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Resumo

Esta investigação se assegura na perspectiva sociocognitiva e interacional da linguagem adotada pela
Linguística de Texto. Tendo como pressuposto que o sentido de um texto não existe a priori, mas que é
constituído na interação social, abordamos, aqui, o contexto e os processos de referenciação (MONDADA;
DUBOIS, 2003; CAVALCANTE et al, 2010; CAVALCANTE, 2012), os quais demandam, na produção e
compreensão dos sentidos do texto, a mobilização da memória. Para isso, explanamos algumas reflexões
sobre a pesquisa “Texto, ensino e interação: trabalhando com referenciação, referente e expressões
referenciais” (PIBIC/UFS – 2012-2013), em que buscamos não só trabalhar o conhecimento prévio dos
alunos sobre os conteúdos articulados no interior do texto lido, mas também promover uma leitura
contextualizada e a capacidade de produzir textos coesos, coerentes e eficazes.

Palavras-chave: texto, referenciação, contextualização.

Resumen

Esta investigación se asegura en la perspectiva socio-cognitiva e interaccional del lenguaje adoptado por la
lingüística del texto. Partiendo del presupuesto de que el sentido de un texto no existe a priori, pero que
consiste en la interacción sociable, abordamos, aquí, el contexto y los procesos de derivación (MONDADA;
DUBOIS, 2003; CAVALCANTE et al, 2010; CAVALCANTE, 2012), los cuales requieren, en la producción y
comprensión de los sentidos del texto, la movilización de la memoria. Para esto, explicaremos algunas
reflexiones sobre la búsqueda "Texto, enseñanza e interacción: trabajando con derivación, referentes y
expresiones referenciales" (PIBIC/UFS – 2012/2013), en que se busca no sólo trabajar los conocimientos
previos de los alumnos sobre los contenidos articulados en el interior del texto leído, pero también
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promover una lectura contextualizada y la capacidad de producir textos cohesivos, coherentes y eficaces.

Palabras clave: texto, derivación, contextualización.

1 Introdução

Frequentemente tem-se discutido/falado sobre a adoção do texto como meio para sanar o fracasso
escolar. Esta proposta não é jamais remota, contudo, não é tão recente. Desde que a inquietação frente os
baixos índices de desempenho na aprendizagem tem suscitado e, logo mais, promovido o surgimento dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), levar o texto para a sala de aula tem sido um
“apontar” melhorias no ensino de Língua Portuguesa. Nessa direção, mais recentemente, tem circulado a
proposta de que, para se trabalhar com o texto, em sala de aula, precisa-se contextualizá-lo, adequá-lo ao
cotidiano do aluno. Todavia, o número de dificuldades para esse tratamento não tem encontrado poucos
resultados, sobretudo, por motivos como: o que é texto O que vem a ser contexto Como contextualizar os
textos ao cotidiano dos alunos

Em se tratando disso, a Linguística de Texto (doravante LT) (KOCH, 2009; MARCUSCHI, 2009;
CAVALCANTE et al, 2010) tem direcionado seus estudos, passando por diversas reformulações teóricas,
adotando-se, atualmente, as perspectivas sociocognitiva e interacional da linguagem. A partir de então, ao
se assumir a língua(gem) como ação social, tem suscitado uma série de questões relevantes para a
compreensão do manuseio do texto, dentre elas, a referenciação (MONDADA; DUBOIS, 2003),
considerando-se, pois, o texto como “lugar de construção de relações e de objetos-de-discurso de
naturezas diversas e dependentes do contexto histórico e social” (BENTES; REZENDE, 2008, p. 45). O
olhar direcionado ao contexto impeliu o desenvolvimento de abordagens detalhadas da produção de
linguagem, visto que na elaboração de enunciados linguagem e contexto se articulam.

Nesse enquadre teórico, e diante da necessidade de entendermos melhor a relação entre linguagem, texto
e contexto, neste trabalho, refletimos sobre algumas importantes concepções de contexto, procurando
aliar a referenciação aos processos de produção e compreensão dos sentidos nas práticas
textuais/discursivas no ambiente escolar. Para alcançar nosso propósito, fizemos a coleta de dados numa
turma do 9º ano do Colégio Estadual Governador Valadares, localizado no bairro Dezoito do Forte, na
cidade de Aracaju/SE, com o objetivo principal de investigar, a partir dos pressupostos teórico-analíticos
da LT, como o texto/discurso é apresentado, compreendido e produzido no ambiente escolar.

2 Concepções de contexto

Antes de nos atermos, ao assunto propriamente dito, à referenciação em relações com o contexto,
precisamos delimitar a concepção de língua(gem), texto, sujeito e sentido com que trabalhamos. Dentre
as diversas concepções distribuídas entre estudiosos da LT, que se mobilizam no tempo e no espaço,
destacamos, aqui, três das principais.

Segundo uma visão representacional da linguagem, o texto é nada mais que um produto, um reflexo
individual de informações, as quais são depreendentes da relação linguagem/pensamento/mundo. Outra
concepção presume a língua como código, como instrumento de comunicação, um conjunto de signos que
é capaz de transmitir uma mensagem a um interlocutor. Uma terceira concepção, por seu turno, vê a
linguagem como forma de interação social, em que pesam as informações representadas na mente, o
objetivo de informar e o próprio agir dos interlocutores envolvidos em situações de comunicação e em
contextos social, histórico, cultural e ideologicamente situados.

Ao assumir essa última concepção, a LT tem direcionado seus estudos, levando em conta aspectos que
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condicionam a produção e compreensão do sentido de textos. Essa direção nos reporta ao contexto, haja
vista que qualquer texto é lido/produzido em determinado contexto (HANKS, 2008). Como acontece com
as concepções mencionadas a priori, o contexto pode ser concebido de distintas maneiras. Koch (2006)
apregoa que há um consenso relativo entre estudiosos a respeito de que nenhuma análise linguística pode
ser levada a cabo se não for por meio da consideração a elementos exteriores, isto é, o contexto.

Há autores que consideram, por exemplo, que sem o contexto não é possível se chegar a uma
interpretação textual. Outros refutam esse postulado quando afirmam que só se evoca o contexto quando
for necessário, visto que sua função é apenas a de direcionar o processamento textual de um desvio
prejudicial. Outros, por seu turno, tratam o contexto como intermediário entre a situação e o sistema
linguístico, ou, em oposição, contexto como sistema linguístico, entorno linguístico, o explícito do texto.
Ainda há aqueles que definem contexto como um conjunto de propriedades de situação social que são
muito importantes para produção, compreensão e funcionamento dos textos/discursos (VAN DIJK, 2004).

Koch e Elias (2008), quando se referem às modalidades textuais, falada e escrita, fazem distinção entre
“contexto de produção” (momento em que é produzido o texto) e “contexto de uso” (momento em que é
lido). Nesse sentido, o autor do texto não explicita todas as informações por ter consciência de que seu
interlocutor preencherá as lacunas de acordo com seus conhecimentos prévios. O leitor, por sua vez,
precisa por em funcionamento todos os elementos e as estratégias sociocognitivas para poder levar a cabo
uma interpretação.

Mesmo levando em conta essas concepções, há, contudo, impossibilidades de interpretação textual, pois
textos, produzidos há muito tempo e em lugares muito distantes, dos que o leitor se encontra afastado,
dispunham de determinadas variáveis, elementos aos quais não se é possível acessar integralmente.
Gumperz (2002, p. 152) sugere o emprego de “pistas de contextualização” para resolução desse
problema. Para esse autor, essas pistas “são todos os traços linguísticos que contribuem para a sinalização
de pressupostos contextuais”.

A concepção atual, no campo da Linguística Textual, é aquela ancorada na noção de língua e texto vistos
como formas dinâmicas de interação social e cognitivamente situadas. Esta ciência procura trabalhar,
conforme Cardoso et al (2012), com a perspectiva sociocognitiva e interacional da linguagem, a qual
compreende que os fatores internos e externos (os indivíduos, a cultura, a bagagem cognitiva, os recursos
linguísticos, os conhecimentos sobre diversos fatos do cotidiano, dentre outros) entram em ação num
processo de interação entre sujeitos de dada sociedade. Pautam-se nessa perspectiva Koch e Elias (2011),
para quem,

em uma situação de interação, quando levamos em conta os interlocutores, os
conhecimentos considerados como compartilhados, o propósito da comunicação,
o lugar e o tempo em que nos encontramos, os papéis socialmente assumidos e
os aspectos histórico-culturais, estamos atuando com base no contexto e em seus
elementos constitutivos (KOCH; ELIAS, 2011, p. 76).

A conjunção formada pelo cotexto (superfície textual), contexto imediato (interlocutores, local e tempo da
interação, objetivo da comunicação e meio de propagação) e contexto mediato (entorno sócio-político e
cultural) tem, por rótulo, o contexto sociocognitivo, o qual, de acordo com Koch e Elias (2011), agrupa
todos os conhecimentos alocados na memória dos sujeitos sociais.

Hanks (2008), nas palavras de Bentes e Rezende (2008, p. 36), ao considerar diversas abordagens
desenvolvidas sobre linguagem e discurso, apregoa que “o contexto não é nem local, nem efêmero, mas
global e durável, apresentando um escopo social e histórico maior do que qualquer ato localizado”. Para o
mesmo autor, ao expandir a noção de contexto em virtude da inserção de um componente de natureza
semiótica, menciona que
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três formações (ou níveis) contextuais distintas(os) (situação, cenário e campo
semiótico/simbólico) encontram-se combinadas(os) entre si de tal forma que, no
curso da vida social, não há situação que não esteja ligada a um cenário e não há
cenário que possa ser separado das semioses. É essa relação ordenada de
envolvimento e de ligação entre os níveis que o autor denomina incorporação
(‘embedding’). [...] estudar as relações entre a produção de linguagem e o
contexto é estudar essas relações de incorporação social (BENTES; REZENDE,
2008, p. 40-1).

O contexto, destarte, corresponde a algo que está no entorno da ocorrência textual, ao passo que a
situação está no espaço tocável, físico, e diz respeito ao momento da interação sociocomunicativa. Temos,
portanto, que todo texto/discurso se desenvolve em dado contexto situacional, visto que aquele ganha
origem em meio a ações linguísticas, cognitivas e sociais “por meio das quais se constroem
interativamente os objetos-de-discurso e as múltiplas propostas de sentidos” (KOCH, 2006, p. 9). No
tópico a seguir, vamos abordar algumas das estratégias e processos de referenciação, um fenômeno
textual/discursivo muito relevante na compreensão e/ou produção dos sentidos do texto.

3 O processo da referenciação na produção/compreensão dos sentidos

Diante do exposto, torna-se preciso questionar: o que é referir Como se cria um objeto de discurso
Comumente, pensamos que é uma atividade de dizer algo sobre alguma coisa do mundo. É
aproximadamente essa a definição atribuída à referenciação alguns anos atrás. Chamava-se, por essa
razão, de referência, e não referenciação. Sobre essa antiga denominação, Koch e Cunha-Lima (2005)
afirmam:

Numa perspectiva clássica, as palavras co-variam com o mundo de uma maneira
ótima (...). Os conceitos funcionam como peças de um jogo de armar com as
quais é possível montar todas as idéias e teorias sobre o mundo. Esses conceitos
e idéias são expressáveis por meio da língua: a língua aqui é o meio de transmitir
o conteúdo de uma mente a outra. É claro que, se esta mente estiver bem
sintonizada com o mundo, a língua é uma maneira de expressar
convenientemente esta realidade. Dito de outra maneira, as palavras, para a
perspectiva clássica, são etiquetas para os conceitos e os conceitos são
representações: se forem de boa qualidade, a palavra que a elas se refere é um
bom ponto de apoio para ter acesso à realidade, ao representandum. A
dificuldade fica, então, entre a percepção e os conceitos; as palavras escolhidas
para designar, desde que estejam em uso literal, são puras e confiáveis (KOCH;
CUNHA-LIMA, 2005, p. 295).

Essa visão representacional da linguagem não é mais plausível nos estudos atuais sobre o texto. Segundo
estudos de Koch e Elias (2011), a referenciação é uma atividade discursiva de estabelecimento de
entidades (objetos de discurso) no e a partir do material linguístico (superfície textual). Trata-se de um
processo no qual as coisas do mundo às quais nos referimos são introduzidas no texto por meio de formas
linguísticas que se constroem e se reconstroem no decorrer do discurso. No exercício da linguagem, um
objeto precisa ser introduzido de acordo com a percepção cognitiva que se obtém frente à realidade. Para
que o texto possa progredir, inevitavelmente, precisa-se que esse mesmo objeto possa ser retomado e,
quando não houver mais a necessidade, desfocalizado. Essas estratégias funcionam na memória à medida
que o processamento textual se desenvolve, mediante os processos referenciais ativados pelo cotexto.
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A despeito dos processos referenciais, Cavalcante (2012) postula que há, grosso modo, três processos:
introdução referencial, anáfora e dêixis. A introdução referencial consiste em apresentar no texto um
objeto ainda não mencionado anteriormente. A anáfora, por seu turno, consiste em atribuir continuidade
referencial ao texto, retomando os referentes previamente introduzidos por meio das mesmas ou novas
formas linguísticas. Por fim, a dêixis é o processo que pode introduzir ou retomar referentes no texto,
diferenciando-se dos outros pelo fato de que os referentes têm a possibilidade de identificar os
interlocutores que os enunciam, o local ou o tempo em que esses enunciadores se encontram.

Ao processo de construção/introdução do referente corresponde à atividade de categorização, ao passo
que à retomada/reconstrução corresponde à recategorização dos referentes. A recategorização referencial
é considerada o fenômeno anafórico por excelência e, consequentemente, o que designa a concepção
clássica de referência. Todavia, pelo fato de nos pautarmos numa perspectiva sociocognitiva e interacional
da linguagem, nota-se que a atividade de referir ultrapassa as relações de correferencialidade que ocorrem
em dado segmento do cotexto. Consoante Mondada e Dubois (2003, p. 34), “a discretização do mundo em
categorias não é dada absolutamente a priori, mas varia segundo as atividades cognitivas dos sujeitos que
operam com elas”. Na próxima seção, abordaremos algumas estratégias textuais, as quais entram em
jogo num processo referencial do texto, mediante um funcionamento sociocognitivo-discursivo, a partir de
uma abordagem contextual.

4 A memória mobilizada na dinâmica referencial: contextualizando o texto na sala de aula

Conhecimentos, experiências, crenças, opiniões, dos mais diversos tipos, ao longo da vida em sociedade,
vão sendo acumulados na memória de cada sujeito, os quais entram em atividade constantemente em
interações de textos (KOCH; CUNHA-LIMA, 2005). Em decorrência da mobilização da memória, os sujeitos
automaticamente se engajam no contexto, numa dada situação comunicativa. Nessa interação, eles
devem agir de acordo com as estruturas contextuais, para que consequentemente consigam atingir os
propósitos da interação, compreendendo e produzindo textos adequados à proposta dada.

Para que duas ou mais pessoas possam compreender-se mutuamente, é preciso
que seus contextos cognitivos sejam, pelo menos, parcialmente semelhantes. Em
outras palavras, seus conhecimentos – enciclopédico, sociointeracional,
procedural etc. – devem ser, ao menos em parte, compartilhados (visto que é
impossível duas pessoas partilharem exatamente os mesmos conhecimentos).
Numa interação, cada um dos parceiros traz consigo sua bagagem cognitiva – ou
seja, já é, por si mesmo, um contexto (KOCH, 2006, p. 23-24).

Como se pode ver, a consideração a elementos do contexto está visceralmente relacionada à memória.
Somos levados a perceber que além dos fatores cotextuais, isto é, o conhecimento linguístico, também
entram na interação fatores extralinguísticos, elementos próprios do contexto. Assim, todo texto possui
um balanceamento de informações explícitas e implícitas (KOCH, 2011). A superfície textual, o que vemos,
constitui o sistema linguístico, isto é, o leitor/ouvinte, para compreender o texto, mobiliza o seu
conhecimento linguístico, conjunto de informações explícitas no cotexto. Já o que não está dito, expresso,
no texto constitui o contexto mais propriamente, o qual está sob pano de fundo e requer uma atuação
maior do sujeito, para reconhecer o contexto ao qual aquele texto pertence; são as informações implícitas
que só são identificadas por meio da mobilização da memória. As relações estabelecidas entre informações
explícitas e implícitas na dinâmica referencial podem ser observadas a partir do material linguístico na
superfície textual. Conforme Koch (2011, p. 38), com base na informação dada, conhecida, que é
“responsável pela locação do que vai ser dito no espaço cognitivo do interlocutor, que se introduz a
informação nova, que tem por função introduzir nele novas predicações a respeito de determinados
referentes”. Nesse sentido, quando o texto é produzido pelo escritor, este leva em consideração os
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conhecimentos socialmente partilhados com o leitor e estabelece “pistas” na superfície do texto, de modo
a orientar o leitor a construir um sentido compatível com suas intenções. Sem conhecimentos prévios e
compartilhados, informações dadas, torna-se complexo e dificultoso o processo de produção/compreensão
dos sentidos do texto.

Deslocando essa perspectiva para o ensino, nos deparamos com o trabalho na escola com textos que se
referem a contextos diferentes dos alunos. Matos e Cardoso (2012) compreendem que a utilização de
textos que não promovem uma relação dialógica com as vivências dos sujeitos/alunos não contribui para o
desenvolvimento da competência linguístico-cognitiva e das capacidades crítica, reflexiva e imaginativa,
tampouco se torna possível a aquisição de conhecimentos via tal abordagem. Segundo eles, trabalhar com
textos que trazem realidades distantes resulta em dificuldades nas atividades de leitura e escritura. Esses
autores pautam-se na visão de Koch e Elias (2008), as quais postulam que

um estudo de texto sem a consideração do contexto é altamente insuficiente, por
diversas razões: ‘Certos enunciados são ambíguos, mas o contexto permite fazer
uma interpretação unívoca; [...] ‘O contexto permite preencher as lacunas do
texto, isto é, estabelecer os ‘elos faltantes’, por meio de ‘inferências-ponte’, [...]
Os fatores contextuais podem alterar o que se diz [...] ‘Tais fatores se incluem
entre aqueles que explicam ou justificam por que se disse isso e não aquilo (o
contexto justifica) (KOCH; ELIAS, 2008, p. 66-68).

Dentro desse marco, verifica-se que o texto não possui uma semântica pronta e delimitada. As expressões
referenciais nele presentes não são depreendidas apenas do sistema linguístico, mas a partir delas é que
se podem obter conclusões interpretativas via conhecimentos prévios e fatores contextuais. O fenômeno
textual, portanto, é passível dos mecanismos sociocognitivo-interacionais dos interlocutores na interação.
No decorrer deste processamento mútuo, intersubjetivo e sociocognitivamente situado, os referentes
sofrem mudanças, são remodelados, ainda que inconscientemente, com objetivos condizentes às
necessidades pessoais e/ou sociais. Dessa forma, torna-se necessário considerar, nas aulas de línguas, a
relação entre o texto e a parte não linguística da prática em que ele é produzido e interpretado (RASTIER,
[1994] apud MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 20). A título de exemplificação, discutiremos apenas, e
brevemente, alguns resultados de nossa pesquisa.

5 Algumas discussões acerca da pesquisa

A partir dos encontros e discussões com o grupo de pesquisa “Estudos da Linguagem e Ensino” ao qual
nossa pesquisa: “Texto, ensino e interação: trabalhando com referenciação, referente e expressões
referenciais” está vinculada, nesta seção, estamos trazendo, de forma breve, algumas considerações sobre
algumas análises desenvolvidas, no sentido em que hoje são compreendidas no interior da Linguística de
Texto. Logo no início das aulas as quais assistimos, defendemos que todo texto traz informações tanto
novas quanto dadas, variando o peso de cada informação a depender do gênero textual abordado, dos
propósitos comunicativos, entre outros fatores, em que podemos destacar o conhecimento partilhado.

Para Koch e Cunha-Lima (2005), o que é dito e ouvido (discutido) na interação professor/texto/aluno e/ou
aluno/texto/aluno no ambiente escolar, por exemplo, é considerado como conhecimento partilhado. Este é
essencial, muito relevante na sala de aula, para que os alunos possam refletir e discutir sobre suas
experiências, suas vivências, sobre o tipo de informação dada, sobre quais fatos se deve chamar a
atenção, buscando atrair o olhar do outro para algo interessante no texto dado para discussão a partir do
uso dos processos de referenciação, com destaque para o referente (CAVALCANTE, 2012).

Durante nossos encontros no ambiente da pesquisa, podemos verificar que o método utilizado pelo
professor da turma não se mostrou adequado às novas abordagens do ensino da leitura e da escrita na
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sala de aula. Solicitar, apenas, o reconhecimento de aspectos gramaticais no interior dos textos não
permite um uso efetivo da língua e dos processos de referenciação, de forma contextualizada, que possam
desenvolver as habilidades em produzir e interpretar/compreender o sentido de textos. Um tratamento
adequado do texto na sala de aula não pode deixar de envolver o sujeito social, visto que o texto é prática
inerente às vivências de linguagem dependentes desse sujeito. Assim, limitar-se aos elementos presentes
na superfície textual, mesmo que se considerem as formas nominais, pronominais e adverbiais, por
exemplo, é, outrossim, atrelar-se à visão clássica de referência, que isola os sujeitos do processo de
interação e de construção do conhecimento. Como também anula os fatores contextuais indispensáveis às
atividades de leitura e produção textual. O fato de os alunos sentirem dificuldade nestas atividades
encontra justificativa na ausência de diálogo entre professor/discentes e na desvalorização do contexto
sociocognitivo e dos conhecimentos prévios. Como ler e escrever bem se apenas aspectos abstratos da
língua são supervalorizados em detrimento das particularidades contextuais do texto e dos sujeitos sociais

Em uma das atividades por nós desenvolvidas, trabalhamos com uma crônica jornalística e notamos a
disposição e atenção com que se apresentaram os alunos em tratar da temática do abandono de crianças
e moradores de rua. Ao oferecermos a palavra na discussão, eles relataram experiências pessoais sobre o
tema em questão, posicionaram-se criticamente, além de expressarem o sentimento de comoção que
evocou de si mesmos no ato da leitura. Na atividade de produção textual, aparentemente não sentiram
dificuldades, talvez por não lhes termos exigido o uso da língua padrão. Vejamos, a título de exemplo, um
dos textos, por eles, produzido. Para analisa-lo, utilizamo-nos da teoria da referenciação e do processo de
contextualização.

Abandono de pessoas

Isso tudo é por causa das pessoas que botam pessoas erradas no poder, que não fazem nada
contra o abandono de pessoas que moram nas ruas. E também por causa dos pais que abandonam
os filhos. As crianças passam fome, fica com frio, morre disso. Alguns roubam para não morrer de
fome, outros ficam calados por ter vergonha de pedir.

No meu caso eu iria tentar trabalhar, mais eu sei que muitas crianças são abandonadas cedo e
passam fome e morre. Temos que lutar para isso acabar com o abandono de crianças e de adultos
que mora na rua e não tem moradia para se quer passar uma noite em uma cama confortável uns
por culpa dos pais outros por culpa de quem Ou eles queriam passar por isso Então ner fica a dica.

O aluno/produtor inicia seu texto se utilizando do processo da recategorização anafórica expresso pela
expressão referencial “Isso tudo” que se refere ou remete a “abandono de pessoas”, que aparece
textualmente expresso como o título do texto acima. Isso mostra que o uso dessa anáfora (isso tudo) pelo
produtor do texto implica que conheçamos o referente ou conteúdo textual a que faz referência.

Considerando o exposto, vale ressaltar que a expressão anafórica “isso tudo” é apresentada no cotexto
(superfície textual) pelo autor como já conhecida, partilhada com os interlocutores, segundo suas
intenções. O que pode evidenciar isso é que essa expressão vem introduzida por um demonstrativo (isso)
que, em consonância com Cavalcante (2012), indica para o interlocutor que ele já deve, de alguma forma,
saber do que se trata, isto é, da reativação de referentes textuais/discursivos, de forma bastante
complexa, visto que a recategorização não se limita apenas à identificação desse objeto de discurso
(abandono de pessoas) no modelo textual. Trata-se, sim, de uma análise muito mais difusa, uma vez que
não se restringe, especialmente, a retomada dessa expressão (abandono de pessoas), mas também dá
margem ao desenvolvimento do tema em torno de ocorrências associadas a essa temática, como “Isso
tudo é por causa das pessoas que botam pessoas erradas no poder, que não fazem nada contra o
abandono de pessoas que moram nas ruas. E também por causa dos pais que abandonam os filhos. As
crianças passam fome, fica com frio, morre disso. Alguns roubam para não morrer de fome, outros ficam
calados por ter vergonha de pedir”.
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Todas essas ocorrências atuam na construção e reconstrução do objeto de discurso. É esse conjunto de
fatores que torna o texto comunicável, que determina qual a situação, qual o contexto, qual o ambiente,
que interfere na produção/recepção do texto e no modo de ver o mundo que o produtor utiliza para
construir um texto, lembrando que “o texto tem reflexos importantes sobre a situação, visto que o mundo
textual não é jamais idêntico ao mundo real” (KOCH, 2009, p. 40). Compreende-se, pois, que a atividade
textual implica “uma visão dinâmica que leva em conta não somente o sujeito “encarnado”, mas ainda um
sujeito sócio-cognitivo mediante uma relação indireta entre os discursos e o mundo” (MONDADA; DUBOIS,
2003, p. 20).

A nosso ver, a anáfora “isso tudo” além de remeter ao referente antecedente “abandono de pessoas”,
resume todo um contexto sociopolítico-discursivo, no qual inclui outros conhecimentos prévios, e funciona
como ponto de início do parágrafo, ou melhor, daquilo que será dito posteriormente: “é por causa das
pessoas que botam pessoas erradas no poder, que não fazem nada contra o abandono de pessoas que
moram nas ruas”, permitindo, assim, a progressão textual, além de fazer adentrar o contexto na
construção dos sentidos e consolidar o ato da leitura. Se o contexto sociocognitivo dos interlocutores for
considerado, isto é, se toda a discussão gerada a partir da leitura do texto base for ressaltada,
conseguimos perceber que a primeira anáfora “isso tudo” está se referindo à morte de crianças moradoras
de rua.

As informações sobre o abandono de crianças e moradores de rua, contextualmente, via a discussão
gerada frente o texto base, passaram a (re)construir e/ou fazer parte do conhecimento prévio do aluno.
Para esse autor, por exemplo, a luta de todos nós é o que pode sanar de vez com o abandono de crianças:
“Temos que lutar para isso acabar com o abandono de crianças e de adultos que mora na rua [...]”.

No final do texto, esse aluno se utiliza da anáfora pronominal “eles” para se referir as entidades já
presentes no (co)texto. Isso nos indica que ele está se referindo a pessoas do governo e a pais que não
assumem seus filhos, referentes dispostos em nosso contexto sociocognitivo. Então, na visão do
autor/aluno, a culpa de pessoas morarem na rua e sua morte pertencem ao governo e aos pais. Dessa
forma, a anáfora correferencial “eles”, retoma as duas entidades depreendentes do co(n)texto: “pessoas
erradas no poder” e “(d)os pais que abandonam os filhos”.

Para terminar essa breve discussão, queremos salientar, ainda, que o produtor desse texto se coloca na
posição de morador de rua quando menciona o dêitico pessoal “eu”, que, de alguma forma, nos faz
compreender a solução que haveria para o abandono de crianças (“eu iria tentar trabalhar”). Além disso,
reflete se os responsáveis pelo abandono gostariam de ter a rua como moradia quando, por fim, apresenta
uma anáfora encapsuladora “por isso”, a qual resume o conteúdo textual “as crianças passam fome, fica
com frio, morre disso. Alguns roubam para não morrer de fome [...]. [...] o abandono de crianças e de
adultos que mora na rua e não tem moradia para se quer passar uma noite em uma cama confortável
[...]”.

Evidenciamos, ao longo da produção textual, a estreita relação dos referentes/objetos de discurso com o
contexto sociocognitivo dos interlocutores. Os processos e estratégias referenciais se realizam através de
indícios explícitos e implícitos depreensíveis da percepção cognitiva que o sujeito obtém frente à realidade.
Por meio dos objetos de discurso, a produção e compreensão dos sentidos se instituem segundo a própria
instabilidade constitutiva entre a língua e o mundo. Destarte, os conhecimentos (re)construídos pelo
sujeito frente o tema do abandono de crianças se efetuam pela existência de referentes associados a essa
temática e que se encontram em sua memória e contexto sociocognitivo. Consoante Van Dijk (2004), o
contexto funciona como uma série de propriedades da situação social que são muito importantes para
produção, compreensão e funcionamento dos textos/discursos.

5 Considerações finais
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Em consonância com Marcuschi (2005), ao longo deste trabalho concebemos a língua(gem) como uma
fonte de alternativas de se trabalhar e retrabalhar as versões partilhadas do mundo. As ações que os
interlocutores realizam são coletivas, situadas, cognitivas e desenvolvidas na convivência humana que é
social, cultural e histórica. O mundo comunicado é, recorrentemente, produto de um agir comunicativo ou
de uma ação discursiva.

À guisa de conclusão, tudo o que aqui foi dito nos leva a reconhecer o muito que há de ser investigado
sobre o contexto e a referenciação, posto que ambos concorrem, mutuamente, para traçar melhorias nos
processos de leitura e produção textual. O enquadre teórico sob o qual nos afirmamos e as análises
arroladas exigem sempre aprofundamento de estudos e especulações, haja vista que, a depender das
particularidades contextuais nas quais o tratamento do texto é realizado, tudo precisa ser revisto,
reformulado, adaptado, no jogo instável entre a língua e o mundo, na complexa e intersubjetiva
capacidade da linguagem em atender ao uso social da língua.
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