assunto que se insere na intersecção da coesão e 

da coerência. 
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2.2 A REFERENCIAÇÃO  

A opção pelo termo referenciação e não referência expressa a evolução 

na maneira de se estudar a coesão e coerência textual.  A mudança da 

denominação diz respeito ao aspecto literal e objetivo da realidade que o termo 

referência remete. Mas, uma vez que, pensando na remissão textual, outros 

aspectos que não só a realidade são envolvidos na remissão do referente, optou-se 

pelo termo referenciação. Está envolvida  na referenciação a relação subjetiva e 

social na qual as visões de mundo são elaboradas..  

Estudos recentes no campo da Linguística Textual são unânimes em 

afirmar que a referenciação é uma atividade discursiva, por isso envolve um 

processo dinâmico e intersubjetivo, pois há uma relação instável entre as coisas e as 

palavras. Para a ciência cognitiva, a formação de categorias depende da capacidade 

perceptual e motora de cada um. Daí a categorização, entendida como efeito de um 

processo de observação por parte do leitor, ser uma atividade subjetiva, pois “a 

forma como percebemos e atuamos com os objetos é fundamental para a forma 

como somos capazes de desenvolver conceitos abstratos sobre ele ( KOCH. 2004, 

p. 54). 

Mondada & Dubois (2003) defendem que as categorias utilizadas para 

descrever o mundo alteram-se tanto sincrônica quanto diacronicamente:  nos 

discursos científicos, elas são plurais e imutáveis, antes de serem fixadas normativa 

ou historicamente.  

O aspecto da categorização é fundamental para os estudos da 

referenciação, pois possibilita que, no discurso, os objetos possam ser, 

transformados e recategorizados; é nesse exercício que o texto progride.  Sobre o 

assunto categorização e recategorização, os estudos da Linguística Textual 

postulam  que:   

1) No processo de referenciação, pode ocorrer uma reconstrução do 

objeto de discurso fundada em um contexto gerado no interior do 

próprio texto, sem implicar necessariamente uma retomada do 

referente.  
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2) A progressão referencial não se dá numa simples correlação anafórica. 

A significação será sempre e essencialmente contextualizada.   

3) A adequação referencial sofre mais de restrições socioculturais do que 

restrições ontológicas.  

 

Nesse aspecto, a referenciação diz respeito às formas de introdução, no  

texto,  de  novas  entidades  ou  referentes.  Quando os referentes apontam para 

frente, remetem  para  trás,  ou  servem  de  base  para  novas  referências,  tem-se  

a  progressão  referencial. Tais  referentes  não  são  simples  rótulos  para  designar  

as  coisas  do  mundo; são  construídos  e  reconstruídos  no  interior  do  próprio 

discurso,  de  acordo  com  nossa  percepção  do  mundo,  nossas  crenças,  

atitudes  e  com o  objetivo  comunicativo  em  jogo na situação de interação.  

2.3 A REFERENCIAÇÃO E A ANÁFORA 

 

 Segundo Koch (2007, p. 127), anáfora “é um mecanismo linguístico que 

aponta ou remete para elementos já presentes no texto ou inferíveis a partir deste”, 

é, portanto, uma forma de retomar itens mencionados no texto. No que diz respeito à 

interpretação de uma expressão anafórica, a autora explica: 

 

A interpretação de uma expressão referencial anafórica, nominal ou 
pronominal, consiste não simplesmente em localizar um segmento 
linguístico no texto (um antecedente) ou um objeto específico no 
mundo, mas, sim, algum tipo de informação anteriormente alocada 
na memória discursiva. (KOCH, 2012, p. 35) 

  

De acordo com Marcuschi (2005, p. 55), “Na sua essência, a anáfora é 

um fenômeno de semântica textual de natureza inferencial e não um  simples 

processo de  clonagem referencial.”   

Vários autores abordam em diferentes perspectivas o estudo da anáfora. 

Por exemplo, Apothéloz (2003) relaciona os tipos de anáforas em:    
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1.   ANÁFORA FIEL E INFIEL: é um dos casos de correferência, pois ocorre quando 

o termo introduzido anteriormente é citado posteriormente acompanhado de 

pronome definido ou demonstrativo. Na verdade, esse tipo de anáfora é muito 

comum no nosso dia a dia. Por outro lado, a anáfora infiel corresponde mais 

especificamente a  um caso de sinônimo ou hiperônimo num determinado contexto.  

 

2.   ANÁFORA POR NOMEAÇÃO: na verdade, trata-se de uma proposição anterior 

que é transformada em referente por um sintagma nominal. É a condensação da 

informação.  

3.   ANÁFORA POR SILEPSE: no sentido mais tradicional do termo, silepse 

corresponde a modificações que dizem  respeito ao gênero e ao número gramatical. 

Com isso, em  relação ao processo anafórico, dá-se da mesma forma,  apenas há 

uma concordância que se estabelece por meio  do sentido e não por meio da 

gramática.  

 

4  ANÁFORA ASSOCIATIVA: também designadas por  relações meronímicas por 

alguns autores, as anáforas  associativas apresentam dependência interpretativa e 

em  alguns casos ausência de correferência com a expressão que  introduziu. 

 

 Apothéloz, (2003, p. 76) e explica que a anáfora  associativa apresenta um 

desencadeador e os associados cuja interpretação  não está limitada a expressões 

referenciais.  

 Koch (2012b) apresenta um completo estudo sobre as formas referenciais 

anafóricas, abordando as várias possibilidades de uso anafórico e a sua relação com 

o  referente. Segundo a autora, as anáforas podem ser classificadas nos seguintes 

tipos: 

 

a. Anáforas com retomadas de antecedentes textuais – ocorre uma repetição 

(total ou parcial) do antecedente. Ao retomar o antecedente, pode haver: 

i -  uma correferência (repetição da forma nominal sem categorização) 

   -  Por repetição total ou parcial - repete, na íntegra ou parcialmente, o 

núcleo do antecedente que está sendo retomado. 
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Como diz Koch, (2007, p. 153), “a repetição de termos, não existe 

jamais uma identidade total entre os elementos recorrentes, ou seja, a 

reiteração traz consigo o acréscimo de novas instruções de sentido”. 

-  Por sinonímia (repetição do antecedente por meio de expressões 

sinônimas. 

A seleção lexical de um sinônimo adequado para operar a 
remissão é, em grande parte, determinada pelo gênero textual 
e/ou pela variedade de língua utilizada, podendo ainda 
constituir uma opção estilística do produtor (KOCH, ibidem). 
 

 

ii – Correferência com recategorização  

- Por hiperonímia – ocorre necessariamente por recorrência a traços lexicais. 

É feita uma seleção do termo anafórico de acordo com a  relevância para a 

construção de sentido.  

-  Por termo genérico – se faz por meio de nomes genéricos, tais como  coisa, 

pessoa, negócio, criatura, indivíduo.  

- Por descrições nominais – Trata-se de uma escolha dentre as propriedades 

ou qualidades capazes de caracterizar o referente em função do projeto 

comunicativo do produtor do texto 

 

 iii - Anáforas não-correferenciais -  

- Anáfora indireta – Ocorre quando um novo objeto-de-discurso é introduzido, 

sob o modo do dado, em virtude de algum tipo de relação com elementos 

presentes no cotexto ou no contexto sociocognitivo, passível de ser 

estabelecida por associação e/ou inferenciação. 

 

- Anáforas rotuladoras - uso de uma forma nominal para recategorizar 

segmentos precedentes do contexto, sumarizando-os e encapsulando-os, ou 

seja, absorvendo-os num processo de referenciação. O encapsulamento é 

ocorrência  frequente nesse processo.  

 

 

Além das formas nominais acima descritas, tem-se o uso de pronomes para 

retomar objetos de discurso, a essa forma de retomar chama-se pronominalização 

(KOCH, 2007). 
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 A interpretação de uma expressão referencial anafórica nominal ou 

pronominal consiste não simplesmente em localizar um segmento linguístico no 

texto (um antecedente), mas, sim, “algum tipo de informação anteriormente alocada 

na memória discursiva”  (KOCH,2012, p. 35). 

 

 Segundo Apothéloz (2003, p. 66, 67), as expressões linguísticas cuja 

interpretação se apoia nos parâmetros de lugar, tempo e pessoa da situação de 

enunciação são chamadas de dêiticas. Compreende a categoria dos dêiticos: os 

localizadores espaciais e temporais (aqui, lá, ontem, amanhã, etc.), e os pronomes 

de primeira e segunda pessoas. Para Marcuschi (2012, p. 89), tanto a anáfora 

quanto a dêixis operam no plano da organização da memória e servem para ativar 

ou reativar aspectos que residem nos conhecimentos dos interlocutores, sejam estes 

conhecimentos situados  no texto ou em outros pontos do universo cognitivo.  .  

 

 O quadro 1, abaixo, sumariza  as estratégias referenciais apresentadas por 

Koch: 

 

Quadro 1 – Estratégias referenciais nominais e pronominais  

Classificação Conceito Características 

1 - CORREFERENCIAÇÃO Repetição total ou 

parcial do referente 

Sinônimos ou quase 

sinônimos, hiperônimos, 

hipônimos, nomes 

genéricos e descrições 

nominais. 

2 - RECATEGORIZAÇÃO Acrescenta 

informações a um 

referente já introduzido 

Hiperonímia, - menor grau 
de recategorização, uma 
vez que traz no bojo os 
mesmos traços lexicais.  
Retomada por termos 
genéricos -  
Descrições nominais 

3 – REFERENCIAÇÃO    

INDIRETA 

Existe uma relação 
indireta que se constrói 
inferencialmente. 

 

Nas anáforas indiretas em 
geral, é a seleção 
adequada dos possíveis 
gatilhos que vai permitir a 
mobilização das 
inferências necessárias à 
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ativação do referente 

 

4 – ANÁFORA  

ASSOCIATIVA 

Explora as relações 
meronímicas, todas as 
que encontram relação 
de ingrediência.  

 

Na anáfora associativa, é 
preciso selecionar 
convenientemente termos 
pertencentes a um mesmo  
campo lexical.  

5 – ANÁFORAS 

ROTULADORAS 

(encapsuladora)  

Rotulam uma parte do 
cotexto que as precede 
e, com isso, 
estabelecem um novo 
referente que, por sua 
vez, poderá constituir 
um tema específico 
para os enunciados 
subsequentes. 

As anáforas rotuladoras  
são feitas pelas 
nominalizações. São 
nomes que:  

1 - Rotulam um segmento 
transformando-o em objeto 
de discurso; 

2 - Rotulam sobre 
predicações antecedentes 
ou subsequentes; 
3 - Permitem que o próprio 

discurso se transforme em 

objeto de discurso.  

6 – Pronominalização  Fazem referência a um 
objeto do discurso 
(anáfora e catáfora). 

Pode ocorrer com 
Correferência,  
antecedente explícito ou 
implícito.  

 

Este quadro servirá de ponto de apoio para o exercício analítico, que será 

completado pela exploração dos recursos referenciais presentes no texto e que se 

configuram como operadores de argumentação.   

2.4   REFERENCIAÇÃO E   ARGUMENTAÇÃO  

Para se trabalhar a argumentação presente nas estratégias referenciais, 

somam-se aos estudos linguísticos os postulados da retórica sobre as técnicas 

argumentativas.  Na perspectiva de que o uso da linguagem é inerentemente 

argumentativo, pois não há discurso neutro, imparcial, e, portanto, todo o discurso é 

um agir sobre o outro, é possível constatar que as formas de referenciar algo 

presente no texto são formas persuasivas.  
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Valendo-se dos estudos de Perelman (2005) a respeito das figuras de 

retórica e argumentação6, é  possível compreender os efeitos argumentativos das 

estratégias referenciais trabalhadas pela Linguística Textual. Segundo o autor, o 

efeito de certas figuras seria impor ou sugerir uma escolha, aumentar a presença ou 

realizar a comunhão com o auditório. Podem-se vincular seus efeitos a fatores 

bastante gerais de persuasão.  

Analisando, por exemplo, a correferenciação, que seria a repetição total 

ou parcial do referente, é importante destacar qual efeito persuasivo é produzido na 

utilização de tal estratégia.   Segundo Perelman (2005), a repetição é um fator de 

persuasão, uma vez que é um canal de ajustamento e precisão de sentido; “é uma 

forma de favorecer a presença na consciência do objeto de discurso, podendo 

acentuar ou fracionar um acontecimento”. Além disso, também  sugere distinções:  “ 

Se a nomeamos várias vezes, parece que temos muito  a dizer sobre ela” (idem, 

p.198). O autor aponta a sinonímia – repetição de uma mesma ideia mediante 

termos diferentes – como uma maneira de  proporcionar a presença ou  de sugerir 

uma correção progressiva ou abreviada. 

Uma outra estratégia referencial estudada pela linguística é a 

recategorização - a ampliação do referente -  seria uma forma de desenvolver o 

assunto e destacar partes de interesse.  Uma forma de utilizá-la  seria por meio da 

perífrase (substituição de um nome comum ou próprio por uma expressão que a 

caracterize (sinédoque ou metonímia). Nesse caso, o papel argumentativo é que 

pode ser uma maneira de chamar a atenção  para uma determinada característica 

do elemento retomado. 

Nas anáforas indiretas e associativas, que têm em comum o fato de não 

retomarem especificamente nenhum referente explícito no texto, pode-se identificar 

como fator argumentativo o jogo entre o dado e o inferível, expressa a capacidade 

que o autor pressupõe do seu leitor em preencher os espaços de sentido deixados 

no texto. É uma ação dotada de intencionalidade. Cabe lembrar a importância da 

adequação do termo escolhido pelo autor para que seja compatível com o 

conhecimento do leitor. Nesse caso, pode-se aplicar o que Perelman (2005) atribui 

                                                           
6
 Por figuras, define-se  uma forma particular de descrever os acontecimentos cujo efeito 

argumentativo é perceptível no discurso (PERELMAN, 2005, p. 189). 
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ao efeito argumentativo da alusão, em que o auditório participa ativamente da 

exposição, atacando o orador, solicitando-lhe ajuda, assimilando-se dele.   A alusão, 

para o autor, aumenta o prestígio do orador que possui e sabe utilizar os fatos 

culturais, lembranças, etc. Perelman (ibidem) lembra  que é  em função de um 

auditório que se desenvolve qualquer argumentação.  Constata-se que essa 

participação do auditório  relaciona-se à participação do leitor ao identificar, a partir 

do cotexto,  a relação entre os referentes no caso das anáforas indiretas e 

associativas. 

No que diz respeito à última estratégia referencial mencionada, a anáfora 

rotuladora ou encapsuladora (as que sumarizam as informações contidas em 

seguimentos precedentes no texto), também pode-se identificar um importante 

indício da opinião do locutor não só a respeito do discurso que está sendo rotulado, 

como também a respeito do próprio enunciador desse discurso. Estariam em 

destaque certos aspectos de uma realidade que o autor quer destacar.  

Observa-se assim que o componente linguístico incorpora o componente 

retórico (DUCROT, 1981). Essa realidade será bastante retomada nas análises do 

corpus, próximo capítulo, uma vez que se pretende demonstrar a função de 

encadeamento textual das estratégias referenciais, portanto um fator coesivo, como 

também comprovar seu efeito argumentativo. 
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CAPÍTULO 3 - A REFERENCIAÇÃO NA PRODUÇÃO ESCRITA DO AEJA:  

ANÁLISE  DO CORPUS 

 

 As análises do processo de referenciação terão como corpus dois gêneros 

textuais distintos: um texto dissertativo-argumentativo e um relato pessoal, 

produzidos pelos alunos do 2º ano (noturno) do AEJA – Mackenzie. Pretende-se 

identificar quais as estratégias referenciais utilizadas e sua contribuição no 

posicionamento argumentativo no texto. Para isso, dar-se-á relevância não só ao 

vocabulário do qual os autores se servem, ao retomar o referente, como também às 

demais estratégias referenciais, citadas no capítulo anterior, e seus efeitos de 

convencimento e persuasão do leitor.  

Dar-se-á atenção ao vocabulário utilizado, pois é por meio dele que se  

colhem-se as provas que funcionam como instrumental para o processo 

argumentativo. Essas provas podem ser de dois tipos: provas lógicas e provas de 

evidência. Provas lógicas são aquelas que se configuram em enunciados que vão 

traçando entre si um insofismável, isto é, um raciocínio que se sustenta no afã de 

convencer o leitor. Exemplifica perfeitamente a questão das provas lógicas o 

raciocínio mantido sob a forma de silogismo. Já as provas de evidências são 

aquelas que podem ser extraídas de realidade, como, por exemplo, os fatos, as 

ilustrações, os exemplos, as estatísticas7.  

 A partir das análises, interessa-nos refletir sobre a referenciação, dentro do 

ensino da coesão textual, atuando como fator de argumentatividade.  

3.1 PRODUÇÃO 1: O TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO  

O contexto de produção do texto deu-se da seguinte forma. Após ouvir as 

letras das músicas “Amélia”, de Mário Lago e Ataulpho Alves (letra ANEXO A), e 

“Desconstruindo Amélia”, de Pitty e Martim Mendonça (letra ANEXO B), discutiu-se 

sobre os papeis, as conquistas, desafios e perdas que a mulher vem enfrentando em 

sua vivência histórica.  Em seguida, foi solicitada uma produção textual que 

                                                           
7
GUIMARÃES. Elisa. Notas de aula. Disciplina Teorias do Texto. Mestrado Instituto Presbiteriano 

Mackenzie, São Paulo,  2012.  
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refletisse o posicionamento individual sobre o tema: A mulher na sociedade: desafios 

e conquistas. A produção tinha uma função também avaliativa, de 0,0 a  2,0 (dois) 

pontos.  

Para esta pesquisa, foram selecionados dois textos que apresentaram um 

uso mais diversificado dos processos referenciais. Os textos não sofreram correções 

ou revisões e são apresentados sem indicação de autoria, preservando a identidade 

de seus autores.  

TEXTO 1 

 

A conquista [1] da mulher 

Nos dias de hoje, é cada vez mais comum a mudança [2] da vida da 

mulher [2]. Ela [3] lutou pela conquista [4] da igualdade na sociedade e consegue, 

cada vez mais, conquistar [5] os espaços. 

Antigamente, a mulher [6] era vista como Amélia [7], ou seja,  a pessoa [8] 

para servir, cuidar da casa, dos filhos e do marido. 

Hoje, a mulher [9] já deu a volta por cima [10], ou seja, continua cuidando 

do lar, dos filhos e do marido, mas também trabalha fora e mantém sua 

independência financeira. 

A mulher [11] realmente é uma guerreira [12], para manter todo o trabalho 

em casa e ainda trabalhar fora. Mas, ainda falta um pouco para conquistar [13] Por 

exemplo [14], igualdade salarial, de acordo com o que os homens ganham. Aí [15] 

sim, seria justo para uma mulher [16] que se esforça tanto. 

(A. O. -  2º EM / noturno) 

 

  

No que diz respeito às estratégias referenciais, o texto apresenta: 
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1 – Introdução do referente textual – também chamada de categorização 

do referente8. O texto 1  parte do pressuposto de que  o papel exercido pela mulher 

hoje é uma conquista, fruto de um esforço histórico progressivo. Tal categorização 

invoca uma série de inferências cognitivas a respeito dos papéis que a mulher 

anteriormente assumiu. Essa referenciação já indica uma marca subjetiva do autor 

sobre o tema, um posicionamento decorrente de um conhecimento partilhado.  

Exemplificam essas ideias algumas expressões que manifestam o posicionamento 

do autor, que tem por intenção deixar provada que a conquista da mulher foi  

realizada paulatinamente ao longo dos tempos, como por exemplo “lutou” “deu a 

volta por cima”, “guerreira”. 

Observa-se aspecto o histórico explorado pelo texto onde se coloca em 

contraponto o “antigamente” e o “hoje”. O “antigamente” liga-se ao nome Amélia; o 

hoje, a mulher que deu a volta por cima.  Essa comparação temporal tem um efeito 

argumentativo, pois mostra uma evolução de papeis femininos, ao mesmo tempo em 

que se opõe ao papel exercido pela mulher no passado.    

 2 – Reativação do referente “conquista” pelo termo “mudança”.  Nesse 

caso, ocorre uma nominalização que retoma o referente indiretamente, uma vez que 

é necessário inferir, dentro do próprio discurso e fora dele, a relação do referente 

“conquista” com o nome que o retoma. A mudança do papel da mulher foi uma 

conquista. Tem-se aqui no uso dos termos “conquista” e mudança uma insofismável 

relação entre causa e consequência; sabendo-se que causa e consequência 

enquadram-se no âmbito das provas lógicas.  

3 – Ela, que retoma o antecedente mulher, tem um papel de desativar9 o 

referente anterior “mudança”, e coloca a atenção no sujeito da mudança, que é a 

mulher.  É o caso designado como pronominalização.10 

4 – Conquistar, caso de correferência e uma reativação do referente 

“conquista”, com ampliação, pois o complemento  é igualdade. Aqui ocorre um 

                                                           
8
 Koch, 2007,p. 127 

9
 Desativação – termo usado por Elias (2010, p. 52), consiste no descolamento  da atenção para um outro 

referente textual, deixando o anterior em stand by.  

10
 Referenciação realizada por intermédio de formas pronominais - anáfora e catáfora (Cf. KOCH, 2007, p. 131). 
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esclarecimento do próprio título. A mulher é quem conquista a sua igualdade na 

sociedade.  

5 – Correferenciação “conquistar” do referente “conquista”. É interessante 

perceber a mudança da classe gramatical. O verbo conquistar retoma o substantivo 

conquista. Expressa uma progressão, tanto frásica como semântica: Após lutar pela 

conquista, a mulher já pode conquistar novos espaços.  Assim, ocorre a manutenção 

do tema discutido, permanecendo em foco a conquista da mulher.  

6 – Correferência com o termo “a mulher”, mas não pode ser entendido 

apenas como um caso de anáfora por correferência, pois, apesar de ser o mesmo 

termo repetido, a mulher aqui se refere à de antigamente. Estabelece-se uma nova 

categorização do referente. Não se enquadra no tipo de ampliação do referente, mas 

como um caso de especificação do referente.  

7 – Amélia é uma designação para um grupo de mulheres de 

antigamente. O termo é melhor definido a seguir, no próprio texto, como “a pessoa 

para servir, cuidar da casa, dos filhos e do marido”. O significado do nome Amélia é 

construído através de elementos do contexto sociocognitivo e cultural, uma vez que, 

para todos os brasileiros, o nome Amélia faz referência à música de  Mário Lago e 

Ataulpho Alves, gravada em  1942. Constata-se  que é uma  nominalização de forte 

apelo discursivo argumentativo, pois revela um ponto de vista negativo sobre a 

mulher de antigamente. No que se refere à progressão textual, é um rótulo, ou seja, 

um termo encapsulador11 que sumariza tanto o que foi dito anteriormente quanto as 

informações precedentes.  O termo Amélia tipifica, dentro do contexto discursivo,  o 

papel feminino no passado; ao mesmo tempo que  serve para dar ênfase à 

conquista da mulher hoje. 

“Ou seja” – expressão linguística introdutora de paráfrase12, pois será 

explicado o significado do  termo Amélia dentro do cotexto. Tem-se aqui uma prova 

de insistência do autor em esclarecer o papel assumido pela  mulher estereotipada 

em Amélia. 

                                                           
11

 Encapsular equivale a sumarizar, rotular. Sumariza as informações contidas em seguimentos do 

texto, transformando-os em objetos de discurso. (ver anáforas rotuladoras, cap. II) 

12
 Tem-se na paráfrase um mesmo conteúdo semântico apresentado sob formas de estruturas 

diferentes (KOCH, 2007, p. 154). 
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8 – “a pessoa”, nominalização anafórica que promove uma  

recategorização da “mulher” e a “Amélia”. Imprime uma certa impessoalidade ao 

referente, isto é, uma visão genérica da mulher com um ser sem identidade própria.  

9 – correferência da mulher que conquista, que luta... É uma reativação 

do objeto de discurso que estava em stand by. Um caso de correferência entre o 

elemento anafórico e seu antecedente.  

10 – A expressão “deu a volta por cima” significa, por inferência, mudar de 

papel, sair da posição de serva, assunto  tratado no parágrafo anterior. Aqui está 

claro um exemplo de antecedente que não é um segmento textual delimitado, mas 

uma representação de uma entidade construída dentro do próprio discurso13. Além 

disso, essa expressão também serve de continuidade tópica do texto, pois será 

apresentado, a seguir, em que consiste essa volta por cima. É um caso de anáfora 

indireta com duas funções referenciais textuais: a introdução de novos referentes e a 

continuação da relação referencial global. 14 

11 – correferencialização  - reiteração do item lexical “mulher”. Ocorre 

uma reativação do referente. É importante lembrar que, para a retórica, a repetição é 

uma figura que tem por efeito aumentar o sentido de presença, podendo sugerir 

distinções (PERELMAN, 2005, p.198); e na Linguística Textual, é uma forma de 

manter o referente, ampliando-o, alterando-o, etc. Ambas as abordagens apontam 

para uma construção argumentativa do texto, no caso analisado, a manutenção dá 

ao enunciado um carga de valor ao que foi dito sobre a conquista da mulher.  

12 – guerreira – nominalização que traz uma informação importante sobre 

a visão que o autor tem sobre a mulher. Há uma recategorização do referente, no 

sentido de focalizar um aspecto de força, combate e vitória da mulher. A 

recategorização do referente é um recurso altamente argumentativo, uma vez que 

reforça a carga de categorização do referente. Considerando as informações 

cotextuais e contextuais, a mulher é forte, uma vez que dá conta de tantos afazeres, 

combate todos os obstáculos e sai vitoriosa.  Poderia também ser analisado 

                                                           
13

 Cf. APOTHELÓZ ( 2003, p. 57). 
14

 Marcuschi (2012, p. 59). 
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segundo a teoria dos papéis temáticos dos verbos15. O verbo conquistar, por 

exemplo, tem, entre seus papeis, o item lexical “guerreira”. 

13 – O termo “conquistar” é uma forma bem diferenciada de rótulo, pois  

reativa um referente (a conquista da mulher), mas acrescenta o que falta conquistar.   

Semanticamente, os dois termos -  conquista (do primeiro parágrafo) e conquistar 

(do último parágrafo) - têm nuances específicas. Anteriormente, a mulher conquista; 

no caso aqui, a mulher ainda precisa conquistar. Ou seja, o autor retoma um aspecto 

sobre a conquista da mulher citado no primeiro parágrafo e acrescenta algo: os 

aspectos que ainda não foram conquistados.  Nota-se, nesta passagem, a intenção 

do autor no sentido de propor sugestões que possam melhorar o quadro descrito em 

relação à conquista da mulher. E o autor traz  para  o conjunto de suas 

considerações um argumento de evidência, a necessidade de igualdade  salarial da 

mulher. Observa-se que a introdução desse fato configura-se como um novo 

referente.  

14 – Anáfora associativa. O “exemplo” refere-se ao que foi dito 

anteriormente – falta um pouco para conquistar - , referindo-se implicitamente  que 

as grandes conquistas já foram feitas, e a igualdade salarial será algo possível de se 

alcançar. Além dessa relação com a informação implícita, o termo “exemplo” introduz 

novos referentes. Constata-se aqui um argumento pelo exemplo, para comprovar a 

afirmação anterior “ainda falta um pouco para conquistar”. 

15 – A expressão “aí”, caso de anáfora indireta, está ancorada na 

possibilidade de a mulher conquistar os espaços que faltam. Diz respeito àquela 

situação imaginada. 

 16 –  Nominalização indefinida. Também uma forma de reativação do 

referente na memória do interlocutor. Recorrência do termo “mulher” para sinalizar o 

tema discutido. No entanto, nessa repetição não existe uma identidade total  entre 

os elementos, pois traz novas instruções de sentido.  

 No quadro 2, abaixo, foram agrupadas as estratégias referenciais usadas no 

texto 1. 

                                                           
15

 Anáfora indireta baseada em papéis temáticos dos verbos (Marcuschi, 2012, p. 61) 
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Quadro 2 - Estratégias referenciais usadas no texto 1 (Dissertação-argumentativa) 

1 – Correferenciação  [4], [5], [9], [11] e [12]  

2 - recategorização [8], [12]  

3 – Indireta  [2], [10], [15]  

4 - Associativa [14]  

5 - Rotuladora [7], [13]  

6 – Pronominalização  [3]  

 

No texto analisado, é perceptível uma forte presença de mecanismos de 

referenciação para dar continuidade e desenvolver o tema: O papel da mulher hoje.  

No primeiro parágrafo, o referente mulher é caracterizado como aquela que luta, que 

conquista, marcando um novo papel exercido pela mulher. Para ressaltar esse 

importante papel de sujeito de sua própria história, é apresentado um novo 

referente, a mulher Amélia, reconhecida pela anulação de sua própria identidade.  

Ficam também evidentes as provas que imprimem ao texto um 

indiscutível caráter argumentativo, seja por meio de provas lógicas, seja por meio de 

provas de evidências. Tais provas ligam-se perfeitamente ao processo de 

referenciação.  

Analisar-se-á, em seguida, o segundo texto que exibe a mesma temática, 

elaborado por outro aluno do AEJA.   
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TEXTO 2 -   

 

Mulher, algo ou alguém? 

Até metade do século passado, a mulher era tratada como inferior ao 

resto (homem). Objeto [1], servente [1] ou até mesmo os dois [1], não tinham o 

poder de decisão e serviam apenas para alimentar, limpar e embelezar uma casa. 

Hoje, no século XXI, a mudança [2] é quase radical. Mulheres [3] são vistas em 

todos os lugares e posições, fazendo de tudo tão bem quanto ou até melhor que os 

outros (homens). Mas tudo [4] tem seu preço [5]. 

A mulher [6] de hoje luta, faz, consegue, tudo [7] isso fora de casa. E a 

família [8]? Filhos [9] acabam se tornando segundo plano. Por causa da carreira, é 

comum, mesmo entre mulheres [10] casadas, mulheres [11] optarem por filhos mais 

tarde. Além disso, as [12] que têm filhos e carreira não conseguem colocar algum 

dos dois [13] em segundo plano e acabam sobrecarregadas. Mulheres casadas [14]  

também sofrem pressão de seus [15] maridos, eles [16] exigem presença, amor e, 

no caso mais machistas [17], roupa limpa e louça lavada. 

Algumas [18] têm a sorte de terem alguém que as [19] apoie totalmente, 

mas ainda são poucas [20]. Isso sem falar da desigualdade. Mesmo que estudem, 

se formem e tudo isso com muito esforço ainda são estereotipadas como o sexo 

frágil [21]  e ganham menos. 

Acho que ainda falta muito para ser conquistado pelos homens. Precisam 

ver que a joia [22] que nós temos não é só bonita e bela para ser ostentada. 

Mulheres [23]  também são alguém, e nossa sociedade machista precisa enxergar 

isso [24]. E as mulheres [25] também precisam alcançar algo [26]: o equilíbrio.  

(V. L. - 2º ano EM /  noturno) 

 

Os termos “Algo ou alguém”, presentes no título, são duas formas de 

recategorizar o referente – mulher -, exercendo funções predicativas diferentes e 

opostas para a “mulher” que será tratada no texto.  Para a construção do sentido 

desses referentes, o interlocutor precisa utilizar conhecimentos extralinguísticos, 

inferíveis no contexto: a mulher objeto, que só conhecia obrigações,  posição dada à 

mulher no passado; e a mulher livre para escolher o que quer, conquista feminina 

visível hoje. A escolha desses termos já orienta o interlocutor para determinadas 

conclusões. 
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 O referente principal – mulher – depois de introduzido, é retomado, mas 

não com o mesmo significado;  sua reconstrução é feita do decorrer do texto. 

1 – Objeto, servente retoma mulher, recategoriza o referente e o situa 

historicamente. Essas nominalizações relacionam-se também com o verbo tratar, 

pois exemplificam a forma de tratamento dado à mulher.  Essa retomada sofre 

intervenções dos saberes, opiniões, juízos mobilizados na interação autor-texto-

leitor. 

2 – os dois retomam objeto e servente. 

3 – a expressão nominal mudança ativa novos referentes. Ela diz respeito 

a um novo comportamento no papel da mulher diferente de tudo que acabou de ser 

citado no texto. “Mudança” é uma expressão que está ancorada em uma relação 

com o dito anteriormente, pois a mudança do papel da mulher harmoniza-se com 

uma  continuidade para situar seu  novo posicionamento nos dia atuais. A anáfora 

indireta é uma espécie de ação remática e temática simultaneamente, uma vez que 

traz a informação nova e velha, produzindo uma “tematização remática” 

(MARCUSCHI, 2012, p. 62). 

4 – Nota-se que o termo “mulher” realiza uma ativação de um novo 

referente. Apesar de ser o mesmo termo “mulher” já citado , não o retoma, diz 

respeito a um novo significado, pois é a mulher pós-mudança apontada no texto.  

Esse é um caso de anáfora indireta baseada em inferências ancoradas no modelo 

do mundo textual. Essa repetição do termo traz um efeito argumentativo de manter 

em primeiro plano o referente “mulher”. 

5 – A expressão tudo faz referência a um clichê,  ao mesmo tempo que 

sumariza as novas atividades citadas da mulher atual. O pronome faz uma 

sumarização do que foi anteriormente citado, ao mesmo tempo que requer uma 

mobilização de um conhecimento extratextual, constituindo-se, portanto, um caso de 

anáfora indireta.  Note-se que o clichê “tudo tem um preço” funciona como um 

argumento socialmente explorado para assinalar um fato usual. 

6 – Preço, caso de progressão textual catafórica por encapsulamento -  O 

preço da mulher pós-mudança será explicado no parágrafo seguinte. O termo 

“preço” aponta para alguma coisa portadora de dificuldade, de luta, de conquista.  
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7 - Repetição do referente “mulher”, ao mesmo tempo ocorre uma 

ampliação de novos predicados sobre a mulher. A mulher de hoje, caso de 

correferência com recategorização.  

8 – Forma pronominal tudo é um exemplo de encapsulamento. Diz 

respeito às atividades que a mulher exerce.   

9 –  A expressão E a família? Só faz sentido no interior do texto. Está 

ancorada na mulher pós-mudança. É possível estabelecer uma associação com o 

referente mulher.  Anáfora associativa. 

10 – O termo filho estabelece uma relação meronímica (relação parte-

todo) com  família, dando sequência à cadeia referencial do preço pago pela mulher 

pós-mudança.  Esse caso é um exemplo de Anáfora Indireta em relações 

semânticas inscritas nos SNs definidos.  (Cf. Marcuschi,  2012, p. 62); ou de anáfora 

associativa,  que introduz um referente novo por meio de explorações de relações 

meronímicas, ou seja, todas aqueles em que um dos elementos da relação pode ser 

considerado de alguma forma, ingrediente do outro. (Koch, 2007, p. 128). Trata-se 

da ocorrência de uma  anáfora associativa.  

11 – Correferência com recategorização do referente mulher “mulheres 

casadas”. 

12 – Correferência, pois ocorre uma retomada do referente mulher, mas 

não apenas as mulheres casadas, e sim todas as mulheres pós-mudança. Ocorre 

uma generalização do referente.  

13 – Pronominalização anafórica -  o uso do pronome oblíquo retoma o 

referente “mulheres” , sejam casadas ou não, mas também ocorre uma 

especificação, pois designa as mulheres que têm filhos e carreira.  

14 - dos dois – anáfora direta. Retoma filhos e carreira 

15 – correferência - repetição do referente - mulheres casadas  

16 – pronominalização – seus (das mulheres casadas) 

17 – Pronominalização – eles (maridos) 
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18  - caso mais machistas –  rotula um determinado tipo do referente 

marido e  predica uma nova informação a ser desenvolvida. Caso de 

encapsulamento.  Observa-se que o termo “machistas” produz um efeito 

argumentativo, uma vez que expressa um  valor condenatório a esse tipo de atitude.  

19 – pronominalização indefinida anafórica – referente mulheres 

20 – pronominalização “as” – algumas mulheres  

21 – poucas – pronominalização indefinida anafórica– mulheres que têm 

apoio – 

22 – recategorização  – sexo frágil. Constata-se uma forte carga 

argumentativa na referenciação. Nas informações cotextuais, é ressaltada a força da 

mulher, o que leva o leitor a posicionar-se contra essa predicação,  ou seja, ao 

estereótipo “sexo frágil”.  .   

23 – recategorização - a joia. A escolha do léxico ressalta a beleza da 

mulher ao mesmo tempo que enfatiza que esse  não é o único critério que deve ser 

visto pelo homem.  

24 – correferência - repetição do referente – mulheres 

25 – pronominalização anafórica que sumariza o que foi predicado 

anteriormente sobre as mulheres.   

26 – correferência- repetição do referente  as mulheres 

27 – nominalização catafórica  – equilíbrio  

O emprego de “mulher”, no singular, retomado por “mulheres”, no plural, 

indica a intenção do autor no sentido de generalizar  o que está especificado numa 

determinada mulher.  

Constata-se que as estratégias referenciais possibilitam a construção do 

objeto de discurso dentro do próprio texto. É o que se percebe com o termo 

“mulher”. O sentido é construído, desconstruído, ampliado de acordo com a 

progressão do texto.  E a progressão do texto assinala evidente intenção do autor no 
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sentido de atribuir ao que diz uma força argumentativa, utilizando para isso a  

repetição do termo, a recategorização do referente e demais estratégias referenciais. 

No quadro a seguir, estão agrupadas as estratégias referenciais usadas no 

texto 2 

Quadro 3 - Estratégias referenciais usadas no  texto 2 (dissertação-argumentativa)  

1 – Correferenciação  [2], [7], [11], [12], [15], [24], [26] 

2 - recategorização [1], [22], [23] 

3 – Indireta [3], [4], [5]  

4 - Associativa [9], [10], [19] 

5 - Rotuladora [6], [8], [18] 

6 – Pronominalização  [13], [16], [17], [20],  [21],[25] 

 

Comprova-se com as análises desses dois textos a relevância dos 

recursos referenciais não apenas como recurso coesivo, para dar sequência, 

encadeamento, ao texto, mas também exercendo uma importante função 

argumentativa. As expressões usadas para retomar alguns referentes do texto foram 

fundamentais para a construção da defesa do papel feminino na sociedade, como 

também para revelar a reprovação à mulher do passado. Vejam-se os exemplos de 

retomadas que confirmam  um posicionamento de valorização dos avanços da 

mulher na sociedade: guerreira, mudança, alguém, hoje. Por outro lado, as 

expressões: “servente”, “objeto”, “Amélia”, “algo”, sexo frágil, antigamente, apontam 

para uma posição limitadora que a mulher superou.  

A repetição do referente por meio da correferência e anáforas 

pronominais assegura a permanência do referente em cena, além de mostrar que as 

formas nominais têm um teor maior de expressividade.  

Outro aspecto importante presente nas análises diz respeito à adequação 

das palavras que retomam um determinado referente. A referenciação é adequada 

de acordo com o propósito que se quer, de acordo com o discurso, pois as palavras 
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elas vão se ajustando, se alterando.  O discurso aponta para uma não 

correspondência entre as palavras e as coisas, pois o sentido é produzido  no 

próprio discurso.  

3.2 PRODUÇÃO 2:   RELATO PESSOAL 

O relato pessoal Você, hoje foi um texto produzido pelo aluno com 

registros de como ele estava naquele momento de início do semestre.   Essa 

atividade, sugerida por Miranda (2005), tem como objetivo  conhecer melhor o aluno. 

A dinâmica da produção de um relato pessoal é estratégica por deixar o aluno mais 

à vontade, além de ser “um rico instrumento de avaliação das mudanças que se dão 

na autoimagem da turma durante um determinado período” (ibidem, p.33). Os textos 

foram devolvidos no final do semestre e serviram como um instrumento para 

comparar as transformações ocorridas durante o período. 

Para a pesquisa, foram selecionadas duas produções que apresentaram 

uma maior variedade de uso de estratégias referenciais.  

Analisar-se-á, em seguida, o primeiro relato pessoal selecionado.  
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Texto 1  

Você, hoje 

 

Hoje, estou feliz porque consegui vencer uma etapa [1] da minha vida. 

Após 13 anos afastada  da escola e com 3 meses de retorno passei no ENEM [2]. 

Isso [3] me fez encarar a vida mais positivamente, pois achei que não tinha 

capacidade para passar nesse exame [4] e Deus me deu a sabedoria que 

precisava.  

Quando vim estudar, meu foco [5] era o ensino médio [6], mas hoje 

alcancei o que buscava e decidi que não devemos parar  no meio do caminho, por 

isso, estou em busca do vestibular [7].  

Foi difícil chegar aqui [8]hoje [9], problemas, enxaqueca, muito trabalho, 

mas mesmo assim [10]estou feliz, pois tenho uma família  [11]maravilhosa que me 

ajuda e confia na minha capacidade de vencer, principalmente a minha irmã Roseli. 

Outro fator importante [12] é ter professores [13] que, além de muito 

capacitados para nos ensinar são amigos [14] que se preocupam com a nossa vida. 

É isso [15] que faz nós virmos aqui [16], mesmos cansados e talvez 

indispostos, pois este lugar [17] é nosso lar de aprendizagem e amizade [...]. 

Hoje [18], sinto muito orgulho de estar aqui [18]. 

Obrigada!  

(E  P. / 2º ano. EM) 

 

 

O título Você, hoje é um caso de dêiticos, pois sua interpretação não se 

acha ancorada no texto, mas no contexto situacional. Você se refere ao aluno autor 

(do 2º ano do Ensino Médio); e hoje, ao primeiro dia de aula letivo.  

1 – etapa - introdução do referente  a “a etapa que consegui vencer”. 

2 – ENEM, tem-se a introdução de um segundo  referente, mas com uma 

relação associativa ao referente anterior, “a etapa vencida”. Pode-se pensar em um 

caso de anáfora associativa, uma vez que tem uma dependência interpretativa ao 
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referente anterior; ao mesmo tempo em que tem uma ausência de correferência com 

a expressão que o introduziu.  

3 – Isso, pronome encapsulador, como também é um pronome que dá um 

estatuto de referente,  objeto de discurso, a um conjunto de informações anteriores – 

ter passado no Enem, mesmo com 13 anos afastado da escola.   

4 – nesse exame – recategorização, pois ocorre uma retomada por meio 

de um hiperônimo, atualiza os conhecimentos do interlocutor sobre o que seja 

ENEM.  

5 – Foco – introdução de um novo referente. Nominalização genérica 

6 – Ensino Médio –  especifica o foco.  Anáfora associativa 

7 -  Vestibular – especifica o foco. Anáfora associativa 

8 – Aqui -  dêitico de lugar 

9 – hoje – dêitico de tempo 

10 - A expressão mesmo assim sumariza as dificuldades enfrentadas: 

problemas, enxaqueca e muito trabalho, além de indicar uma relação  de concessão. 

Apesar de enfrentar dificuldades, ela está feliz.  É responsável pelo encadeamento 

do texto, estabelecendo uma relação de concessão. 

11 – Família maravilhosa – é um novo referente, que é especificado, 

numa relação de referenciação meronímia (parte-todo) com a expressão seguinte -  

minha irmã Rosely. Anáfora associativa  

12 – outro fator importante – sumariza a ideia das razões que levaram a 

aluna a estar na escola, a iniciar um novo semestre. Isso não está explícito no texto, 

mas é possível inferir considerando o cotexto e os elementos situacionais de 

produção. Anáfora indireta 

13 – professores - introdução de um novo referente – nominalização. Os 

professores são mencionados como ampliação do referente outro fator. O autor 

especificou os professores como causa do seu retorno no semestre. Essa introdução 
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de um novo referente revela uma intenção argumentativa, na medida  em que indica 

a causa para a presença do aluno no início do semestre.   

 O encadeamento feito pelo conector Além de  acrescenta à predicação  

“serem capacitados para nos ensinar”   uma nova predicação - a de serem amigos. 

Esses dois atributos ao referente professor estabelecem  uma relação argumentativa 

que está sendo desenvolvida no texto, pois são dois os fatores que contribuem para 

o retorno à escola: o apoio da família e os professores, que além de serem  

capacitados, são amigos. Existe, portanto, uma retomada anafórica indireta entre 

“professor” e o referente “fator importante”. 

14 – ampliação do termo “professor , pois acrescenta uma atribuição 

“amigos” que se preocupam com a nossa vida. A oração subordinada adjetiva 

restritiva reforça a especificação do tipo de professor “amigo” . Toda recategorização 

reafirma um ponto de vista em relação ao referente. Vê-se, nesse caso, o peso da 

carga lexical – valioso instrumento de argumentação.  

15 – Isso – pronominalização anafórica por inferência, não de um só 

antecedente específico, mas de todo o argumento explicitado anteriormente. 

16, 17, 18  – Aqui, este lugar, aqui – dêiticos de lugar  (a escola). 

Constata-se, como mostra o quadro a seguir, uma mudança na frequência 

das estratégias de referenciação que foram utilizadas no relato pessoal em 

comparação com o texto dissertativo-argumentativo. Nos textos dissertativos ocorreu 

uma maior utilização de estratégias referenciais em relação às usadas no  relato 

pessoal.  

 

 No quadro abaixo, estão agrupadas as estratégias referenciais usadas no 

texto 1 (Relato Pessoal) 
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Quadro 4 - Estratégias referenciais usadas no texto 1 ( Relato Pessoal) 

1 – Correferenciação   

2 - recategorização [4],[6] e [7] 

3 –Indireta [12] e [13]  

4 - Associativa [2],[6], [7], [11] 

5 - Rotuladora [10] 

6 - Pronominalização [3] e [15] 

 

Além das estratégias nominais e pronominais de referenciação usadas na 

construção do texto, assume um papel importante no relato, principalmente nos dois 

primeiros parágrafos, o uso recorrente dos tempos verbais no pretérito perfeito e 

imperfeito do indicativo, que servem para situar o contexto anterior de vida e as 

dificuldades atravessadas. O pretérito perfeito serve para designar as ações 

ocorridas em um passado recente, ocorrência com os verbos: consegui, passei, fez, 

achei, vim, alcancei, decidi, foi; e o pretérito imperfeito, para designar uma ação 

mais durativa do passado, expresso nos verbos: tinha, era, buscava. No caso do 

imperfeito, é um tempo que assinala um pano de fundo do que está sendo relatado, 

marca uma retrospectiva do que está sendo narrado (cf. KOCH, 2007, p. 156).  No 

segundo momento do relato, o uso do presente do indicativo é mais recorrente, pois 

a autora apresenta o que tem (família, apoio, professores capacitados e amigos), 

como está (feliz), o que sente (mundo comentado). 

 

Ainda é possível constatar que o texto ao utilizar dêiticos, casos de 

anáforas associativas e indiretas, estabelece uma relação de cumplicidade do leitor 

que é requisitado para completar os espaços de sentido deixados pelo autor, o que 

se constitui em estratégia argumentativa.  

A seguir, será analisado o 2º relato pessoal escrito por outro aluno do 

AEJA.  
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Texto 2 –  

 

    Você, hoje 

 

O ano [1] só está começando, e já parece pequeno [2]  para realizar meus 

sonhos [3]. Feliz por ter concluído o Ensino Médio, porém já planejando novas metas 

[  4  ], entre elas[  5  ]: 

Estabilizar em um emprego [6[, começar a faculdade de Engenharia Civil 

[7]. Cursar inglês aos sábados [8], e claro, como sou novo [ 9]], conhecer pessoas 

novas [10]. 

Se eu não conseguir completar todos [10], vou continuar tentando, e fico 

feliz,  pois sei que o meu máximo estou dando em tudo [11] que faço. 

 

F. M. (2º ano – EM) 

 

 

Trata-se de um texto que explora o sentimento de esperança em relação 

ao futuro. Projetam-se programas, antevendo fatos que possam contribuir para a 

realização pessoal. A carga vocabular aponta para esse quadro de expectativas, 

sonhos, metas “vou continuar tentando”. 

1 – ano - ativação do referente, dêitico do tempo, pois refere-se ao ano de 

2012.  

2 – pequeno – anáfora por inferência a “ano”, ao mesmo tempo que 

amplia o seu significado através do adjetivo pequeno, expressa o ponto de vista do 

autor sobre o ano que se inicia. 

3 – Sonhos  - ativação de um novo referente 
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4 - Novas metas –. Expressa uma relação sinonímica com sonhos. 

Recategorização do referente  sonhos. 

5 – entre elas – pronominalização por anáfora do referente novas metas; 

ao mesmo que amplia o referente em uma relação por  catáfora, pois explicará quais 

são.  

6, 7,8 e 10  – anáforas por associação, pois estabelecem uma relação 

associativa com  o antecedente METAS.  

9 – sou novo – dêitico de pessoa (o autor), ao mesmo tempo tem uma 

função no encadeamento como a informação que será dada posteriormente – 

conhecer novas pessoas. Observa-se uma relação  de causa, o fato de ser novo,  

com a meta de conhecer novas pessoas.   

11 Todos – pronominalização para retomar o referente sonhos”.  Anáfora 

que se considera pouco clara, dado o distanciamento e a colocação de vários outros 

referentes. Isso dificulta ao interlocutor o estabelecimento da relação do termo com o 

seu referente apropriado.  

12 – Tudo – anáfora indireta ancorada nas ações já realizadas. Para a 

concretização das metas.  

No quadro a seguir, estão agrupadas as estratégias referenciais usadas 

no texto 2 (Relato Pessoal).  

 
Quadro 5 - Estratégias referenciais usadas no texto 2 (Relato Pessoal) 

 

1 – Correferenciação   

2 - recategorização [4] 

3 –indireta [12]  

4 - Associativa [6], [7], [8] e [10] 

5 - Rotuladora  

6 – Pronominalização  [5] 
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 Os exemplos aqui apresentados ilustram a riqueza das estratégias 

referenciais e sua relação com a construção do sentido do texto, indispensáveis, 

portanto, para a reflexão e o ensino da leitura e da escrita de textos. Defende-se 

aqui o aprofundamento desse conteúdo nas aulas de Língua Portuguesa, em 

especial nas turmas de AEJA, Ensino Médio, visando capacitar o aluno a trabalhar 

com o material linguístico que tem a sua disposição e a proceder escolhas 

significativas nas situações discursivas diversas.  

 

 No próximo capítulo, será apresentada uma proposta metodológica voltada 

para o ensino da referenciação em turmas de AEJA.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA PARA O ENSINO DA REFERENCIAÇÃO 

APLICADA NO   AEJA  

 

Pensando na transposição dos estudos da Linguística Textual para a 

prática do professor, e considerando o estudo da referenciação como uma 

ferramenta indispensável para quem vai ler e produzir textos,  o presente capítulo 

propõe-se a oferecer  ao professor  um caminho metodológico para se trabalhar a 

referenciação como estratégia argumentativa na construção de sentido.  

 

Sobre a necessidade de transposição teórica, Arruda e Perroni alertam 

(1986, p. 15): 

[...] desde a chegada dos PCNEM (1999) e das OCEM (2008) há 
dificuldades para a transposição dos estudos teóricos para a prática 
em sala de aula. Os professores, apesar de todo esforço para 
compreender a proposta e as orientações desses documentos 
oficiais, não tinham, ou ainda não têm, o embasamento teórico 
necessário para a realização do processo dialógico, ou seja, da 
relação entre a teoria e a prática de sala de aula. 

 

Os estudos da Linguística Textual trouxeram uma grande contribuição 

para o ensino do texto, dentre eles está o assunto coesão textual. Como 

comprovado nesta pesquisa, a referenciação é central, na perspectiva da coesão e 

coerência textual,  tanto na produção textual como na compreensão leitora do aluno 

(MARCUSCHI, 2008). Cabe, agora, uma proposta metodológica que aplique essa 

teoria.  

Em se tratando de um método para o ensino da referenciação na 

produção escrita do AEJA,  busca-se um caminho para se chegar ao objetivo 

proposto: a compreensão e utilização dos recursos referenciais na construção do 

sentido do texto, quer na leitura, quer  na escrita. É relevante a pergunta:  Como o 

ensino da referenciação pode ser incorporado ao ensino da produção textual nos 

alunos do AEJA? 

Sabe-se que uma metodologia indica as linhas que nortearão as ações do 

professor; sendo, portanto, uma resposta pedagógica às necessidades de 

assimilação e sistematização de um conhecimento científico em um determinado 

momento histórico.   
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Um método de ensino de língua portuguesa, segundo Oliveira (2010), 

pode ser dividido em três partes: a abordagem, o projeto e o procedimento. A 

abordagem consiste na teoria que sustenta a ação, “é com base nela que o 

professor toma decisões pedagógicas, seleciona materiais didáticos e avalia 

políticas educacionais” (p. 35 ). O projeto é a organização da disciplina, no caso aqui 

proposto, do assunto referenciação, que envolve objetivos, conteúdos, atividades, 

etc. Já o procedimento diz respeito ao conjunto de ações práticas definidas no 

projeto; esclarece como o professor usa as atividades e o material didático e como 

avalia a aprendizagem dos seus alunos.  

Tomaremos essas três partes como norteadoras para a construção de um 

método de ensino sobre a  referenciação. 

4.1 A ABORDAGEM 

A abordagem aqui proposta para o ensino da coesão textual, em 

específico, da referenciação, enquadra-se em uma perspectiva do ensino 

contemporânea, fruto de avanços nos estudos linguísticos e decorrente de propostas 

da Linguística Textual.  

Parte-se de uma visão interacionista, isto é,  entender o aprendizado 

como um fenômeno sociocultural. A partir dessa perspectiva, é possível perceber o 

texto, materialização da linguagem, e os dois processos em que ele se organiza: a 

sequencialidade e a topicidade (KOCH, 2012b). A progressão referencial está 

inserida no processo do  sequencialidade e  diz respeito, como já visto em capítulos 

anteriores,  à “ introdução, preservação, continuidade, identificação, retomada etc. 

de referentes textuais, tidas como estratégias de designação de referentes” 

(KOCH,1998, p. 4). 

 O ensino da referenciação pode ser abordado sob duas perspectivas que se 

complementam: 1) sua função no encadeamento da sequência do texto; 2) e a 

construção da argumentação textual. Nesse sentido,  além de meramente identificar 

casos de anáforas e catáforas e seus respectivos referentes,  o objetivo é fornecer 

ao aluno  estratégias de  progressão textual, como  também  comprovar como as 

escolhas do sujeito refletem um posicionamento do autor sobre o assunto tratado.  
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 Além dos encalços teóricos sobre o ensino da língua portuguesa, faz-se 

necessário  conhecer as estratégias relacionadas à aprendizagem do adulto para a 

concepção de um  método didático adequado e eficiente. 

 

4.1.1 COMO OS ADULTOS APRENDEM 
 

a) Uma proposta da Andragogia 

Os estudos da Andragogia16 trazem uma contribuição teórica 

metodológica  importante para o ensino do adulto. Definida como “a arte e ciência de 

auxiliar adultos a aprender”, procura dar uma atenção especial às condições de vida, 

às experiências e vivências do aluno adulto no processo educacional.  

Segundo Aranha (2012), a Andragogia nasceu em contraposição à 

Pedagogia, entendida esta última como voltada exclusivamente para a educação 

infanto-juvenil. Segundo o autor, as premissas principais da Andragogia são:  

 a) Necessidade de conhecer os aprendizes; 

b) Autoconceito do aprendiz; 

c) O papel da experiência; 

d) Prontidão para aprender; 

A Andragogia defende que o diálogo é a essência do relacionamento 

educacional entre adultos. Portanto, os aprendizes adultos devem ser estimulados a 

desenvolver sua habilidade tanto de falar, quanto de ouvir. Além disso,  a prática de 

ensino com o adulto é baseada na reflexão, ação;  consequentemente, os assuntos 

devem ser discutidos e vivenciados.   

No ensino da produção escrita e na leitura voltada para adulto, esses 

princípios são constantemente acionados, por exemplo, quando o professor 

considera a experiência do aprendiz, sua cultura, os saberes que já dominam 

                                                           
16

 Ainda é uma ciência emergente no país, apesar de existir na América do Norte há mais de três décadas 
(ARANHA, 2012).  



52 

 

(muitas vezes, saberes excluídos da cultura letrada e não valorizado socialmente) 

escolhendo textos adequados à vivência dos alunos, ao fomentar  discussões em 

sala de aula para ouvir o que o aluno pensa, nas atividades de compreensão e 

interpretação do texto, etc. Tais princípios são importantes  na relação professor-

aluno, inclusive  na postura e interesse do  professor  ao ler o texto do aluno. 

b) A visão dos PCNs 

No que diz respeito à educação de jovens e adultos, os PCNS17 abordam 

algumas características desse público. Dentre elas, a heterogeneidade das turmas 

do EJA com perfis e motivações diferentes. É comum, em uma mesma turma, 

encontrarmos jovens que desejam terminar o Ensino Médio e ingressar em uma 

Faculdade. Muitos já estão no mercado de trabalho, mas buscam uma qualificação; 

há também o adulto que depois de muitos anos afastado da escola retoma os 

estudos para realizar o sonho de terminar a educação básica;  outros que voltam a 

estudar para se sentirem atualizados ou socializados. Diversas pessoas com 

diferentes propósitos, advindas de regiões e lugares distintos compartilham o 

mesmo espaço e contribuem para a formação uma das outras.  Essa diversidade de 

propósitos também precisa ser observada pelo professor.  

 No que diz respeito ao conhecimento e uso da língua, constata-se na prática 

como professora de Língua Portuguesa que a maioria dos alunos apresenta pouca 

familiaridade com a escrita, alguns com deficiência também na leitura. Quanto ao 

conteúdo gramatical, poucos conceitos são lembrados. Mesmo os conceitos 

lembrados não recebem a aplicação necessária no texto, no sentido de aliar 

recursos gramaticais e carga de conteúdo. Essa concomitância entre gramática e 

texto ainda se configura como bastante insatisfatória no processo de estudo do 

texto. Sabe-se que a gramática  só exibe seu perfeito funcionamento no processo de 

composição textual.  

 Em vista deste fato, faz-se absolutamente necessário que o aluno aprenda a 

considerar os recursos gramaticais  como valioso instrumental no exercício de leitura 

                                                           
17

 BRASIL, Ministério da Educação. Proposta  Curricular para a Educação de Jovens e Adultos . Secretaria de 

Educação Fundamental (5ª a 8ª séries). V.2 Brasília, 2002. 
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e da produção de texto. Essa estratégia faz parte da metodologia  que se tem em 

mira.  

 Ao professor, faz-se necessário considerar as peculiaridades dos alunos do 

EJA, suas principais deficiências, inclusive a exclusão social que, dentre outros 

fatores, reflexo do não domínio da variante culta da língua. Portanto, o ensino da 

escrita tem uma significação com a vida social do aluno relaciona-se também a uma 

forma de participação social.  

 Não seria o ensino da referenciação um dos instrumentos para a inserção 

efetiva do aluno no mundo da escrita? Acreditamos que sim, pois compreender as 

formas de referenciação como escolhas do sujeito em interação com outros sujeitos 

em função de um querer-dizer é uma forma de analisar criticamente o próprio 

discurso, percebendo como essas escolhas atuam num  processo de convencimento 

sobre o interlocutor. A linguagem é, portanto, uma forma de agir no mundo.  

 

4.2  O PROJETO  

O projeto metodológico deve ser pensado a partir da criação de  situações 

em que os alunos possam operar sobre a própria linguagem. Para isso, focalizar o 

ensino da língua contextualizado, uma vez que todo conhecimento é socialmente 

comprometido e não há conhecimento que possa ser aprendido e recriado se não se 

parte das preocupações que as pessoas detêm. 

4.2.1 OBJETIVOS: 
 

Pretende-se evidenciar para o professor as possibilidades de se ensinar a 

coesão com e pela linguagem em uso, mostrando que as estratégias referenciais 

são mecanismos indispensáveis para que o aluno relacione as informações 

apresentadas em diferentes formas, e consequentemente, sua redação apresente 

uma estrutura coesa. Nosso intuito, portanto, é trabalhar a referenciação como 

conteúdo.  

Ao trabalhar com os textos, o professor deve explorar, juntamente com os 

escolares: 

1 -  O uso e as escolhas linguísticas do indivíduo frente ao gênero 

estudado, o que contribui  para a construção de sentido do texto.  
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2 - A compreensão do texto requer a construção e a recuperação dos 

referentes. 

3 –  As estratégias referenciais estão relacionadas com o projeto de dizer 

do autor. 

 

Como objetivos específicos, as atividades de leitura e escrita visam capacitar o 

aluno a: 

a) Identificar os elementos remissivos  presentes no texto.  

b) Perceber as estratégias de referenciação: construção/ativação; 

reconstrução/reativação; e desfocalização/desativação. 

c)  Apreender a relação construída ao retomar um referente 

d) Reconhecer os termos que não se referem a elementos explícitos, mas 

que estão ancorados em informações implícitas; 

e) Refletir sobre o papel das anáforas no desenvolvimento do próprio texto. 

 

4.2.2 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 Tendo em vista que o conteúdo da produção escrita aqui proposto é voltado 

para o aluno de EJA que está no Ensino Médio, optou-se pelo ensino da redação por 

ser um texto obrigatório no vestibular e ENEM.  

 O conteúdo foi divido em duas etapas: primeira, estudo das estratégias 

referenciais através da atividade leitora; segunda etapa, uso, correção e avaliação 

das estratégias referenciais na produção do texto dissertativo-argumentativo. Essa 

divisão é apenas para organizar didaticamente o conteúdo metodológico sobre o 

ensino da referenciação como construtora da argumentatividade do texto.  
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A leitura como requisito para a produção  

 A atividade de leitura deve permitir ao aluno a percepção dos aspectos 

coesivos referenciais e sua função na argumentatividade do texto. Para isso, o 

professor deve possibilitar a leitura de vários gêneros textuais, em especial, os 

gêneros que tratem com a argumentação. Exemplo: artigo de opinião, editoriais, 

carta ao leitor, etc. Cumpre ressaltar a cuidado na seleção dos textos cujos 

mecanismos de coesão referencial serão trabalhados. A escolha do texto deve 

favorecer a percepção das diferentes formas de remissões referenciais e  

estratégicas de nominalizações. Outro ponto interessante sobre a escolha do texto é 

considerar o perfil do aluno de EJA, que  possui uma experiência de vida maior em 

relação ao aluno do ensino básico. 

De acordo com Arruda e Petroni,  

 
Os professores de língua materna, especialmente os da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), têm o desafio de ensinar os alunos a ler, 
a compreender textos e a produzir outros de acordo com as 
experiências sociais do cotidiano ou do mundo do trabalho. Assim, é 
recomendado que sejam elaboradas sequências didáticas, com vista 
aos gêneros discursivos que atendam a essas  exigências, mesmo 
em escolas com poucos recursos materiais e financeiros (1986, p. 
48). 

 

 É válido lembrar que a forma de abordagem depende de cada texto, pois 

cada texto tem uma estrutura e combinação de elementos referenciais específicos, 

apropriadas, algumas vezes, para aquele texto somente.  

A leitura, na perspectiva aqui proposta,  deve observar os seguintes aspectos: 

a. Como o referente foi designado  –  

 De uma maneira geral, são através de nomes que os referentes são 

designados. O professor deve chamar a atenção para as escolhas feitas pelo 

sujeito-autor ao nomear os referentes, pois, além de meramente nomear, o que está 

sendo construído pelo sujeito autor é o próprio referente. Através das escolhas de 

determinado léxico para designar aquele referente, o próprio sujeito se coloca 

(ELIAS, 2010). 
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A referência a indivíduos, fatos, eventos, ações, fenômenos, estados 
e coisas do mundo é feita de forma negociada, levando em conta que 
o sujeito que diz se empenha não somente em dizer algo, mas 
também, e principalmente, em fazê-lo de forma a ser entendido [...] 
(ELIAS, 2010, p. 53). 

 

 A nomeação de um referente constitui-se, portanto, em uma forma de 

argumentação, fator importante que deve ser ensinado ao aluno. Existem muitas 

possibilidades oferecidas pela língua que sinalizam para a construção de 

determinado sentido. Essa  percepção do vocábulo como estratégia argumentativa 

irá ajudar o aluno a relacionar a palavra (o referente) ao cotexto e ao contexto da 

situação comunicativa.   

 Após esse destaque na argumentatividade presente nas escolhas de 

designação do referente, o professor deve mostrar que a introdução de um novo 

referente pode estar relacionada a algum elemento presente no texto ou não. Em 

outras palavras, quando aparece uma nova designação de algo, alguém., etc. pode 

estar associada ao que foi dito anteriormente, denominado de designação 

associativa,  ou pode ser algo ainda não associado a nenhum elemento do texto. 

Como exemplo de designação associativa, temos:  

Produção textual analisada do capítulo 3 (Texto 2 – F.M.), 

 

2 –  A introdução do referente “novas metas” tem uma associação com “meus 

sonhos”. O sujeito-autor ao designar um novo referente “novas metas”  dar 

continuidade ao texto justificando a afirmação inicial do por que o ano é pequeno 

para realizar seus sonhos.  

 Essa relação associativa da introdução de um novo referente com outro ou  a 

não associação é responsável pela cadeia textual.  

 

O ano  só está começando, e já parece pequeno para realizar meus sonhos [1]. Feliz 

por ter concluído o Ensino Médio, porém já planejando novas metas [ 2 ], entre elas 

[...] 
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b)  Como foi retomado   

 Após perceber como o referente foi introduzido no texto, observar de que 

forma ele é retomado: pela  repetição lexical, por sinônimos, através de uma nova 

forma referencial, pronominal, etc. Isso é importante para se conhecer as 

possibilidades de retomar os referentes no texto.  

 Esse  é um momento de se explicitar o conceito de coesão referencial, que 

ocorre quando um elemento da superfície do texto faz remissão a outro. Como 

exemplo de retomada, temos: 

Produção Textual analisada no capítulo  3  

 O pronome ela retoma o nome mulher. Um dos mecanismos de coesão 

referencial são os pronomes. O aluno precisa compreender a função referencial 

exercida pelos pronomes dentro de um texto, desde sua função de substituição 

endofórica (quando se referem a elementos presentes no texto), como também em 

função exofórica (referência a elementos que estão fora do texto). 

 Pode-se também identificar textos que o referente não é enunciado 

linguisticamente (contextualmente). Não se enquadrando em anáfora ou catáfora.  

Nesse caso, é um referente não ancorado em nenhum dado linguístico, nem antes 

nem depois. 

c) O referente sofreu ampliação no significado? 

 Os referentes podem sofrer transformações pelas predicações que lhe são 

atribuídas no curso da progressão textual. Ainda que seja repetido, cada repetição é 

única no quadro enunciativo e carregada de nova significação. Também passam por 

um processo de centramento ou de desfocalização.  

 Os sinônimos também são mecanismos de coesão referencial importantes, 

funcionando como substitutos de palavras já usadas no texto evitando repetições. É 

Nos dias de hoje, é cada vez mais comum a mudança  da vida da 

mulher [1]. Ela [2] lutou pela conquista  da igualdade na sociedade e consegue, 

cada vez mais, conquistar  os espaços 
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interessante alertar os alunos para o fato de que não existem sinônimos perfeitos. A 

sinonímia não é igualdade de significado, e sim a semelhança de significados. Na 

escrita, o aluno precisa ter cuidado ao escolher uma palavra  para substituir outra. A 

importância de considerar o cotexto enunciativo é fundamental para a adequação da 

palavra , pois uma palavra em um determinado contexto pode ter seu significado 

alterado; ou pode ganhar um significado apropriado.  

 

d) É possível perceber uma orientação argumentativa no texto? 

  Esse grande mecanismo de retomar alguma coisa através de outra (no caso, 

um nome), revela uma intenção argumentativa, denunciada a partir  da interação 

entre os sujeitos. Daí pensar-se na compreensão de um texto a partir das análises 

das  retomadas que estão sendo feitas de determinado referente. E, por que não, 

pensar em como isso ajuda o aluno em sua escrita, pois as palavras não servem 

apenas para nomear alguma coisa, elas constroem a própria “coisa”. 

 Por exemplo, quando o aluno escolhe o vocábulo “Amélia” para se referir à 

mulher do passado, essa escolha, dentro da atividade discursiva em questão, diz 

respeito a um posicionamento, uma visão de mundo, a uma maneira de interagir 

com o mundo. No caso em questão, a designação da mulher como “Amélia” reflete 

um posicionamento que repudia a  postura dependente  e subserviente vivenciada 

pela mulher do passado. Pode-se afirmar então que a escolha pelo vocábulo Amélia 

foi fundamental para a construção da argumentatividade do texto.   

 Ensinar a coesão referencial pela perspectiva da argumentação requer muito 

mais do que localizar na leitura os referentes em questão, precisa, sim, capacitar o 

aluno a perceber, interpretar e relacionar as informações que imprimem orientações 

argumentativas  de acordo com a intenção do sujeito-autor.  

 Partindo dos conteúdos referenciais que podem ser trabalhados pelo 

professor na atividade de leitura, serão abordados a seguir os conteúdos 

referenciais para o trabalho com a escrita.  
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PARTINDO PARA A PRODUÇÃO ESCRITA 

 É recomendado por diversos autores que trabalham o ensino da escrita 

(PÉCORA, 1999; SOARES, 1981;  PCNs, 2002) começar a redação a partir da 

realidade do aluno, suas experiências e vivências.  Soares (1981) mostra que a 

redação escolar é um ensaio que deve procurar imitar as condições da realidade, 

das prováveis necessidades do indivíduo.  

 No caso do aluno do EJA, há uma necessidade por inclusão social. Saber 

escrever é sempre uma expectativa que o aluno do EJA traz para a sala de aula. 

Esse interesse pode ser explicado porque eles visualizam como objetivo do retorno 

à escola uma qualificação profissional, e isso  passa pelo domínio da escrita. Além 

disso, soma-se  o desejo de  sucesso no ENEM e vestibulares, possibilitando sua 

continuidade de estudo e qualificação; outro fator é a realização pessoal e 

integração no meio social.  

 Sabe-se que  aprendizado da escrita exige tempo, treinamento e metodologia 

adequada. Soares (ibid), discutindo fatores gerais sobre o ensino da redação na 

escola,  apresenta cinco fases que devem ser consideradas quando se pensa em 

uma metodologia para o ensino da escrita:  1 – motivação e incentivação; 2 – 

aplicação;  3 – correção; 4- exercícios; 5 -  avaliação . Os itens 1  e 2 serão 

abordados a seguir, os itens 3, 4 e 5 serão tratados na parte de procedimento, por 

estarem relacionados a atividades práticas. . 

a) Motivação e incentivação  

 Diz respeito à disposição do aluno para executar a tarefa. Muitos são os 

motivos que levam a aluno a envolver-se com o estudo, em especial, a escrita. “Tais 

motivos, quando descobertos pelo professor, devem ser realimentados e 

aproveitados no processo de aprendizagem” (SOARES, 1981, p. 43).   

 Dentro os possíveis agentes motivadores estão: a própria relação do 

professor com a escrita, ou seja, o professor que goste de trabalhar com redação 

transmitirá ao aluno essa predisposição; o relacionamento de amizade, interesse e 

capacidade de ouvir entre professor/aluno também é um fator motivador para o 
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aluno escrever; o trabalho de redação comprometido com a vivência do aluno; a 

própria metodologia do curso e seu andamento.   

 A metodologia de escrita deve capacitar o aluno a  utilizar a escrita de acordo 

com a sua necessidade e interesse.  Isso implica em uma concepção de redação 

não apenas pontual, momentânea, com nº de linhas programadas, mas como “um 

produto do ato de redigir” (SOARES, 1981). Para isso, as atividades de leitura, 

interpretação e discussão do tema antes de solicitar qualquer produção textual são 

indispensáveis.   

 Pécora (1999), ao tratar o ensino da redação, enfatiza que o primeiro passo 

para produção escrita é considerar que conhecimento prévio o aluno tem sobre o 

tema e depois associar a proposta textual como tema a ser desenvolvido. 

Simões18 afirma:  

É urgente dar uma guinada no processo de ensino da língua materna 
em geral e da redação (ou expressão escrita) em especial, para que 
os sujeitos se tornem efetivamente competentes para a realização de 
tarefas que dependam da comunicação escrita em língua 
portuguesa.  

 

Soares (1981) lembra que a redação não é um ato isolado. Daí precisa estar a 

serviço do homem para o bem social. Deve-se ter cuidado para que as palavras não 

se tornem mais um instrumento de domínio e opressão. A escrita precisa ser uma 

atividade interessante, um jogo de desafio e prazer. 

 Considerar tais fatores de motivação é condição sine qua non para iniciar um 

trabalho de produção textual dentro de uma turma de EJA, pelas especificidades do 

público já apresentadas neste capítulo.   

b) Aplicação 

 No ensino da produção escrita focado na referenciação, o conteúdo teórico 

visto na leitura deve transparecer no texto do aluno. Espera-se que ele use com 

                                                           
18

  In: Aulas de Redação: para a competência verbal escrita. Disponível em: 
<http://www.filologia.org.br/viiisenefil/11.html>. Acesso em 11/10/2012.  
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adequação as estratégias referencias para dar sequencia ao seu texto. Se algum 

conteúdo de ordem linguística não foi bem assimilado, como por exemplo o uso dos 

pronomes, adequação vocabular, recuperação ambígua, ou se não consegue 

relacionar conscientemente as estratégias referenciais  como instrumento de 

construção para a sua argumentação, é sinal de que os exercícios de leitura não 

foram suficientes.   

 Selecionamos, a título de síntese, quais conteúdos podem ser abordados no 

ensino da referenciação: 

-    O que é coesão? 

- O processo da referenciação 

- Estratégias de referenciação 

-  A argumentatividade e a referenciação 

- Avaliação dos processos referenciais usados.  

 

 A maneira como o professor pode trabalhar  esses conteúdos será  

apresentada no tópico  a seguir.  

4.3 PROCEDIMENTO 

 O procedimento é a parte prática da metodologia. Diz respeito às ações 

práticas que o professor deve fazer para que o conteúdo seja assimilado. Incluem-se 

as atividades e a utilização de material didático. 

Cavalcanti (1999) apresenta vários estudos sobre atividades preparadas 

para o aprendizado do adultos, como: 

a. Tirar proveito da experiência acumulada pelos alunos; 

b. Propor problemas, novos conhecimentos e situações sincronizadas 

com a vida real;  

c. Justificar a necessidade e utilidade de cada conhecimento; 
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d. Envolver os alunos no planejamento e na responsabilidade pelo 

aprendizado. 

e. Estimular e utilizar  a motivação interna para o aprendizado. 

f. Facilitar o acesso, os meios, o tempo e a oportunidade. 

 

 É importante destacar que estamos tratando com alunos adultos e, portanto, 

todo o conteúdo precisa ser retomado na forma de atividades. Os exercícios 

precisam considerar que “a experiência é o  livro-texto vivo do adulto aprendiz  

(CAVALCANTI ,1999).  

 O principal não é o aluno aprender os nomes, tipos e toda a nomenclatura da 

teoria sobre referenciação. Nesse primeiro momento, o desafio é que ele 

compreenda a relação que as palavras têm uma com as outras no texto. No 

segundo momento, deve ficar  bem claro que a  referenciação é uma forma de 

construir  a coesão textual e exerce um papel da argumentação do texto  

 Necessário também é a repetição para o aprendizado. É nesse 

direcionamento que pode-se propor leituras e análises de diversos textos para 

introduzir um tema a ser discutido, depois disso, solicita-se  uma redação.  Em cada 

abordagem, o assunto pode e deve ser aprofundado, sempre com a repetição do 

conteúdo já conhecido pelo aluno e o acréscimo de nova informação sobre o tema 

referenciação.  

 É importante que o aluno perceba a importância daquilo que está sendo 

ensinado, principalmente o adulto; do contrário, não se esforçará para aprender. Daí 

a necessidade de motivá-lo  para o aprendizado da referenciação.  

 Após as leituras, discussões e análises feitas pelo professor sobre as formas 

de retomadas de referentes no texto, vem a produção.  

4.3.1 – ATIVIDADES 
 

 Ao elaborar uma atividade de produção escrita, a conscientização de etapas 

como rascunho e reescrita é fundamental. A primeira versão do aluno deve ser um 
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laboratório para que ele mesmo pense na utilização das estratégias vistas na leitura 

como instrumento de construção do seu próprio texto. 

Atividade 1 -   

 Atividade  de análise da adequação referencial – é importante  focar com os 

alunos de que  as escolhas realizadas pelo sujeito sofrem restrições socioculturais. 

Não se pode nomear de qualquer jeito em qualquer situação. As escolhas dos 

léxicos relacionam-se ao que é mais adequado para o contexto enunciativo e a 

proposta do sujeito-autor.  

 A proposta do Enem é um exemplo de atenção à situação comunicativa. Lá 

são apresentados três textos com posições argumentativas sobre um tema que o 

aluno deve analisar para escrever o seu próprio texto. Além disso, o próprio objetivo 

do ENEM e as instruções pré-determinadas de como escrever apontadas na 

proposta também são elementos do contexto situacional que imprimem suas marcas 

na escrita de uma redação. 

 Cabe  ao aluno escolher adequadamente seu vocabulário  levando em conta 

o contexto enunciativo.  

 As atividades devem explorar a argumentativade que uma palavra 

(nominalização)  pode expressar em razão  daquilo que ser quer denunciar, apoiar,  

etc.  quando pensada no contexto do tema trabalhado. A seleção lexical pode ser 

vista como um mecanismo que no discurso cria e mantém seus objetos. 

 Atividade de estratégias de desenvolvimento do referente – Algumas 

questões introdutórias podem ser feitas para a percepção das estratégias 

referenciais. O que pode ser ampliado ao retomar o referente? Quais informações 

novas podem ser acrescidas? Ocorreu mudança do referente à medida que o texto 

progrediu? Que traços semânticos são destacados ao escolher determinada palavra 

para retomar o referente? 

 Todos esses aspectos são importantes para que o aluno compreenda as 

relações cotextuais que se dão entre os elementos no interior do próprio texto.  A 

articulação que acontece no interior do texto, em especial a promovida pela coesão 

referencial, se dá por esse movimento de retomada do referente, cujas estratégias 
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participam também da construção do sentido do texto por possibilitar o 

desenvolvimento do que está sendo tratado.  

 Como atividade metodológica, pode-se pensar na escrita coletiva de um 

parágrafo introdutório da redação. Ao fazê-lo, escrito na lousa, o professor pode 

explorar as estratégias referenciais presentes, sugerindo novas possibilidades de 

referenciação  e seus efeitos na condução do fio argumentativo do texto. Mostrar, 

por exemplo, que o pronome, fator central para a organização textual, pode 

recuperar elementos do interior do texto (anáfora – entidades já introduzias; e 

catáfora – entidades que serão projetadas depois) ou informações externas ao texto, 

como é o caso das 1ª e 2ª pessoas. 

 É importante o aluno perceber na escrita coletiva com foi feita a introdução do 

referente, como foi preservado e retomado. Perceber a relação de sentido que 

aquela palavra adquire naquele texto. Se possível, comparar a mesma palavra em 

textos distintos para perceber a flutuação de sentido. O significado é sempre 

contextualizado.  Por exemplo: 

 

 

 

  Um sentido possível é, na frase a, atribuir a uma mulher específica o nome 

de Amélia. Na frase b, o substantivo Amélia seria uma representação das mulheres 

que não tinham liberdade para ser o que queriam. No caso da interpretação da frase 

b,  existe um  apoio de fundo  cultural que motiva a relação.  Poderiam surgir novos 

sentidos que, se inseridos dentro de uma situação comunicativa, seriam descartados 

ou confirmados. É válida a afirmação de Marcuschi: “ O que determina uma 

sequência é uma relação muito complexa, e não há regras fixas para isso [...] 

também não é aleatória” (2008, p. 76). 

 Exemplos como esses podem ser pensados e escritos pelos alunos  com o 

objetivo de comprovar como as palavras sofrem variações quando utilizadas com 

propósitos distintos.. 

a. Amélia saiu vitoriosa hoje.  

b. Amélia já não existe mais.  
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- Oficina de ensino-aprendizagem  - outra atividade que pode ser utilizada para o 

ensino da escrita. Sobre o tema, esclarecem Arruda e Petroni (1986): 

 É possível a elaboração de oficinas de ensino-aprendizagem com 
uma série de atividades e exercícios, que seguem uma ordem 
progressiva, visando a reduzir as difi culdades desses alunos dentro 
de um processo de construção do  conhecimento. Para isso, faz-se 
necessária uma redefinição do papel do professor de língua materna 
e de sua concepção de linguagem no processo de ensino-
aprendizagem. 
 

 

  Espera-se com esses exemplos de atividades que fique comprovada a 

necessidade de se trabalhar as possibilidades de retomar elementos do texto como 

uma maneira do ensino da coesão textual na sala de aula. Optou-se por sugerir 

atividades que promovessem a reflexão sobre o uso das estratégias referenciais 

sem se preocupar com a metalinguagem, ou seja, sem se preocupar com o aspecto 

teórico do conteúdo com o ensino da classificação das  estratégias que foram 

abordadas nas análises dos textos dos alunos, no capítulo anterior.  

 Nessa perspectiva de ensino, não se poderia deixar de refletir neste capítulo 

sobre metodologia de ensino da referenciação alguns aspectos sobre a avaliação.  

 
4.3.2 AVALIAÇÃO  

 

Adota-se nesta proposta metodológica a avaliação como um processo 

contínuo de comparação dos diversos estágios de desenvolvimento do aluno 

(SOARES, 1981).  

 A avaliação  deve ser um elemento motivador no processo de aprendizagem. 

Isso se dá quando os problemas são apontados de forma clara, de forma que o 

aluno seja capaz de resolvê-los.  Soares, sobre o papel da avaliação, explica que “a 

correção funcionará, sempre que possível, no sentido de abrir um leque de 

sugestões para o aluno, dentre as quais ele selecionará aquela que melhor 

responder às suas características” (SOARES, 1981, p. 47). 

É importante considerar como esses estudantes adultos enxergam o 

momento da  avaliação. A maneira como o professor indica os erros, o que coloca, 

como destaca, apontando apenas os aspectos negativos, exerce um efeito negativo, 
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podendo desestimular o aluno adulto totalmente para a escrita, no caso em estudo, 

a redação dissertativo-argumentativa. Isso se dá porque grande parte dos alunos, 

com escolaridade interrompida quando crianças ou adolescentes, ressente-se de ter 

sido alvo de avaliações autoritárias e excludentes (ibidem). 

A avaliação no EJA é, portanto, um processo que deve ser 

cuidadosamente pensado. Para isso, os aspectos a seguir precisam ser 

incorporados: 

1 - Os objetivos de cada atividade de escrita devem ser bem 

determinados e claramente expressos: em função deles o texto  será avaliado. 

2 - Só se pode cobrar aquilo que foi realmente dato. 

3 – Aspectos qualitativos devem predominar sobre os quantitativos: a 

criatividade, a individualidade e a demonstração de senso crítico merecem ser 

valorizadas. 

4 - Adequação das formas linguísticas ao conteúdo e à situação do texto.  

  

É essencial, no quesito avaliação,  considerar que o tempo de 

aprendizado do adulto é diferenciado, inclusive entre eles mesmos. Cobrar alguma 

coisa no mesmo momento para todos não é uma maneira adequada de se trabalhar 

a avaliação.  É preciso dar tempo para permitir a aprendizagem para assim  avaliar 

as transformações produzidas. 

 A problemática em questão é como avaliar a referenciação nos textos 

escritos dos alunos de EJA do Ensino Médio.  É valido destacar os critérios 

adotados pelo  ENEM para a avaliação do quesito coesão textual.  A justificativa de 

citarmos os critérios do ENEM  é para exemplificar  a aplicação de critérios 

referenciais na redação:   

A inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes 
fatores: relação lógica entre as partes do texto, criando unidade de 
sentido; precisão vocabular; progressão temática adequada ao 
desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e 
que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas, em 
uma ordem lógica; e adequação entre o conteúdo do texto e o mundo 
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real.  (BRASIL, ENEM, Guia do Participante, 2012, p. 20, grifo 
nosso). 

 

Destacam-se, dentre os fatores que participam da inteligibilidade do texto, 

a “relação lógica entre as partes do texto” e “precisão vocabular”. Fatores esses que 

estão relacionados ao ensino da referenciação, pois a remissão textual é uma forma 

de garantir a unidade de sentido do texto; o segundo fator, “precisão vocabular” é 

fruto de uma escolha  e uma maneira de se construir o próprio objeto-tratado. 

Assunto esse já visto no item conteúdo.  

Como ensinar a precisão vocabular? Não seria pela referenciação? Com 

já dito nesta pesquisa, a referenciação relaciona-se tanto ao aspecto de coerência 

(construção de sentido) e coesão (encadeamento textual). 

A partir dos próprios textos dos alunos, o professor avalia, com indicações 

claras, quais os conteúdos foram bem assimilados e quais ainda precisam ser 

reforçados ou aprendidos. O texto não deve ser visto como algo acabado, um 

produto, mas algo que sempre oferece novas versões (CHIAPPINI, 1998).  

Nesse sentido, apontamos a seguir algumas atividades avaliativas sobre 

o aprendizado do conteúdo referenciação.  

 

 Atividade de reescrita – Após a correção feita pelo professor e/ou alunos, em 

que foram levantados aspectos linguísticos textuais referentes à coesão, como 

estratégias usadas para referenciar, manter ou ampliar o referente,  e a adequação  

da escolha do vocabulário com propósito argumentativo, o professor para trabalhar a 

reescrita do texto. As atividades de reescrita são importantes instrumentos para 

acompanhar a evolução do aprendizado do aluno, desde que proposta com uma 

finalidade específica e significativa. O aluno precisa ver com naturalidade que a 

escrita é um processo que tem que ser refeito e reconstruído várias vezes, na busca 

do melhor modo de expressar o que pretende,  e como a referenciação contribui 

para isso. 
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 Atividade de autocorreção – o professor mostrará ao aluno como corrigir o 

seu próprio texto. Sendo um primeiro leitor e distanciando-se para observar se a 

nomeação é adequada ao sentido pretendido; se os pronomes têm antecedentes 

explícitos ou referem-se a elementos da realidade extratextual; se houve um 

encadeamento claro através das retomadas realizadas; se as estratégias de 

remissão textual foram adequadas ao texto?  

 Esse tipo de atitude avaliativa pressupõe um professor  leitor do texto 

do aluno, isto é, lê o texto  não  apenas para ser corrigido, mas, antes de tudo, para 

ser “entendido”. Isso é estabelecido pelo interesse do docente pelo conteúdo da 

mensagem escrita.  

 Ramal (1999) chama a atenção para a postura leitora do professor em 

relação à avaliação da escrita do estudante: “O aluno ao perceber que seu texto foi 

realmente lido, pode sentir-se mais estimulado a continuar escrevendo” (p. 40) 

Ao trabalhar o ensino da referenciação, o professor deve sempre retomar sua 

principal finalidade: a  construção adequada no encadeamento textual, não apenas 

no sentido da articulação entre ideias, mas também na construção do sentido do 

texto. Por exemplo, como as referências às pessoas, coisas, lugares, fatos etc. 

foram introduzidas à medida que o texto vai progredindo? Houve  ampliação de 

referente ao retomá-lo, repetição, se foi adequada ao  sentido que o autor queria dar 

ao texto. Quais os processos referenciais que foram usados: pronominal, “sinonímia, 

relações de sinonímia, antonímia,  hiponímia, hiperonímia, uso de expressões 

resumitivas, expressões metafóricas ou expressões metadiscursivas” (Guia do 

Participante, 2012. p..22.). 

 Outras propostas avaliativas podem ser adotadas  pelo professor, como pedir 

que algumas  redações sejam lidas e destacar os pontos referenciais mais 

importantes.  Também pode trabalhar com as produções escritas como material 

didático para estudar, a partir deles, os recursos referenciais e, consequentemente, 

a coesão textual.  

 Por fim, é importante pensar sempre que o processo aprendizagem, e a 

avaliação faz parte disso,  deve contribuir para a permanência do aluno na escola. 

Não é demais lembrar a grande evasão que ocorre em turmas de EJA, grande parte 
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resultado  da falsa visão, por parte do aluno,  de que não consegue mais aprender. 

Nesse contexto, apontar somente  “erros” de escrita é uma postura avaliativa 

insuficiente quando se pensa no contexto de ensino-aprendizagem. 

 No plano didático não existe receitas, isso porque, além da heterogeneidade 

de turmas, o fator imprevisto é um elemento presente na prática pedagógica,  daí a 

necessidade de fazer ajustes ao longo do processo, mas pode-se traçar alguns 

pressupostos  para uma ação  metodológico eficaz. Pensou-se, nesta pesquisa, 

apresentar uma metodologia de ensino sobre a referenciação nas turmas de EJA 

muito mais reflexiva no que normativa, (e menos transmissiva),  considerando o 

próprio processo de produção de textos dos alunos jovens e adultos, no sentido de o 

aluno refletir sobre as possibilidades  referenciais que podem concorrer para a 

construção do sentido de um texto lido e usar essa reflexão na sua própria 

construção textual, objetivando assim a compreensão clara  do que seria um texto 

com coesão.  

 Ao dominar esse mecanismo linguístico tão importante para a própria 

textualidade, o aluno terá sua competência de escrita ampliada no sentido de ser 

capaz de transmitir com suficiente força aquilo que tinha a intenção de expressar.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Muito se tem pesquisado e discutido sobre o ensino da Língua Portuguesa na 

perspectiva de capacitar o aluno a ler com compreensão e escrever com 

propriedade. As reflexões aqui apresentadas firmam-se nessa necessidade. Para 

que essa empreitada tenha sucesso, os estudos da Linguística Textual trazem uma 

indispensável contribuição; dentre elas, o estudo da referenciação. Estudar os 

elementos referenciais capacita o aprendiz a reconhecer os elementos linguísticos 

que colaboram para a tessitura do texto; como também assinala uma forma 

particular de expor uma opinião, posicionamento, etc. 

 Verificou-se, através das análises dos textos dos alunos do EJA, a 

referenciação na construção de objeto de discurso, no caso, a própria significação 

do que é ser mulher hoje. Foi possível aplicar o referencial teórico nas análises e 

constatar que a referenciação permitiu uma interação e intenção comunicativa 

desses sujeitos-autores, muitas vezes, reflexo da própria vivência.  Os alunos 

retrataram seu posicionamento, principalmente nas escolhas, nas retomadas, nos 

acréscimos das predicações sobre o ser feminino.     

 Constatou-se também que os objetos de discurso realmente  se  desenvolvem  

para  a  realização de um projeto de dizer, que se constrói intencionalmente. Como 

se observou no  decorrer  da  análise,  a  referência  permite  acrescentar  

informações  novas  ao  texto, ancorando-as  em  informações  dadas,  já  

conhecidas.  Os  referentes,  tomados  como  objetos de discurso, são evolutivos e 

os usuários da língua podem lançar mão de vários  recursos para elaborar e fazer 

evoluir esses referentes. 

 

 As análises confirmaram a contribuição dos estudos das estratégias 

referenciais para o ensino da coesão textual. São pelos referentes e a maneira como 

o sujeito-autor utiliza para retomá-lo que vão se construindo as relações de 

encadeamento textual.  

 

 Além disso, o ensino das estratégias referenciais não se circunscreve apenas 

na capacitação  da produção escrita, aliás, como foi demonstrado, capacitar o aluno 
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a perceber como os referentes são nomeados, ampliados e reconstituídos pelo autor 

diz respeito a ampliar a própria competência leitora.   

 

 Com a constatação do relevante papel que a referenciação assume no ensino 

da escrita, como também da leitura, ocorreu a necessidade de se pensar caminhos 

metodológicos possíveis para o ensino da referenciação enquanto conteúdo, em que 

fossem aplicadas as principais teorias da Linguística Textual sobre o tema, com o 

objetivo de instrumentar o aluno com elementos linguísticos aplicáveis a melhorar 

sua competência de leitura e escrita. Percebeu-se a necessidade de se explorar 

mais os elementos linguísticos numa perspectiva de encadeamento textual, 

produção de sentido, e mais ainda, para se trabalhar a própria argumentatividade.  

 

A metodologia proposta nesta pesquisa são incites para se pensar o 

ensino da referenciação voltada para o aluno do EJA, mas que também podem ser 

adaptadas ao aluno da Educação Básica. Defende-se, aqui, a criação de atividades 

de leitura que privilegiem os processos referenciais, apontando no texto a função 

argumentativa exercida.  

 Nesse campo, muitas pesquisas podem ser feitas no sentido de levar 

para a sala de aula, de forma didática, os processos referenciais como estratégia de 

produção e leitura, pois entendemos ser uma lacuna a ser preenchida na formação 

de leitores e produtores competentes.   
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ANEXO A – Ai que saudades da Amélia19. 

  

Composição de Ataulfo Alves e Mário Lago, em 1941. 

Nunca vi fazer tanta exigência 
Nem fazer o que você me faz 

Você não sabe o que é consciência 
Nem vê que eu sou um pobre rapaz 

Você só pensa em luxo e riqueza 
Tudo que você vê você quer 

Ai, meu Deus, que saudade da Amélia 
Aquilo sim é que era mulher 

Às vezes passava fome ao meu lado 
E achava bonito não ter o que comer 

E quando me via contrariado 
Dizia: Meu filho, que se há de fazer 

Amélia não tinha a menor vaidade 
Amélia é que era mulher de verdade 
Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

Às vezes passava fome ao meu lado 
E achava bonito não ter o que comer 

E quando me via contrariado 
Dizia: Meu filho, que se há de fazer 

Amélia não tinha a menor vaidade 
Amélia é que era mulher de verdade 
Amélia não tinha a menor vaidade 

Amélia é que era mulher de verdade 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Disponível em: http://letras.mus.br/roberto-carlos/87939/. Acesso em: 20 jul. 2012. 

 

http://letras.mus.br/roberto-carlos/87939/
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ANEXO B –Desconstruindo Amélia20 

Composição de Pitty e Martin Mendonça, em 2009.  

Já é tarde, tudo está certo 
Cada coisa posta em seu lugar 

Filho dorme ela arruma o uniforme 
Tudo pronto pra quando despertar 

O ensejo a fez tão prendada 
Ela foi educada pra cuidar e servir 

De costume esquecia-se dela 
Sempre a última a sair... 

Disfarça e segue em frente 
Todo dia até cansar 

Uooh! 
E eis que de repente ela resolve então mudar 

Vira a mesa 
Assume o jogo 

Faz questão de se cuidar 
Uooh! 

Nem serva, nem objeto 
Já não quer ser o outro 
Hoje ela é um também 

A despeito de tanto mestrado 
Ganha menos que o namorado 

E não entende porque 
Tem talento de equilibrista 

Ela é muita se você quer saber 
Hoje aos 30 é melhor que aos 18 

Nem Balzac poderia prever 
Depois do lar, do trabalho e dos filhos 

Ainda vai pra nigth ferver 

Disfarça e segue em frente 
Todo dia até cansar 

Uooh! 
E eis que de repente ela resolve então mudar 

Vira a mesa 
Assume o jogo 

Faz questão de se cuidar 
Uooh! 

Nem serva, nem objeto 
Já não quer ser o outro 
Hoje ela é um também 

                                                           
20

 Disponível em: http://www.vagalume.com.br/pitty/desconstruindo-amelia.html. Acesso em: 20  jul 

2012. 

http://letras.mus.br/pitty/1524312/
http://letras.mus.br/pitty/1524312/


78 

 

 

 


