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Resumo  
 
O presente trabalho apresenta reflexões resultantes do Projeto Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Extensão - PIBIX (2010-2011) intitulado “A importância do tratamento dado a 
variação linguística no ensino da língua materna”, da Universidade Federal de Sergipe, em 
que partimos da concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os sujeitos são vistos 
como atores/construtores sociais (KOCH, 2006). Assim, propõe-se um trabalho, à luz da 
Linguística de Texto, destacando o tratamento dado às estratégias referencias na construção 
dos sentidos do texto. Propomo-nos a mostrar como os alunos da Educação de Jovens e 
Adultos se utilizam de processos de referenciação, numa situação de produção escrita, sob 
uma perspectiva sociodiscursiva e interacional. Elias e Koch (2008); Koch (2006); Travalia e 
Koch (1999); Koch (2008) são alguns dos autores que embasam teoricamente esta pesquisa. 
 

Palavras-chave: Texto. Referenciação. Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

Resumen 

 

Este artículo presenta algunas reflexiones derivadas de la Institucional Becas de Inicio del 
Proyecto de Extensión - PIBIX (2010-2011) titulado "La importancia del tratamiento de la 
variación lingüística en la enseñanza de la lengua materna, de la Universidad Federal de 
Sergipe, donde partimos de la concepción interactiva (dialógica) de la lengua, en que los 
sujetos se ven como actores y constructores sociales (Koch, 2006). Por lo tanto, se propone 
trabajar en la luz de la lingüística del texto, destacando el tratamiento de las referencias en las 
estrategias de darle sentido al texto. Nos proponemos mostrar cómo los estudiantes de jóvenes 
y adultos se utilizan para procesar las referencias, por escrito en una situación de la 
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producción, un punto de vista sociodiscursiva e interactiva. Elías & Koch (2008), Koch 
(2006); Travale y Koch (1999), Koch (2008) son algunos de los autores en teoría se basa esta 
investigación.  
 
 
Palabras claves: Texto. Referencia. Educación Jóvenes y Adultos 
 
 
 

Introdução 

 

Nesta pesquisa analisaremos algumas estratégias de referenciação na construção dos 

sentidos do texto mobilizadas por alunos da Educação de Jovens e Adultos (doravante EJA). 

Nosso objetivo é mostrar como os sujeitos do discurso, interativamente, nas suas práticas 

cognitivo-discursivas fazem uso dos processos referenciais (KOCH; MARCUSCHI, 1998, 

KOCH; TRAVAGLIA, 1999) tanto em uma situação de produção oral, quanto em uma de 

produção escrita. 

 As funções discursivas desempenhadas pelas estratégias de referenciação encontram-se 

relacionadas ao contexto (ambiente linguístico) imediato e à forma pela qual o referente (um 

objeto, uma entidade, uma representação, uma expressão) ao ser lançado vai sendo ativado 

e/ou reativado durante a progressão textual. Tendo em vista, a multiplicidade de contextos, a 

qual resulta ao referente uma mutabilidade constitutiva à medida que se constroem e se 

reconstroem os significados do texto, podemos observar como o referente (objeto de 

discurso), a partir de dados co(n)textuais, pode ser introduzido (ativado), reconstruído 

(reativado) e mantido no modelo discursivo. 

De acordo com o conhecimento obtido sobre referenciação (MONDADA; DUBOIS, 

2003, CAVALCANTE et all, 2010, LIMA, 2009, MARCUSCHI, 2005, 2007) é que nos 

propomos analisar, observar e discutir sobre esse processo presente nos textos dos alunos do 

2º ano do ensino médio da EJA do Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos 

Professor Marcos Ferreira, localizado na cidade de Simão Dias, interior de Sergipe. A 

metodologia utilizada foi a escrita de textos, aparentemente dissertativos, pelos alunos da EJA 

a partir de temas diversos lançados a eles mediante outros textos dos mais variados gêneros 

(jornalísticos, estatísticos, descrições, relatos, narrativas, dentre outros). Os textos que 

utilizamos para o nosso estudo foram selecionados em uma turma composta por vinte alunos. 

 Escolhemos a Educação de Jovens e Adultos por apresentar um espaço diversificado de 

conhecimento, cultura, comunicação, interação e da melhor maneira de se aplicar práticas de 
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leitura e escrita por variadas dimensões. Nesse domínio escolar, encontramos jovens e adultos 

envolvidos em diferentes ambientes de convivência com diferentes comportamentos de 

comunicação. Muitos deles estão preocupados apenas em conseguir empregos, e na ascensão 

profissional, com pouco conhecimento de expressão da língua de forma adequada. Pretende-

se, então, repensar a função social e cognitiva desses estudantes e suas características 

particulares. Para isso, procuramos seguir um caminho, sob uma perspectiva sociocognitiva e 

interacional, que tenha como relevância as experiências, as vivências, os valores e o 

reconhecimento de saberes prévios desse público-alvo. 

 

1 A concepção de leitura como meio de construção de sentidos do texto 

 

Para construção de um texto se faz necessário um bom entendimento da leitura, a qual 

vai diferenciar-se de acordo com cada leitor, daí destacamos que sempre ouvimos discussões 

sobre a importância da leitura na nossa vida. Por isso, partimos da perspectiva de que o leitor 

age como construtor de sentido, utilizando-se de estratégias como seleção, inferência e 

verificação (KOCH; ELIAS, 2008). Assim, observa-se que a depender da concepção de 

leitura adotada (GOMES-SANTOS et al, 2010) temos diferentes focos, podendo ser foco no 

autor, no leitor ou na interação autor-texto-leitor, sendo que nesse processo é preciso 

considerar os elementos sob os quais se dá a interação levando em consideração os 

conhecimentos do leitor. 

Nesse sentido, devemos levar em consideração os diferentes leitores e seus 

conhecimentos, pois a partir de conhecimentos distintos por parte dos leitores implicam uma 

pluralidade de leitores e de sentidos em relação a um mesmo texto. Segundo Elias e Koch 

(2008), 

 

A pluralidade de leituras e de sentido pode ser maior ou menor dependendo 
do texto, do modo como foi constituído, do que foi explicitamente revelado e 
do que foi implicitamente sugerido, por um lado; da ativação por parte do 
leitor, de conhecimentos de natureza diversa [...] (KOCH; ELIAS, 2008, 
p.22). 

 

Além disso, vale destacar que existem fatores que também interferem na interação 

autor/leitor, os quais se referem aos conhecimentos dos elementos linguísticos, a esquemas 

cognitivos (VAN DIJK, 2004), bem como as circunstâncias em que o texto foi construído. 

Segundo Koch (2008) em primeiro lugar existe a necessidade social para se elabore um texto, 
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cujo conteúdo esteja atrelado a situação comunicativa como também a intenção do autor. 

Desse modo, entendemos que a relação estabelecida entre os elementos do texto surgem da 

intenção do falante, que estaria ligado ao contexto que foi escrito, manifestado através das 

operações cognitivo-discursivas destinadas à compreensão do texto. 

Além disso, deve-se destacar que a interpretação dada a um discurso passa pelo 

processamento textual. O sujeito ativo traz alguns conhecimentos que se realizam por meio de 

estratégias distintas como: (i) cognitivas, que são as inferências; (ii) sociointeracionais, a 

partir da relação com o(s) outro(s) e (iii) textuais que são relativas à textualização, feitas pelo 

autor do texto, buscando alcançar sua intenção, através de marcas. A partir dessas estratégias 

os usuários da língua podem construir e reconstruir os sentidos dos textos. Dessa forma, 

entende-se o processamento textual como uma atividade interacional que relaciona tanto 

aspectos linguísticos como sociais, cognitivos, culturais, históricos em que são ativados e 

reativados sistemas de conhecimentos: linguístico, enciclopédico e interacional (KOCH, 

2002). A seguir faremos, de forma breve, algumas considerações a três grandes temas 

relevantes para  ensino da língua materna na Educação de Jovens e Adultos. 

 

2 Texto, interação e processos referenciais 

 

Este trabalho parte da perspectiva interacionista da língua, na qual o texto é considerado 

como sendo o próprio lugar da interação, em que os interlocutores são sujeitos ativos. O 

sentido de um texto se constrói a partir da interação texto-sujeito. Assim o texto não é visto 

como algo pronto, ou seja, um produto, mas como algo que se constrói por meio de uma 

atividade interativa construtora de sentidos (KOCH, 2006). 

Isso quer dizer que o sentido do texto vai sendo construído, a partir do que ele traz, dos 

sinais expressos pelo autor, juntamente com o conhecimento internalizado do leitor, seus 

saberes prévios, suas relações sociais, suas crenças, sua percepção de mundo, dentre outros. O 

leitor tem a “responsabilidade” de construir, atribuir sua significação, recriando o texto e 

ampliando suas interpretações e significações. 

Assim, vale destacar a importância do contexto, o qual atualmente é concebido pela 

Linguística Textual (LT) como a situação de interação imediata e situação mediata (entorno 

sociopolítico-cultural), como também o universo sociocognitivo dos interlocutores (KOCH, 

2008). Nessa perspectiva, deve-se postular que o sentido de um texto não está somente na 

estrutura textual em si mesma, mas está ligado a objetos de discurso (MONDADA; DUBOIS, 
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2003) utilizados por meio de estratégias de referenciação, isto é, processos cognitivo-

discursivos. Assim de acordo com Koch (2006),  

 

A referência passa a ser considerada como o resultado da operação que 
realizamos quando, para designar, representar ou sugerir algo, usamos um 
termo ou criamos uma situação discursiva referencial com essa finalidade: as 
entidades designadas são vistas como objetos-de-discurso e não como 
objetos-do-mundo (KOCH, 2006 ,p.79). 
 
 

Desse modo, vemos que a referência não se dá apenas como um processo que retoma 

termos no decorrer do texto, mas do que isso se constitui como uma atividade discursiva 

atrelada ao saber adquirido linguisticamente pelo próprio texto, bem como pelos conteúdos 

inferenciais através de elementos presentes ligados aos conhecimentos lexicais, 

enciclopédicos e culturais como também as opiniões e saberes mobilizados na interação autor-

texto-leitor (ELIAS, KOCH, 2008). A partir do exposto, podemos dizer que é com base em 

informações, fatos, acontecimentos que se articula a elaboração e reelaboração do texto, 

utilizando-se de processos referenciais postulados no pressuposto que o sentido não está no 

texto, mas se constrói e se reconstrói a partir do próprio texto. 

Os referentes que são introduzidos e retomados ao longo do texto refletem a intenção do 

autor em querer dizer várias outras coisas, ou seja, em querer determinar várias outras 

significações além daquela evidenciada na aparência (na superfície) do texto. Assim como o 

leitor que reconstrói o discurso de acordo com suas competências e habilidades a partir da 

interação com o texto e com o próprio autor. 

Para Kock (2008), nessa (re)construção de sentidos, e de, consequentemente dos 

referentes textuais, estão relacionadas algumas estratégias de referenciação como a 

introdução, a retomada e a desfocalização. A primeira diz respeito a uma expressão que é 

lançada primeiramente no texto e que fica salientada no mesmo. A segunda é a retomada, que 

é quando esta expressão já posta no contexto é lançada novamente com outro aspecto 

mantendo o mesmo foco. E por fim, a desfocalização, que é a inserção de outro termo onde o 

primeiro perde sua posição de foco, deixando-o em alerta para uma possível retomada. 

Repare-se no exemplo (1) a seguir, retirado do corpus da nossa pesquisa. 

 

(1) Como você vê sua vida? 

Minha Vida é bastante divertida, mas também é complicada. Na minha vida existem mais 

coisas ruins, que coisa boas. Eu sei que existem pessoas, muito mais piores  que eu, mas 
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minha vida é toda errada. Ás vezes eu penso porque na minha vida existem tantas tristeza 

ao invés de alegria. Eu tenho um irmão maravilhoso, mais infelizmente, a vida me afastou 

dele, por que ele está preso ai tem 4 anos que eu não o vejo. Sinto bastante saudade dele. 

Sabe eu não tenho vergonha de ter um irmão preso mas fico triste por sabe que ele está 

sofrendo. Mesmo com tantas dificuldades, eu agradeço muito a Deus por ter a vida que 

tenho, pois eu tenho certeza que momentos melhores viram.  

 

O referente, como já mencionado antes, é um objeto de discurso, uma criação que vai se 

reconfigurando não somente pelas pistas que as estruturas sintático-semânticas e os conteúdos 

lexicais fornecem, mas também por outros dados do entorno sociodiscursivo e cultural que 

vão sendo negociados pelos interlocutores da enunciação (CAVALCANTE et al, 2010). No 

caso do exemplo (1), o referente “minha vida” é introduzido (construído, ativado) no texto, 

passando a ter um “endereço cognitivo” na memória do interlocutor. A expressão referencial 

(“minha vida”) que o representa é posta em foco, ficando esse objeto de discurso (“minha 

vida”) saliente no modelo textual, segundo os propósitos do autor do texto e de forma 

altamente argumentativa.  

A retomada (reconstrução, reativação) é a operação responsável pela manutenção, no 

modelo textual, do referente (“minha vida”), previamente introduzido, dando assim origem a 

uma cadeia referencial ou coesiva (“Na minha vida”, “minha vida”, “na minha vida”, “a vida que 

tenho”), responsável pela progressão do texto. Esse objeto de discurso já presente na memória 

discursiva, como se pode ver, é reintroduzido por meio dos mesmos itens lexicais, elencados 

acima, mantendo-se, assim, em foco, isto é, presente na superfície do texto.  

Nesse mesmo texto (1), vamos ter também o caso da desfocalização (desativação), isso 

acontece quando o autor do texto introduz um novo objeto de discurso como, por exemplo, o 

referente “um irmão maravilhoso”, passando a ocupar a posição focal. O objeto retirado de foco 

(“minha vida”) permanece em esta de ativação, podendo voltar a posição focal a qualquer momento, 

isto é, continua disponível para ser utilizado novamente sempre que necessário. Dessa forma, 

referentes já existentes no texto podem ser modificados ou expandidos, a todo instante, na 

organicidade na construção e reconstrução de textos/discursos. Sendo assim, e utilizando 

esses métodos, há um dimensionamento da linguagem e dos próprios referentes, aumentando 

dessa maneira suas significações e seus sentidos tanto a partir do autor quanto do leitor. 

Há, ainda segundo Kock (2008), a ativação ancorada que é quando há um objeto novo 

introduzido no texto fazendo referência a elementos já mencionados anteriormente e 

acrescentando-lhe novas informações e ampliando o espaço do discurso. Daí, então, é que 
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surgem as anáforas indiretas que são caracterizadas pelo fato de surgirem no texto elementos 

e/ou expressões que se referem a outros já mencionados anteriormente, de maneira indireta, 

implícita. Essas formas possuem dependência interpretativa desses e de outros termos da 

estrutura do cotexto, fazendo com que os referentes textuais sejam reativados toda vez que se 

infere o significado e o sentido. Vejamos com isso pede vir expresso no texto: 

 

(2) Eu sou contra ao aborto por que eu penso assim, as mulheres e os homem quando vai 

fazerem sexo, nas maioria das vezes não lembra-se da camisinha, a quando vai vê, pegou 

uma gravidez indesejada e depois do bem e bom, quer tira do bebê a vida quer aborta. 

Por isso eu acho justamente errado e sou muito contra ao aborto. Eu também acho que a 

vida é dada por Deus e somente ele pode tira-la e não ser humano. Pois se procurou a 

gravidez indesejada, que agora cumpra com suas responsabilidades, mais nunca fazendo 

o aborto. Pois eu digo não ao aborto. 

 

O referente, aqui introduzido, é representado pela expressão referencial “o aborto”. Este 

objeto de discurso é mantido ao longo da construção textual ao qual associamos os referentes 

cotextuais representados pelas expressões “sexo”, “a camisinha”, “uma gravidez indesejada”, 

“o bem e bom”, “do bebê a vida”, “suas responsabilidades”. Em outras palavras, esses 

referentes novos introduzidos no texto tem um elemento de relação (“o aborto”) que se pode 

chamar de âncora à qual se vinculam no cotexto. 

Portanto, essas expressões referenciais, em destaque no texto (2), trazem informações 

de grande importância, opiniões, pontos de vista ("[...] as mulheres e os homem quando vai 

fazerem sexo, na maioria das vezes não lembra-se da camisinha, a quando vai vê, pegou uma 

gravidez indesejada e depois do bem e bom, quer tira do bebê a vida quer aborta”).    

propósitos comunicativos a respeito do gênero abordado. Essas expressões (texto 2) só fazem 

sentido no interior do próprio texto. 

Esse tipo de relação contribui, de certa forma, para a construção da coerência e da 

lógica do texto, pois é a partir desse jogo de expressões que o sentido e o significado vão 

sendo reformulado, ampliado e vão aparecendo de diversas maneiras, surgindo diversas 

representações. Essas inferências podem aparecer de duas maneiras. Ativando o 

conhecimento de mundo do leitor armazenado na memória, colocando-o em prática e 

complementando a estrutura textual. E pode aparecer também como construção de 

informações, de forma dinâmica e acumulativa, a partir de representações mentais e da 
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quantidade de informações que vão sendo lançadas diante dos referentes que vão aparecendo 

ao longo do discurso. 

 

3 Um estudo sobre casos de referenciação na produção escrita de alunos da  Educação 

de Jovens e adultos do Ensino médio 

 

Tomando por base o processo de referenciação o qual diz respeito à atividade de 

construção de referentes e recursos lingüísticos que se manifestam no contexto, é que nos 

propomos a analisar algumas construções. Os processos referenciais, de maneira contínua, 

contribuem para elaborar o sentido do texto/discurso: mostrando opiniões, marcando 

construções argumentativas, e (re) categorizando os dados presentes na memória discursiva 

dos interlocutores. Desse modo, analisaremos a partir da produção escrita dos alunos da EJA, 

algumas estratégias referencias e sua aplicabilidade no processo de construção e reconstrução 

de sentido dos textos. Como evidenciam os exemplos (3) 

 

 (3) Eu sou totalmente contra o aborto, porque isso pra mim é considerado um crime grave, 

quando uma pessoa faz o aborto ela está destruindo uma vida e isso e a mesma coisa de 

matar uma pessoa. Muinta mulheres faz o aborto por se envolverem muito cedo sem 

noção do que esta fazendo, geralmente isso acontece com crianças e a maioria são de ruas. 

Essas crianças sofrem abuso sexsuais em troca de um prato de comida ou de droga é 

nesses abusos que essas crianças engravidam só que elas não tem condições de ter um 

filho sem outra opção elas cometem o aborto. 

 

Nesse exemplo (3), percebe-se a presença de alguns referentes (objetos), bem como as 

expressões referenciais correspondentes a cada um deles, que estão presentes no cotexto 

(“aborto”, “porque isso”, “um crime grave”, “uma vida”, “a mesma coisa de matar uma 

pessoa”, “essas crianças”, “nesses abusos”) contribuindo assim para a (re)construção da dos 

sentidos do texto. Por meio dessas expressões nominais (ou sintagmas nominais), o sujeito 

(autor do texto) remete a elementos presentes no próprio texto por ele produzido ou a 

elementos que se formam a partir de representações mentais as quais expressam relações de 

coesão, de significado, de cognição, contribuindo, dessa forma, com a progressão textual. 

Estes objetos de discurso (“isso”, “um crime grave”, “uma vida”, “essas crianças”, “nesses 

abusos”) mostram como o referente introdutório, o principal, (“o aborto”), vai sendo 
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(re)construído, textualmente, por meio da intenção argumentativa do autor. Ele mostra sua 

opinião a partir de determinadas ocorrências (”Eu sou totalmente contra o aborto, porque isso pra 

mim é considerado um crime grave, quando uma pessoa faz o aborto ela está destruindo uma vida e 

isso e a mesma coisa de matar uma pessoa”). Pode observar-se que, no exemplo acima, o 

sujeito/autor vê essa situação de forma negativa e irresponsável. Vejamos ainda mais um 

exemplo: 

 

(4) Eu sou contra o aborto, porque além de por a vida da mulher em risco, chega a ser tirada 

uma vida, é necessário parar e pensar antes de cometer os nossos erros, e tenhamos corage 

de enfrentar, não é cometendo um crime, tirando a vida de um filho que tudo vai se 

resolver. Uma criança no começo da geração não tem direito de se defender, nem pra 

chorar. Uma mulher que tira um filho ela não ama ninguém nem mesmo a si própria, não 

pode dizer que é por isso, nem por aquilo, não existe desculpas p/ tirar uma vida, e muito 

menos quando ela não tem culpa de nada, nem mesmo de ser gerada. 

 

As expressões nominais “a vida da mulher em risco”, “uma vida”, “os nossos erros”, “um 

crime”, “a vida de um filho”, “isso”, “aquilo”, “uma vida” não só remetem ao referente “o 

aborto”, como já foi mostrado nas outras análises, como também formam um conjunto de 

recursos coesivos e significativos na construção da textualidade e da posição argumentativa 

do produtor quando busca predicar o “aborto” como um crime ou contravenção, contra um 

atentado à vida, como algo que não tem justificativa, visto que a responsabilidade deste ato é 

exclusiva do casal e não da criança. O referente (“o aborto”) é focalizado não só como um 

fato real construído e reconstruído através de atividades de linguagem, mas também sob a 

influência de fatos vivenciados no meio social, e que, também, podem ser encontrados dentro 

da cultura a que está inserido esse interlocutor. 

Diante dos exemplos analisados acima, verifica-se que com o emprego das expressões 

referenciais evidenciadas, cria-se uma representação mental dos objetos-de-discurso em 

questão os quais ganham sentidos quando se ligam aos conhecimentos internalizados do 

indivíduo culturalmente compartilhados que se completam. Como vemos, os referentes não se 

encontram isolados na mente dos interlocutores; eles são imagens que se reconstroem durante 

a construção do texto/discurso sendo influenciados pelo contexto comunicativo. Assim, o 

processo de construção desses objetos implica que a função da linguagem não é apenas de 

expressar uma realidade pronta e acabada, mas a de construção e elaboração de situações 
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vivenciadas. Portanto, pode-se dizer que estas contribuem para a continuidade progressiva do 

texto. 

O nosso público-alvo apresenta condição social de classe baixa; poucos têm o acesso 

aos meios de comunicação como internet e rádio; a maioria faz parte da zona rural e poucos 

da zona urbana; muitos trabalham na lavoura com seus pais e outros (maioria meninas) 

ajudam nos afazeres domésticos; quanto ao interesse pelos estudos, a maioria quer terminar o 

ensino médio o mais rápido possível e conseguir um emprego, sendo que todos vieram de 

escolas com ensino normal e com índices altos de reprovação. Faixa etária entre 17 e 25 anos 

de idade.  

 

Considerações finais 

 

Quase sempre, observamos as produções textuais como um ambiente propício à 

correção de erros e divergências em relação à gramática. Neste estudo, procuramos mostrar a 

partir de quatro textos de alunos da EJAEM que este é um espaço desenvolvido por meio de 

interação e ação, espaço este que se constrói e reconstrói a todo instante pelos autores/sujeitos 

que produzem, inserindo em seus textos, conhecimentos de mundo, valores e crenças. 

Ao observar os textos analisados nesta pesquisa, percebemos as marcas deixadas pelo 

sujeito. Com base na Linguística Textual, entendemos que os referentes, e o modo como se 

fabricam e como evoluem no texto, não podem ser caracterizados levando em conta somente 

as expressões referencias, mas também todo um conjunto de indícios (sociais, cognitivos, 

culturais, históricos) que o texto mostra e articula para que a coerência, a compreensão, seja 

reelaborada por cada interlocutor, à sua maneira.   

Ao analisarmos o referente textual “aborto”, presente nos textos dos alunos da EJA, por 

meio do uso de anáforas, foi possível observar que os alunos ampliam a interpretação do 

tema, eles ativam todo o processo sociocognitivo do leitor para que outras questões a nível 

social, cultural, polêmico, dentre outras, venham a ser tratadas. Podemos enquadrar nossa 

pesquisa como útil a estudantes, pesquisadores e professores que vejam o texto não apenas 

pelo viés gramatical e, sim, como um ponto de encontro entre linguagem, indivíduo e 

sociedade.  

 

REFERÊNCIAS  



11 

 

CAVALCANTE, Mônica Magalhaães. et al. Dimensões textuais nas perspectivas sociocognitiva e 
interacional. In: BENTES, A. C.; LEITE, M. Q. Linguística de texto e análise da conversação: 
panorama das pesquisas no Brasil. São Paulo: Cortez, 2010. 

GOMES-SANTOS, S. N. et al. A contribuição da(s) teoria(s) do texto para o ensino. In: BENTES, A. 
C; LEITE, M. Q. (Org.). Linguística de Texto e análise da conversação: panorama das pesquisas no 
Brasil. São Paulo: Cortez, 2010. 

LIMA, Geralda de Oliveira S. Memória e Linguagem: referências anafóricas indefinidas em relatos 
sobre Lampião. In: BORBA, Valquíria C. M; CARVALHO, Leônia G. C; LIMA, Geralda de O. S. 
(Org). Contribuições para a pesquisa em linguística nas diferentes áreas: partilhando reflexões e 
resultados. Maceió: EDUFAL, 2009. p. 73-97.   

KOCK, Ingedore Grunfeld Villaça. Desvendando os segredos do texto. 5 ed. São Paulo: Cortez, 
2002. 

______. ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos dos textos. 2 ed. São Paulo: 
Contexto, 2008. 

______.O texto e a construção dos sentidos. 9 ed. São Paulo: Contexto, 2008. 

______; MARCUSCHI, Luiz Antônio. Processos de referenciação na produção discursiva.  Delta, 
n. 14, p. 169-90, 1998. 

______. TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e Coerência. 6 ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

MONDADA, Lorenza; DUBOIS, Daniele. Construção dos objetos e categorização: uma abordagem 
dos processos de referenciação. In CALVACANTE, M.M.; RODRIGUES, B.B; CIULLA,A.; (Org.). 
Referenciação. São Paulo: Contexto, 2003. p. 17-52. (Clássicos da Linguística). 

MARCUSCH, L. A. A construção do mobiliário do mundo e da mente: linguagem, cultura e 
categorização. In: MIRANDA, N. S.; NAME, M. C. (Org.). Linguística e cognição. Juiz de Fora: Ed. 
UFJF, 2005. 

______. Cognição, linguagem e práticas interacionais. Rio de janeiro: Lucena, 2007. 

VAN DIJK,T. A. Cognição, discurso e interação. Organização e apresentação de Ingedore V. Koch. 
6. ed. São Paulo: Contexto, 2004. (Caminhos da Linguística). 

 
 
 
                                                           

 

i Pesquisadora voluntária dentro do projeto “A importância do tratamento da variação 
linguística no ensino de língua materna” (PIBIX/UFS/2010/2011 - coordenado pela Profa. 
Dra. Geralda de Oliveira Santos Lima do Departamento de Letras Vernácula da UFS), 
graduanda, no 5º período do curso de Letras Vernáculas (português) noturno da Universidade 
Federal de Sergipe. taticmorais@hotmail.com  



12 

 

                                                                                                                                                                                     
ii Pesquisadora voluntária dentro do projeto “A importância do tratamento da variação 
linguística no ensino de língua materna” (PIBIX/UFS/2010/2011 - coordenado pela Profa. 
Dra. Geralda de Oliveira Santos Lima do Departamento de Letras Vernácula da UFS), 
graduanda, no 8º período do curso de Letras Vernáculas (português) noturno da Universidade 
Federal de Sergipe.  isabelamarilia@hotmail.com  

 
 

 

 

 


