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RESUMO 

A presente pesquisa tem por objetivo amplo refletir sobre mecanismos linguístico-
discursivos, mobilizados estrategicamente na confecção de gêneros textuais, que 
possam ajudar estudantes a desenvolver a capacidade de produzir textos e se 
expressar adequadamente por meio da escrita. Em busca de conquistar esse 
propósito geral, pretendemos, em sentido restrito, que os alunos produzam textos 
mais eficientes, considerando os aspectos da referenciação construídos no bojo do 
gênero textual resenha crítica, com vistas à manutenção e progressão temáticas e à 
construção de sentidos, sob um viés argumentativo. Desse modo, a justificativa para 
este trabalho deve-se ao fato de buscarmos contribuir para a melhoria do ensino de 
produção textual na escola básica, por meio de uma prática docente inserida numa 
perspectiva sistematizada, processual e baseada em gêneros. Para tanto, planejamos 
e executamos uma sequência didática alinhada aos pressupostos teórico-
metodológicos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a partir da qual recolhemos 
trinta e cinco resenhas críticas, sendo nove as que compuseram nosso corpus 
principal de análise. No que concerne aos procedimentos analíticos, alicerçamo-nos 
nos pressupostos teóricos da Análise Semiolinguística do Discurso, cunhada por 
Patrick Charaudeau (2005, 2016) e na Teoria da Referenciação, por meio das 
investigações de Koch e Marcuschi (1998), Koch (2001, 2003a e 2005a), Cavalcante 
(2003 e 2017a) e Mondada e Dubois (2016). O princípio norteador básico de 
construção e de análise do corpus centrou-se, especialmente, sobre os postulados 
referentes à tríplice competência do sujeito produtor de um ato linguagem: a 
situacional, discursiva e semiolinguística, na interface com os advindos da 
referenciação. Torna-se possível estabelecer que o ensino sistematizado de produção 
textual, implementado por meio de uma sequência didática focalizadora de um gênero 
textual determinado, no caso a resenha crítica, pode contribuir para a melhoria 
qualitativa das redações dos discentes, pela focalização especialmente dos aspectos 
da referenciação. 

 

Palavras-chave: Semiolinguística, Referenciação, Sequência didática, Produção 
textual.  

 

  

  



 
 

RÉSUMÉ 

La présente recherche a pour objectif de réfléchir aux mécanismes linguistiques et 
discursifs mobilisés de manière stratégique dans la préparation de genres textuels 
susceptibles d'aider l'élève à développer la capacité de produire des textes et de 
s'exprimer de manière convenable par l'écriture. Pour atteindre cet objectif, nous 
entendons, dans un sens étroit, que les étudiants produisent des textes plus efficaces, 
en tenant compte des aspects de la référence construits dans le genre de la revue 
critique de genre textuel, dans une perspective de maintenance thématique et de 
progression et de construction des significations, sous un biais argumentatif. Ainsi, la 
justification de ce travail réside dans le fait que nous cherchons à contribuer à 
l'amélioration de l'enseignement de la production textuelle à l'école fondamentale, par 
le biais d'une pratique pédagogique de l'enseignement de la production textuelle 
insérée dans une perspective systématisée, procédurale et sexospécifique. Pour cela, 
nous avons planifié et exécuté une séquence didactique alignée sur les hypothèses 
théoriques et méthodologiques de Dolz, Noverraz et Schneuwly (2004), dans 
lesquelles nous avons rassemblé trente-cinq revues critiques, dont neuf constituaient 
notre principal corpus d’analyses. En ce qui concerne les procédures analytiques, 
nous nous basons sur les présupposés théoriques de la sémiolinguistique de l'analyse 
du discours, inauguré par Patrick Charaudeau (2005, 2016) et de la théorie de 
référence, à travers les enquêtes de Koch et Marcuschi (1998), Koch (2001, 2003a et 
2005a), Cavalcante (2003 et 2017a) et Mondada et Dubois (2016). Le principe de base 
de l'analyse de corpus était, en particulier, les postulats faisant référence à la triple 
compétence du sujet producteur d'un acte linguistique: la situationnelles, discursives 
et semiolinguistiques. Ainsi, il est possible d’établir que l’enseignement systématisé de 
la production textuelle, mis en œuvre au moyen d’une séquence didactique centrée 
sur un genre textuel spécifique, en l’occurrence la critique, contribue à l’amélioration 
qualitative des essais des étudiants, grâce à la focalisation particulière des aspects de 
la référenciation.  

 

Mots-clé: Semiolinguistique, Référenciation, Séquence didactique, Production 
textuelle. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A escrita mobiliza múltiplos componentes cognitivos. É por isso que ela pode 
ser considerada como uma atividade mental. Para escrever, o aprendiz 
precisa de conhecimentos sobre os conteúdos temáticos a abordar, mas 
também de conhecimentos sobre a língua e sobre as convenções sociais que 
caracterizam o uso dos textos a serem redigidos.    

                                        (DOLZ, 2010, p.15) 

 
Produzir bons textos não é uma tarefa simples. Exige-se, sob essa tarefa, que 

o locutor desenvolva e mobilize uma série de competências que o permitam 

representar linguisticamente suas ideias e pensamentos, na interação com o 

interlocutor, sob restrições situacionais e ações estratégicas.  

Fazendo uma síntese dos componentes fundamentais que entram em jogo no 

ato de escrever, o professor Claude Simard – Universidade de Laval (Canadá) – 

aponta que as dimensões da escrita abrangem aspectos cognitivos, sociais e 

linguageiros, mas adverte que a escola costuma dar maior atenção aos últimos 

componentes: “... a atenção dada aos componentes linguageiros é prioritária; 

entretanto, em uma visão global de ensino, as dimensões psicológicas e sociais não 

podem ser negligenciadas.” (apud Dolz, 2010, p.19). 

De fato, vários autores têm apontado, ao longo de suas publicações, que a 

escola precisa estimular e desenvolver práticas docentes voltadas ao ensino de 

produção textual que privilegiem a dimensão interacional e discursiva da língua, 

implementando ações que considerem aspectos cognitivos e sociais no processo de 

ensino-aprendizagem da língua materna, notadamente voltadas aos objetivos de 

aperfeiçoamento da leitura e da escrita.    

Nesse sentido, com relação às capacidades cognitivas, Dolz afirma o seguinte:  

Selecionar as informações, hierarquizá-las, indicar as relações a serem 
estabelecidas entre elas e inferir elementos não explícitos são capacidades 
cognitivas que a atividade de escrita exige. Nesses processos, pode 
acontecer de as representações e os conhecimentos do aluno entrarem em 
conflito com os saberes relacionados ao tema a ser desenvolvido, aos 
saberes exigidos e instituídos pela escola. (DOLZ, 2010, p.21) 

Destacamos também as palavras da professora Irandé Antunes com relação à 

dimensão social relacionada às atividades em torno da escrita:  

Com os avanços da Pragmática Linguística, que vê a linguagem como 
atividade social, outra dimensão das línguas concerne à sua textualidade e 
aos critérios que definem o seu funcionamento como atividade comunicativa. 
Nesse âmbito, cresce o interesse pela escrita como ação de textualização, 
regulada pelos processos da coesão e da coerência. A competência para 
produzir peças inteiras de linguagem, e não fragmentos soltos e 
desarticulados, pede um novo aparelho de conceitos e de definições e se 
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torna, cada dia, mais exigida e relevante para o exercício da vida social. 
(ANTUNES, 2016, p.14)  

 

A partir do exposto, com relação especificamente ao processo de ensino-

aprendizagem de produção textual, consideramos que a escola deve se voltar para 

práticas pedagógicas que promovam um trabalho de reflexão e análise sobre o próprio 

processo de escrever. Esse processo pode ocorrer por meio de uma abordagem 

sistemática (por módulos), isto é, com base em um efetivo planejamento didático, que 

considere as dimensões cognitivas, sociais e linguísticas da escrita e reflita, 

juntamente com os alunos, sobre condições específicas de efetivação dos textos, a 

saber: as circunstâncias situacionais impostas pelo gênero discursivo, as 

organizações discursivas, as seleções lexicais e gramaticais, com destaque para os 

mecanismos de referenciação, de sequenciação e as formas de se produzir sentidos, 

dotados de coerência, dentre outros pontos possíveis.   

Para fundamentar teoricamente esse planejamento didático em direção ao 

ensino sistemático de produção textual, aliamo-nos, nesta pesquisa, à perspectiva 

semiolinguística do discurso, inaugurada em 1983 pelo professor francês Patrick 

Charaudeau, e a suas considerações mais específicas sobre competências de 

linguagem, acionadas para a construção dos sentidos. O pesquisador Patrick 

Charaudeau considera que a produção dos sentidos se organiza sob três patamares: 

situacional (das restrições e estratégias contratuais relativas a papéis dos sujeitos, 

finalidade, tematização da troca e dispositivo); discursivo (das restrições e estratégias 

enunciativas, enuncivas e semânticas) e semiolinguístico (das restrições e estratégias 

semiolinguísticas, concernentes às maneiras de falar/escrever, dentre as quais é 

possível dar destaque às expressões referenciais e os sentidos decorrentes).  Sob um 

projeto de dizer, configuram-se produções textuais que devem articular esses três 

patamares, necessários, portanto, para o exame das condições de comunicação 

linguageira.1 

Com apoio nesse delineamento teórico, o presente trabalho configura-se como 

uma pesquisa que se preocupa, em sentido amplo, com o ensino de Língua 

Portuguesa na educação básica, e, em sentido restrito, com o ensino de Produção 

Textual nos últimos anos do Ensino Fundamental.    

                                                             
1 No decorrer da pesquisa, essa tríplice competência será detalhada em vista do exame do corpus 
proposto no trabalho. 
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Nessa direção, colocamos em prática, para a realização desta pesquisa, um 

procedimento pedagógico que visa a promover um ensino sistematizado de produção 

textual na escola. Em termos amplos, com apoio também no quadro teórico-

metodológico oferecido por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), elaboramos e 

aplicamos uma sequência didática especialmente desenvolvida para o ensino de um 

gênero textual, a resenha crítica. Em termos específicos, sob a focalização de um 

aspecto fundamental à construção temática, concernente aos procedimentos, a saber:  

social, cognitivo e linguístico-discursivo, exigidos na construção textual e à sua 

progressão, selecionamos como peça de investigação fundamental no interior desta 

pesquisa o movimento da referenciação, aplicado à produção de textos de alunos do 

nono ano do ensino fundamental de uma escola pública do Rio de Janeiro.    

Com base, particularmente, nos estudos de Cavalcante (2017), Machado 

(2013) e Ribeiro (2016), fomos encorajadas a tratar do movimento da referenciação 

em sua relação com o ensino de produção textual. Todas as três autoras, em suas 

diferentes pesquisas, argumentam que há uma estreita relação entre o uso estratégico 

de mecanismos de referenciação e a eficácia da construção textual. Assim, elegemos 

como objeto de estudo primordial de nossa dissertação o movimento da 

referenciação na tessitura da escrita.   

Para alcançar esse específico objeto de estudo delineado, surgiram alguns 

questionamentos os quais se mostravam latentes em nossa prática rotineira de ensino 

de produção de textos na escola básica, sendo estes os mais gerais: “Como ensinar 

os educandos a aprimorar sua capacidade de expressão por meio da escrita? ”, “Como 

interceder para que se possa desenvolver a competência comunicativa dos alunos? ” 

Em vista desses questionamentos, delimitamos a seguinte hipótese de 

trabalho, a saber:  

 O ensino sistematizado de produção textual, implementado por meio de uma 

sequência didática focalizadora de um gênero textual determinado, no caso a 

resenha crítica, pela focalização especial dos aspectos da referenciação, 

contribui para a melhoria qualitativa das redações dos discentes e de sua 

competência comunicativa. 

Sob esse enquadre, o presente trabalho toma como corpus produções de 

texto, filiadas ao gênero discursivo resenha crítica, escritas por alunos do nono ano 

de uma escola pública municipal, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, no 

âmbito de uma sequência didática constituída e aplicada no seio desta pesquisa. De 
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modo mais detalhado, esta pesquisa assume, como corpus, produções textuais 

confeccionadas através de um trabalho de mediação, que concebe o ensino de 

produção textual como uma prática sistematizada, que se desenvolve em várias 

etapas e em diferentes níveis e que requer um trabalho articulado pela convergência 

de diferentes dimensões: social, cognitiva e linguístico-discursiva.  

Para tanto, buscamos como alicerces teóricos principais os pressupostos da 

Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, do linguista francês Patrick 

Charaudeau e os postulados da Teoria da Referenciação, conforme nos apresentam 

Lorenza Mondada e Danièle Dubois (1995), Mônica Magalhães Cavalcante (2017), 

Ingedore Koch e Vanda Maria Elias (2016).   

Além desses fundamentos, também utilizamos como alicerce teórico para 

aplicação de nossa sequência didática as orientações de Bernard Schneuwly, 

Joaquim Dolz e Michèle Noverraz (2004) relativas ao estudo escolar de gêneros 

textuais.    

Nessa direção, é possível dizer que este trabalho se preocupa com o ensino de 

produção textual na escola básica e possui como objetivo geral refletir sobre 

mecanismos linguístico-discursivos mobilizados estrategicamente na confecção de 

gêneros textuais, que possam ajudar o educando a desenvolver a capacidade de 

produzir textos e se expressar adequadamente por meio da escrita. Em busca de 

conquistar esse propósito, pretendemos, em sentido restrito, que os alunos 

produzam textos mais eficientes, considerando os aspectos da referenciação 

construídos no bojo do gênero textual resenha crítica, com vistas à progressão, 

manutenção temática e construção de sentidos, sob um viés argumentativo.  

Para este trabalho, vários procedimentos linguístico-discursivos poderiam ter 

sido escolhidos com vistas a auxiliar no processo sistêmico de ensino-aprendizagem 

de produção textual na escola básica, porém, acreditamos, com base nas autoras 

supracitadas, que o trabalho com a referenciação possa contribuir, significativamente, 

com a prática pedagógica da produção escrita. 

Nesse sentido, este trabalho é justificado por buscar contribuir para a melhoria 

do ensino de produção textual na escola básica, em direção ao aprimoramento da 

capacidade comunicativa do aprendiz e formação de cidadãos mais críticos e atuantes 

na sociedade.    

Para uma boa organização do trabalho, esta pesquisa divide-se em seis 

capítulos. O primeiro trata da introdução do trabalho, em que apresentamos aspectos 
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importantes para o balizamento da pesquisa – objeto de estudo, hipótese, corpus, 

objetivos e justificativa. No segundo capítulo, exibimos o referencial teórico-

metodológico da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso e alguns 

pressupostos da Teoria da Referenciação, imprescindíveis para o alcance dos 

objetivos desta pesquisa. No terceiro capítulo, trazemos uma abordagem detalhada 

do procedimento referenciado por Schneuwly, Dolz e Noverraz para o trabalho com 

gêneros textuais, implementado por meio de uma sequência didática. No quarto 

capítulo, detalhamos a maneira como colocamos em prática o procedimento para a 

sequência didática referenciado pelos autores supramencionados. No quinto 

capítulo, apresentamos as análises das produções textuais que compõem nosso 

corpus de investigação e, no sexto e último capítulo, expomos as considerações 

finais, parte que trazemos com o propósito de elucidar o caminho percorrido para a 

confirmação da hipótese exibida no capítulo inicial.    

Com o presente trabalho, acreditamos que, de alguma maneira, estaremos 

contribuindo para a ampliação da visão quanto às formas de ensino de língua 

portuguesa, sobretudo, as relativas à produção textual e melhoria da qualidade de 

ensino em nossas escolas públicas.  
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

2.1 A teoria Semiolinguística do Discurso 

2.1.1 Definição 

 
A Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso foi inaugurada pelo linguista 

francês Patrick Charaudeau, do Centre d’Analyse du Discours da Universidade de 

Paris XIII, no início dos anos 80.  

Essa teoria surge num cenário de desdobramento de estudos linguísticos que 

passavam a considerar o discurso em suas reflexões, ultrapassando modelos 

anteriores, mais formalistas, que priorizavam a estrutura como objeto de análise 

linguística, alijada dos contextos de uso, conforme pondera Machado:  

A Análise do Discurso (AD) tem seu interesse voltado para o sentido social e 
os efeitos da linguagem em uso. Opondo-se às abordagens filológicas e 
estruturalistas até então predominantes, a matéria linguística começa a ser 
analisada não como uma entidade abstrata, mas como fato social. 
(MACHADO, 1998, p.17).  

 
Buscando determinados postulados em um e outro domínio de conhecimento, 

a Teoria Semiolinguístia vale-se da influência de pesquisas em diferentes áreas para 

refletir sobre o discurso, numa dinâmica social: 

 
A linguística stricto sensu, tendo como objeto de estudo o sistema da língua, 
equivaleria a um ‘núcleo hard’ em cuja ‘periferia light’ se situaria a análise do 
discurso, ramo do conhecimento essencialmente interdisciplinar, o qual 
manifesta uma forte interação não só com a linguística, mas também com a 
teoria da literatura, a sociolinguística, a sociologia, a psicologia social, a 
filosofia, a antropologia, a história, etc. (CHARAUDEAU apud OLIVEIRA, 
2003, p. 25). 

 

Cabe esclarecer, em linhas gerais, as motivações que levaram o professor 

Patrick Charaudeau a nomear sua teoria segundo a designação Semiolinguística do 

Discurso. O termo semiolinguística vem de sémiosis, processo que se refere a uma 

relação entre forma-sentido, que pode ocorrer em diferentes sistemas semiológicos (o 

verbal, o visual e o verbo-visual). Já o termo “linguística” foi selecionado para 

evidenciar que a forma de que trata o estudo é, prioritariamente, a das línguas 

naturais. A esse respeito, pronuncia-se o pesquisador:  

 
Eis porque a posição que tomamos na análise do discurso pode ser chamada 
de semiolinguística. Semio-, de ‘semiosis’, evocando o fato de que a 
construção do sentido e sua configuração se fazem através de uma relação 
forma-sentido (em diferentes sistemas semiológicos), sob a responsabilidade 
de um sujeito intencional, com um projeto de influência social, num 
determinado quadro de ação; linguística para destacar que a matéria principal 
da forma em questão é a das línguas naturais. (CHARAUDEAU, 2005, p.13).    
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Neste momento, é importante mencionar também o aspecto pragmático 

presente na Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso. A Pragmática é uma 

teoria linguística que se dedica ao estudo da língua em uso, por certa oposição ao 

estudo da língua enquanto sistema. Nessa perspectiva, a Pragmática estuda a relação 

do signo linguístico com os sujeitos sociais. “... a noção de falante e ouvinte ideais é 

substituída pela de falante e ouvinte reais, ou seja, interlocutores inseridos num tempo 

e num espaço determinados”. (MARTELOTTA, 2015, p. 88). 

De fato, quando falamos em “sujeito intencional”, “influência social” e “quadro 

de ação” estamos também nos referindo aos processos de produção e de 

interpretação de enunciados em contexto, ou seja, estamos abordando os postulados 

de investigação da Pragmática. Tais postulados ecoam nas bases teóricas da 

Semiolinguística, conforme será evidenciado a propósito dos conceitos centrais dessa 

análise do discurso, ligados ao contrato comunicativo e aos sujeitos que, parcialmente 

sobredeterminados, põem-se em interação.      

Além da Pragmática, outra teoria importante que está na base da 

Semiolinguística é a Teoria da Enunciação, proposta por Émile Benveniste2. Essa 

teoria busca investigar a linguagem como um princípio inerente à pessoa humana, 

considerando que enunciar é um colocar em funcionamento a língua, por meio de ato 

individual de utilização. Segundo Benveniste: 

 

A relação do locutor com a língua determina os caracteres linguísticos da 
enunciação. Deve-se considerá-la [a enunciação] como o fato do locutor, que 
toma a língua por instrumento, e nos caracteres linguísticos que marcam esta 
relação. (1989, p.82).  

 
Ademais, no quadro do aparelho formal da enunciação (BENVENISTE, 1989), 

Charaudeau encontra bases para dar uma feição também linguística à sua teoria do 

discurso, sob o comando de sujeitos agentes.   

Dessa forma, podemos dizer que a noção de sujeito do discurso é muito 

importante para Teoria Semiolinguística. Antes – desde Saussure até os anos 60 – os 

estudos de linguagem não consideravam a perspectiva do sujeito histórico nas 

                                                             
2 A Teoria da Enunciação foi apresentada por Émile Benveniste, em 1970, no artigo “L’appareil Formel 
de l’Énonciaiton”, publicado na Revista Langages, n. 17., Didier-Larousse: Paris, p.12-18.  
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análises da estrutura e da lógica dos enunciados. De acordo com Mari et al. (1999, 

p.16):   

A AD apontou para uma impossibilidade pragmática de se pensar a 
experiência da linguagem, distante daqueles que a constituem de forma 
efetiva: os sujeitos históricos. Assim, essa intimidade circular construída em 
torno do binômio estrutura/enunciado deveria ser rompida, a fim de abrigar 
uma nova ordem de fatores.  

 

Na seção 2.1.3, trataremos de refletir sobre o quadro dos sujeitos em 

Charaudeau, destinando à próxima seção, primeiramente, algumas abordagens em 

torno do processo de semiotização do mundo.   

 

2.1.2 Processo de semiotização do mundo: transformação e transação 

Na Teoria Semiolinguística, a linguagem é concebida como uma atividade 

interativa entre, pelo menos, quatro sujeitos que interagem dentro de um quadro de 

ação determinado. Essa interação constitui o ato de linguagem e, portanto, constitui a 

produção de sentido.  

A produção de sentido, por sua vez, ocorre através de um duplo processo, o 

chamado Duplo Processo de Semiotização do Mundo, ou seja, ocorre com a tradução 

do “real” em linguagem, pela condução de sujeitos em interação.  

A palavra “duplo” refere-se a dois processos distintos e solidários entre si: um 

de transformação e outro de transação.  O primeiro transforma a realidade, o mundo, 

em algo com significado, pela ação de um sujeito falante; o segundo processo 

estabelece a troca desta realidade significada, deste mundo significado com o outro 

sujeito, o destinatário, conforme demonstra o esquema abaixo: 

 

Figura 1 – Processo de semiotização do mundo 

 

Fonte: (CHARAUDEAU, 2005, p.17) 
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Essa dinâmica ocorre através de algumas operações. Durante o processo de 

transformação, o sujeito falante realiza os procedimentos de: identificação, 

qualificação, ação e causação para transformar a realidade em um mundo significado.  

Sob a operação de identificação, o sujeito nomeia, conceitua os seres do 

mundo, os quais passam a ser transformados em ‘identidades’ nominais. 

(CHARAUDEAU, 2005, p. 14).  

Durante a qualificação, esses seres ganham especificações, que determinam 

sua maneira de ser naquela troca linguageira. Ganham, então, uma identidade 

descritiva.   

Por obra da ação, os seres do mundo ganham identidade discursiva, isto é, eles 

ganham uma razão de ser à medida que agem, fazem algo, existem e significam. 

Nessa operação, ocorre a significação dos seres à proporão que o processo se 

instaura, o que se justifica pelo estabelecimento de uma relação de causalidade.  

Já no âmbito do processo de transação, ocorrem os princípios de alteridade, 

pertinência, influência e regulação.  

O princípio de alteridade refere-se ao processo de pressuposição que o sujeito 

falante faz de seu interlocutor, o destinatário-receptor. Nesse princípio, o sujeito 

levanta hipóteses sobre quem é o outro, sobre o seu saber, suas aptidões, interesses, 

etc. O professor Charaudeau nos ensina sobre o princípio de alteridade que  “...todo 

ato de linguagem é um fenômeno de troca entre dois parceiros (quer estejam diante 

um do outro ou não) que devem reconhecer-se como semelhantes e diferentes. 

(CHARAUDEAU, 2005, p. 15).  

De fato, para que o sujeito falante produza um ato de linguagem de forma a 

melhor atingir seus objetivos comunicativos, é necessário que ele compartilhe não só 

um universo de referência (saberes comuns) com seu interlocutor, mas também que 

eles (locutor e interlocutor) possuam motivações comuns, interesses comuns para 

aquela troca linguageira.  

Além disso, os parceiros devem reconhecer-se como sujeitos que atuam 

mutuamente num determinado ato de comunicação. Esse reconhecimento ocorre pela 

percepção da diferença ou dissemelhança dos papéis que um e outro representam no 

circuito comunicativo.         

Por sua vez, o princípio da pertinência exige que os atos de linguagem sejam 

apropriados ao seu contexto e à sua finalidade, visto que os sujeitos devem poder 

partilhar os saberes envolvidos na troca, sendo tais saberes de conhecimento -  
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relativos a percepções e a definições mais ou menos objetivas do mundo e os saberes 

de crença – relacionados a certos sistemas de valores de dado grupo social.   

O princípio da influência, por seu turno, refere-se à “relação que o sujeito falante 

quer instaurar frente ao seu destinatário” (CHARAUDEAU, 2005. p. 15), pois quem se 

utiliza de um ato de linguagem visa a atingir o outro, fazê-lo agir ou afetá-lo 

emocionalmente.   

Por fim, o princípio da regulação refere-se ao jogo de influências que um sujeito 

possui sobre o outro, pois se é verdade que quem “fala” quer produzir um efeito em 

seu destinatário, o contrário também pode ocorrer, ou seja, o destinatário acaba contra 

influenciando o seu parceiro.   

Segundo Charaudeau, “é o processo de transação que comanda o processo 

de transformação e não o inverso” (2006, p. 41). Isto porque, quando falamos, visamos 

interagir e não simplesmente nomear e categorizar o mundo. A existência humana 

depende da relação com o outro, com o mundo e esta relação é intermediada pela 

linguagem.  

Vejamos, agora, um exemplo extraído de uma produção textual3 que constitui 

o corpus desta pesquisa, para mostrar como a produção do sentido depende do duplo 

processo de semiotização do mundo:  

 

 

 

 

   

No primeiro capítulo de “Eu não sou macaco”, eu achei interessante a forma 

com que ela faz as comparações com os macacos. É engraçado pelo fato de ela se 

lembrar dos macacos sempre em que ela vive alguma coisa.  

 

Nesse caso, partilhando o sentido que nos é fornecido pela situação descrita 

no livro “Eu não sou macaco”4, uma tradução do livro da literatura infantojuvenil 

                                                             
3 Para melhor visualização, transcrevemos as produções textuais produzidas pelos alunos que 
apresentamos sob a forma digitalizada.  
4 O livro “Eu não sou macaco”, escrito pela francesa Virginie Lou e traduzido para o português pela 
professora Nilma Lacerda, foi utilizado como motivação para as produções iniciais da sequência 
didática aplicada nesta pesquisa, a qual será detalhada na seção 4.2.   
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francesa, o signo macaco significa, no nível explícito, um animal, o bicho macaco; e, 

no nível implícito, a reação que o bicho macaco apresenta quando está preso numa 

jaula de um jardim zoológico, já que preso, segundo a protagonista do livro, o macaco 

está exposto a piadas e brincadeiras dos visitantes, que riem dele. Para as 

personagens do livro, quando a protagonista afirma “eu não sou macaco”, significa 

que ela não está exposta à zombaria e aos risos dos meninos que a constrangem.   

Esse sentido implícito, fornecido pela totalidade discursiva da situação 

comunicativa descrita no livro, causou um estranhamento à aluna da produção textual 

em questão (“É engraçado pelo fato de ela se lembrar dos macacos”). Esse fato talvez 

estranhamente se justifique porque nós, brasileiros, associemos, discursivamente, o 

signo macaco à questão do preconceito contra os negros, e não à zombaria e aos 

risos de visitantes num jardim zoológico. 

Considerando o processo de semiotização do mundo, a aluna em questão 

transformou o real - linguisticamente - quando ela o nomeou e o significou pelo 

emprego do substantivo “macaco”. E, ao mesmo tempo, ao significar o real, a aluna 

revelou o processo de transação subjacente à troca comunicativa em questão, quando 

deixou o locutor entrever o quanto é para ela, em especial, “engraçado” e para nós, 

brasileiros, em geral também o é compreender – sob o sentido de discurso – o que se 

sugere para o signo macaco na língua francesa e nos saberes de crença por esse 

idioma acionados.   

Conforme nos ensina o professor Patrick Charaudeau, o processo de transação 

“comanda” o processo de transformação, talvez por isso a aluna tenha percebido o 

estranhamento em transformar o mesmo signo para, então, proceder à sua transação, 

pois a transação, ou seja, a troca ocorre de uma maneira muito diferente na França, 

pois, no Brasil, não utilizamos o substantivo “macaco” com o significado de um suposto 

“boneco de luxo” para divertir visitantes num jardim zoológico.   

Dessa forma, conforme os postulados da Semiolinguística, reafirmamos que 

não é mais possível contentar-nos com as operações de transformação isoladamente. 

É imprescindível considerá-las no quadro situacional imposto pelo processo de 

transação. Os processos de transformação e de transação são operações produzidas 

por, pelo menos, quatro sujeitos interactantes num ato de linguagem. A seção 

seguinte destina-se a tratar do quadro dos sujeitos proposto no interior da Teoria 

Semiolinguística do Discurso.  
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2.1.3 Quadro dos sujeitos 

 
O ato de linguagem se realiza sob um duplo espaço de significância, o externo 

e o interno, em que figuram os sujeitos da comunicação.  

No espaço externo, participam os denominados parceiros da troca linguageira, 

sujeitos com identidade psicossocial, que são o locutor-emissor (Eu comunicante) e o 

interlocutor-receptor (Tu interpretante). No espaço interno, estão os protagonistas da 

enunciação, seres de fala, que possuem identidade apenas discursivamente, são o 

Eu enunciador e o Tu destinatário.    

De acordo com a Teoria Semiolinguística, o locutor não é o único responsável 

pela troca linguageira, pois o interlocutor não possui um papel passivo, no momento 

da comunicação. Para Charaudeau, o TU (seja no espaço externo, seja no interno) é 

um sujeito que também realiza o ato de linguagem, na medida em que constrói uma 

interpretação em função de um ponto de vista que tem sobre as circunstâncias de 

discurso, ou seja, sobre o EU-locutor. Segundo Charaudeau (2016, p. 44) “interpretar 

é sempre instaurar um processo para apurar as intenções do EU”.  

Desdobrando os sujeitos nos espaços do ato de linguagem, temos, no espaço 

externo, o sujeito comunicante (Eu comunicante) e o sujeito interpretante (Tu 

interpretante), que são seres com identidades social (com uma profissão, filiação) e 

psicológica (valores éticos, virtudes, competências). 

Já no espaço interno, habitam o sujeito enunciador (Eu enunciador) e o sujeito 

destinatário (Tu destinatário), seres do espaço interno os quais se atribuíram ali, 

naquela situação específica de troca, uma identidade propriamente linguageira 

específica para aquela interação. 

Assim, até o presente momento, podemos esquematizar o seguinte quadro 

para os sujeitos do ato de linguagem, de acordo com a perspectiva proposta pela 

Teoria Semiolinguística do Discurso: 
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Figura 2 – Quadro simplificado dos sujeitos 

Espaço externo 

 
Espaço interno 

Eu comunicante                                                                                   Tu interpretante 

                      Eu enunciador                        Tu destinatário 

 

 Fonte: Adaptado de Charaudeau, 2016, p. 77 

Ampliando um pouco mais esses conceitos, cabe ressaltar que o papel dos 

sujeitos que desempenham um ato de linguagem, para a Teoria Semiolinguística, é 

dinâmico, assimétrico e polifônico.  

Podemos entender essa afirmação da seguinte forma: O Eu comunicante – do 

circuito externo – ser real, cria projeções discursivas que o constituem em o Eu 

enunciador – sujeito do circuito interno – ser de palavra, com identidade discursiva. Já 

o Eu comunicante institui outro ser de palavra, também com identidade discursiva, que 

é o Tu destinatário. Este, então, se constitui um ideal de recepção, já que por idealizar 

o Tu destinatário, o Eu enunciador vai fazer figurar, no texto, marcas linguístico-

discursivas de como o ato de linguagem deve ser compreendido por esse Tu 

destinatário idealizado.  

Da mesma maneira, no circuito externo, o Tu interpretante, ser de existência 

real, cria projeções sobre o Eu comunicante, através da análise que faz do Eu-

enunciador e da projeção idealizada do Tu destinatário. 

Podemos, então, observar que as figuras do EU enunciador e do TU 

destinatário são pontos essenciais para o quadro dos sujeitos, na Teoria 

Semiolinguística, pois é onde se materializam as pistas, os objetivos e os efeitos 

produzidos e visados do ato de linguagem. Por isso, dizemos que o papel dos sujeitos 

de um ato de linguagem é dinâmico – devido às projeções que ocorrem entre os 

interagentes e às atrações que se estabelecem entre elas.  

Outrossim, trata-se de um encontro assimétrico – pois as projeções podem não 

coincidir no ato de comunicação, ou seja, a figura do TU destinatário pode ser tanto o 

resultado do ato de produção do Eu (comunicante e enunciador) quanto o resultado 

do ato de interpretação do Tu interpretante e essas projeções/interpretações podem 
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não coincidir em todos os pontos, gerando um encontro assimétrico. Por fim, resta 

dizer que o supracitado quadro se pauta sobre um jogo polifônico, uma vez que se 

evidencia a figuração de quatro sujeitos, vozes distintas com seus projetos de dizer.    

Podemos, agora, atualizar o esquema para os sujeitos do ato de linguagem, 

conforme a seguinte diagramação:  

 

Figura 3 – Circuito de um ato de linguagem e seus sujeitos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHARAUDEAU, 2016, p. 77 

 

Nesta próxima seção, abordaremos alguns aspectos utilizados pelos sujeitos, 

na produção de sentidos, num ato de comunicação.  

 

2.1.4 Sentido de língua e sentido de discurso 

 
Todo ato de linguagem encerra uma dupla dimensão: aquilo que é explícito e 

aquilo que é implícito na troca linguageira. O sentido explícito corresponde à 

simbolização referencial, tratando-se de “um jogo de reconhecimento 

morfossemântico construtor de sentido. ” (CHARAUDEAU, 2016, p. 25). O sentido 

implícito, por outro lado, é o lugar de sentidos múltiplos que dependem das 

circunstâncias de discurso, ou seja, de sua situação de emprego.  

Assim, num ato de comunicação, podemos dizer que cada signo pode 

apresentar mais de um sentido, dependendo da totalidade discursiva em que se 
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insere, pois cada signo vai possuir um sentido explícito (referencial) e um implícito 

atribuído pelos sujeitos num ato de linguagem.  

O processo de comunicação vai depender do jogo que os parceiros (externos 

ao ato de linguagem) vão estabelecer entre o sentido explícito e o implícito. Esse jogo, 

por sua vez, vai depender da relação entre os protagonistas (circuito interno) do ato 

de linguagem e da relação dos mesmos com as circunstâncias de discurso.  

Charaudeau nos ensina que é o sentido implícito (de discurso) que comanda o 

sentido explícito (de língua) para constituir a significação de uma totalidade discursiva.   

O sentido de língua é o significado literal ou explícito da palavra. Ele diz respeito 

ao mundo de maneira transparente, referindo-se à realidade a nossa volta (processo 

referencial), conceituando-a (processo de simbolização), ou seja, o sentido de língua 

é uma atividade que pode ser denominada de simbolização referencial. A construção 

de sentido do explícito (sentido de língua) se dá por meio de um movimento 

denominado endocêntrico ou centrípeto, em que, através da simbolização referencial, 

o signo se estabelece como um valor de referência dentro de uma rede de relações 

com outros signos, isto é, o sentido se organiza num espaço intralinguístico.    

Já o sentido de discurso caracteriza-se por se referir à realidade a nossa volta 

de uma maneira não transparente. A construção de sentido ocorre levando-se em 

consideração o próprio processo de enunciação e os sujeitos envolvidos no ato de 

linguagem. O movimento de construção da significação é centrífugo, isto é, 

exocêntrico e os signos se relacionam intertextualmente, no âmbito de uma 

contextualização frente à realidade extralinguística.  

Como exemplo para o sentido de língua e o sentido de discurso, podemos citar 

o que aparece no artigo intitulado “No meio do caminho tinha uma pedra: a 

versatilidade da fórmula discursiva na literatura infantil” (RIBEIRO, 2014, p. 122), em 

que se discute o emprego de fórmulas discursivas alteradas (ou fórmulas (re) 

enunciadas) na literatura infantil. No artigo, aparece o exemplo do dito “No meio do 

caminho tinha uma pedra”, do célebre poema “No meio do caminho”, de Carlos 

Drummond de Andrade. Este dito apela tanto para o sentido de língua do termo 

“pedra”, qual seja o de mineral, quanto para o sentido de discurso relativo à ideia de 

entrave, obstáculo, conforme o que se depreende da leitura do poema de Drummond.  

Esse dito, por sua vez, reenunciado em outro contexto5 adquire ainda um novo 

                                                             
5 O novo contexto é o do livro Pedro e Lua, obra de Odilon Moraes (2004). 
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sentido, o de discurso, que é diferente do sentido de língua, cristalizado em dicionário, 

mas que preenche perfeitamente a significação, nas circunstâncias da reenunciação, 

conforme o que se verifica no exemplo a seguir, extraído da obra infantojuvenil de 

Odilon Moraes, “Pedro e Lua”: “Uma noite, Pedro levava um punhado de pedras, 

quando uma pedra muito bonita cruzou seu caminho. ” Nesse caso, o sentido de pedra 

abre-se para o discurso, uma vez que se atualiza como algo positivo no novo contexto.   

A distinção entre sentido de língua e sentido de discurso é a base para a 

diferenciação entre os processos de compreensão e de interpretação. Compreender 

refere-se a assimilar o sentido de língua, já interpretar significa colocar esse sentido 

de língua em relação a fatores de ordem situacional, discursiva e interacional, para 

que se possa chegar à totalidade discursiva. Esta imagem ilustra bem esse processo:  

 

Figura 4 – Sentido de língua e sentido de discurso 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Fonte: FERES, 2011, p.33 

 

Sentido de língua e sentido de discurso são indissociáveis e estão imbricados 

à situação comunicativa de onde surge a noção de contrato de comunicação, tratada 

na seção seguinte.  
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2.1.5 O contrato de comunicação 

 
A Teoria Semiolinguística utiliza-se da noção de contrato de comunicação para 

explicar o que faz com que um ato de linguagem se efetive, isto é, produza sentido. 

Para Charaudeau, a noção de contrato     

 
pressupõe que os indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de práticas 
sociais estejam suscetíveis de chegar a um acordo sobre as representações 
linguageiras dessas práticas sociais.  Em decorrência disso, o sujeito 
comunicante sempre pode supor que o outro possui uma competência 
linguageira de reconhecimento análoga à sua. Nesta perspectiva, o ato de 
linguagem torna-se uma proposição que o EU faz ao TU e da qual ele espera 
uma contrapartida de conivência. (CHARAUDEAU, 2016, p. 56). 

 
O reconhecimento recíproco das restrições da situação, pelos parceiros da 

troca linguageira, nos leva a dizer que estes estão ligados por uma espécie de acordo 

prévio sobre os dados da situação de comunicação. Assim, os parceiros devem 

submeter-se a um contrato de reconhecimento das condições de realização da troca 

linguageira em que estão envolvidos, isto é, a um contrato de comunicação. 

O contrato comunicativo é resultado de características próprias das situações 

de troca, tanto as do circuito interno, quanto as do circuito externo, sendo tomado 

como   

um ritual sociodiscursivo constituído pelo conjunto das restrições de 
liberdades resultantes das condições de produção e de interpretação do ato 
de linguagem, as quais codificam tais práticas, deixando ao Eu-comunicante 
uma margem de manobra, dentro da qual este elabora seu projeto de 
comunicação. (Charaudeau apud OLIVEIRA, 2003, p. 40). 

 
Importante salientar que nenhum ato de comunicação está totalmente 

determinado pelos dados contratuais, pois, apesar de o sujeito falante estar 

circunscrito pelo próprio ato que caracteriza cada situação de troca, ele dispõe 

também de uma margem de manobra que lhe permite realizar seu projeto pessoal de 

fala, isto é, que lhe permite manifestar um ato de individualização, por meio de 

estratégias. Conforme Charaudeau:  

 
A estruturação de um ato de linguagem comporta dois espaços: um espaço 
de restrições, que corresponde as condições mínimas às quais é necessário 
atender para que o ato de linguagem seja válido, e um espaço de estratégias, 
que corresponde às escolhas possíveis à disposição dos sujeitos na mise-em 
scène do ato de linguagem. (2005, p. 17).   

 

Assim sendo, contrato de comunicação, com suas restrições situacionais e 

discursivas, e projeto de fala pessoal, com seus espaços de estratégias pessoais, 
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complementam-se, “o que faz com que todo ato de linguagem seja um ato de 

liberdade, sem deixar de ser uma liberdade vigiada”. (CHARAUDEAU, 2006, p. 71).   

Considerando que, submetidos a contratos comunicativos, os parceiros podem 

mobilizar estratégias linguageiras, tanto de restrições quanto de manobras, com vistas 

a garantir que o ato de linguagem se efetive, a Teoria Semiolinguística propõe um 

modelo de análise linguística em três níveis, cada um deles correspondendo a um tipo 

de competência do sujeito: o situacional, o discursivo e o semiolinguístico. 

O nível situacional é o lugar em que se encontram os dados externos do ato de 

linguagem, ou seja, os elementos que estabelecem as coerções, os limites da troca 

linguageira. São eles: a identidade dos parceiros envolvidos, a finalidade do ato, o 

domínio de saber veiculado como objeto de comunicação e as circunstâncias 

materiais nas quais ocorre o ato, isto é, em que ambiente físico de espaço e tempo 

acontece o ato de linguagem.  

Dessa maneira, considerando o nível situacional, quando dirigimos a palavra a 

alguém, geramos certas expectativas que estão relacionadas aos elementos 

supracitados. Decorrem, então, questionamentos do tipo: será que eu serei ouvida? 

Será que o que eu falo é interessante?  Será que minha fala é pertinente ao assunto, 

ou ainda, será mesmo que eu deveria falar agora? De acordo com a professora Ida 

Lúcia Machado, “...a competência situacional viria, justamente, a determinar o que 

Charaudeau denomina, desde suas primeiras publicações, de enjeu, ou seja, ‘jogo de 

expectativas’ de um ato de linguagem. ” (MACHADO, 2008, p. 185). 

O nível discursivo requer que os sujeitos envolvidos num ato de linguagem 

reconheçam as diferentes maneiras de dizer, os diferentes modos de organizar 

discursivamente a língua, próprios da encenação linguageira. Esse nível é definido 

como o espaço de encenação (mise-en-scène), em que os sujeitos (comunicante e 

interpretante), mais ou menos conscientes das restrições e margens de manobras 

impostas pela situação de comunicação, agem na encenação do ato de comunicação, 

assumindo papéis linguageiros (sujeito enunciador e sujeito destinatário), utilizando e 

organizando a língua para produzir sentido. Charaudeau nos ensina que os 

procedimentos de organização da encenação linguageira podem ser de três tipos: 1) 

o enunciativo; 2) o enuncivo e 3) o semântico. (apud MACHADO, 2008, p. 187). 

O enunciativo refere-se a atitudes enunciativas que o sujeito falante utiliza para 

construir seu discurso, em função da situação de comunicação na qual se encontra. 

Essa forma de construir e transmitir seu discurso está relacionada a uma imagem de 
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si que o sujeito pretende transmitir, ou seja, está ligada à noção de ethos discursivo. 

Também são três as funções do modo enunciativo (atos locucionários – instância de 

locução: sujeito comunicante/enunciador):  

1) Modo alocutivo: estabelece uma relação de influência do locutor sobre o 

interlocutor. Exemplo: “Não feche a porta”.  

2) Modo elocutivo: revela o ponto de vista do locutor em relação ao mundo, 

revelando uma relação do locutor consigo mesmo. Exemplo: “Estou feliz por você 

estar aqui”.                            

3) Modo delocutivo: evidencia uma posição em relação a outros discursos, 

pelo apagamento do ponto de vista. “É desejável que você esteja aqui. ”     

       

O componente enuncivo refere-se aos modos de organização do discurso. 

Podemos organizar nossos discursos, ou seja, podemos nos comunicar de maneira 

mais descritiva “e que consiste em nomear e qualificar os seres do mundo” 

(MACHADO, 2008, p. 187); de maneira mais narrativa “que consiste em descrever as 

ações dos protagonistas de uma história” (MACHADO, 2008, p. 187); ou nos 

comunicarmos de forma mais argumentativa “que consiste em saber organizar as 

redes de causalidade explicativa dos acontecimentos, estabelecendo as provas do 

verdadeiro, do falso ou do verossímil” (MACHADO, 2008, p. 187).  

É importante dizer que o modo enunciativo, descrito anteriormente, preside 

todos os outros modos – o narrativo, o descritivo e o argumentativo, pois refere-se ao 

sujeito falante frente ao seu discurso, o qual, por sua vez, coloca o sujeito em sua 

centralidade, de modo explícito ou implícito. Já o componente enuncivo refere-se às 

maneiras que utilizamos para nos comunicar. Podemos ser mais descritivos, ou 

narrativos e, por vezes, mais argumentativos.  

O componente semântico do nível discursivo refere-se aos saberes comuns 

que devem ser partilhados pelos sujeitos, numa troca de linguagem, para a produção 

de sentido. Segundo Charaudeau, esses saberes comuns são de dois tipos: saberes 

de conhecimento e saberes de crença: 

1) Saberes de conhecimento: referem-se às definições mais ou menos 

objetivas do mundo. Um exemplo ocorre quando dizemos que “A 

Universidade Federal Fluminense está estabelecida na cidade de Niterói”.      

2) Saberes de crença: dizem respeito a certos sistemas de valores mais ou 

menos normatizados. Um exemplo ocorre quando usamos a forma tintim, 
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como na seguinte frase: “Ela explicou tudo tintim por tintim”. Nesse caso, a 

expressão funciona morfologicamente como um advérbio de modo, 

significando detalhadamente, minuciosamente. Segundo o dicionário 

Houaiss da língua portuguesa a forma tintim é um vocábulo utilizado 

figuradamente, evocando o tinir das moedas. Originalmente, então, a 

expressão tintim por tintim indicava um pagamento feito minuciosamente. 

Para compreendermos, portanto, a frase em que a expressão aparece, 

precisamos mobilizar saberes de crença.   

 

Por fim, o nível semiolinguístico é aquele em que a intencionalidade do sujeito 

comunicante é materializada, de acordo com os componentes da situação 

comunicativa e com as exigências da organização do discurso. Essa materialização 

compreende basicamente três níveis: o da estruturação do texto, o da construção 

gramatical e o do emprego do léxico. Podemos dizer que o estudo dos movimentos 

de referenciação, objeto de estudo desta pesquisa, encontra-se situado no nível 

textual, do nível semiolinguístico de um ato de linguagem. 

Essa foi a apresentação sumarizada de alguns postulados da Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, sobretudo os que são mais relevantes para 

a atividade de pesquisa deste trabalho. Importante ressaltar que a Teoria 

Semiolinguística muito tem ajudado professores/pesquisadores em investigações 

voltadas ao trabalho didático e pedagógico aplicáveis em sala de aula. Essa 

contribuição poderá, uma vez mais, ser apreciada no capítulo de análise da presente 

pesquisa.    

 

2.2 Linguística Textual e Referenciação 

 

Tomando o texto como objeto de investigação linguística, a Linguística Textual 

surge na Alemanha, por volta da década de 1960, com o linguista alemão Harald 

Weinrich. 

Inicialmente, essa nova disciplina pode ser dividida em três momentos distintos: 

o da análise transfrástica, em que se procede à análise das regularidades que vão 

além do enunciado; o da construção das gramáticas textuais – em que se buscava 

verificar o que faz com que um texto seja um texto, isto é, determinar seus princípios 

de construção, os fatores responsáveis por sua coerência, as condições em que se 
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manifesta a textualidade; e o da construção das teorias do texto em que se passava 

a estudar e a refletir o texto em seu contexto pragmático, isto é, o âmbito de 

investigação se estende do texto ao contexto. 

Importante dizer que a tripartição acima descrita se referia à diferenciação da 

tipologia teórica adotada por cada grupo de estudos e não a uma sequência temporal, 

de ordem cronológica, visto que as três correntes de reflexões se desenvolveram 

concomitantemente, conforme nos ensinam FAVERO e KOCH, 2005, p. 13). 

Muitas foram as causas que levaram linguistas a ampliar estudos em direção 

ao texto. Foram desenvolvidas gramáticas textuais para dar contar de explicar 

fenômenos linguísticos que só são passíveis de serem explicados textualmente, tais 

como: a correferência, a pronominalização, a seleção de artigos (definido ou 

indefinido), a ordem das palavras no enunciado, a relação tópico/comentário etc. Para 

a reflexão desses fenômenos, fez-se necessário um estudo através de pesquisas 

centradas sobre textos e possíveis gramáticas textuais e não mais sobre frases soltas, 

encerradas em gramáticas frasais.  

Diante disso, cabe, então, considerarmos uma definição do que seria uma 

gramática textual e dos entornos de uma linguística do texto (FÁVERO, 2005, p. 17): 

 
Uma gramática textual não é um tipo específico de gramática, como a 
estrutural, a gerativo-transformacional ou a funcional (...) A gramática textual 
define-se em termos do tipo de objeto que se propõe a descrever de maneira 
explícita – o ‘texto’ ou ‘discurso’. Do mesmo modo, a linguística textual não 
deve ser caracterizada em termos de certos métodos ou modelos, mas, sim, 
do seu escopo, ou seja, dos tipos de objetos e de problemas que constituem 
o seu campo de estudo. 

  

Um texto não é uma sequência aleatória de frases. Para compreendê-lo e 

produzi-lo, todo ser humano possui uma competência específica denominada 

competência textual. Assim, o homem possui a capacidade de reescrever um texto, 

de resumi-lo, de perceber se está completo, de atribuir-lhe um título, de produzir um 

texto a partir de um título etc. Esse conjunto de habilidades específicas de cada falante 

e também as características específicas do texto já constitui um bom motivo para a 

confecção de gramáticas textuais e para o desenvolvimento da Linguística Textual.  
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2.2.1 Conceito de texto e discurso 

 
Em seu quadro teórico mais recente, a Linguística Textual passa a adotar a 

concepção de língua como lugar de interação, de que resulta um conceito de texto 

como lugar em que ocorre essa interação, em que se percebe o processo dinâmico 

da participação ativa de sujeitos sociais na construção de sentidos. Conforme nos 

ensina Koch (2003, p.17): “o texto passa a ser considerado o próprio lugar da interação 

e os interlocutores, como sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se constroem e 

são construídos. ” 

Em diálogo com a Linguística Textual, a Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso concebe o texto como o resultado de um ato de linguagem. Todo ato de 

linguagem tem origem na iniciativa de um locutor que, para atingir determinados fins 

comunicativos, produz uma mensagem dirigida a um interlocutor. A finalidade do 

locutor pode ser sugerir algo, fazer uma afirmação, interrogar sobre alguém etc.  

O texto é uma unidade de sentido, estruturada por elementos linguísticos e 

pragmáticos. Ele pode ter um tamanho bem curto, como apenas uma palavra – 

quando em uma situação de perigo iminente por conta de um incêndio, alguém alerta 

“Fogo! ” – ou pode ter uma extensão bem maior, como um parágrafo inteiro, uma 

página, um livro, porém, para que um texto seja um texto, ele precisa ser coerente, ou 

seja, ele precisa apontar para uma unidade de sentido dentro de um contexto 

determinado.  

Com relação à definição de discurso, podemos afirmar que não é um conceito 

muito fácil de se definir. Iniciaremos enumerando, com base em Patrick Charaudeau 

(2004 a), o que o discurso não é, para depois buscar delimitá-lo.  

Discurso não é uma frase, pois se constitui uma proporção maior, diferente da 

frase. Discurso não é a língua, já que esta é “definida como sistema partilhado pelos 

membros de uma comunidade linguística” (CHARAUDEAU, 2004a, p.169). Discurso 

não é um texto, pois o discurso considera as condições de produção e de recepção, 

ou seja, “é concebido como a inclusão de um texto em seu contexto”. (CHARAUDEAU, 

2004a, p.169.). O discurso não é enunciado, pois não é unidade linguística. 

A partir do exposto, discurso pode ser concebido como uma unidade 

transfrástica, pois, mobilizando estruturas de uma outra ordem, permite que o leitor 

construa um sentido para uma determinada frase ou enunciado, sentido este que será 

construído a partir de uma determinada situação social. 
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O discurso é orientado, ou seja, ele é concebido em função de uma 

intencionalidade do locutor e se desenvolve no tempo. Segundo Charaudeau, 2004 a, 

p.170:  

 
O discurso se constrói, com efeito, em função de um fim, considera-se que 
ele vai chegar a alguma parte. Mas ele pode desviar-se durante o percurso 
(digressões...), voltar à direção inicial, mudar de direção, etc. Sua linearidade 
se manifesta frequentemente através de um jogo de antecipações (‘veremos 
que...’, ‘voltarei ao ponto’...) ou de retomadas (‘ou melhor...’, ‘deveria ter 
dito...’); tudo isso constitui um verdadeiro ‘painel de controle’ da fala do 
locutor. 

 

O discurso é uma forma de ação. Como já dissemos anteriormente, toda 

enunciação constitui um ato que visa a modificar uma situação e a atuar sobre um 

interlocutor. Além disso, é concebido como algo interativo, pois todo ato de linguagem 

pressupõe interação. Mesmo em situações monolocutivas, a presença de uma outra 

instância de enunciação à qual o locutor se dirige surge na medida em que o locutor 

constrói seu enunciado.  

Também o discurso é contextualizado, isto é, “não se pode, de fato, atribuir um 

sentido a um enunciado fora do contexto. ” (CHARAUDEAU, 2004 a, p.171), sendo 

assumido, ou seja, relacionado a uma instância de produção do enunciado, a saber: 

o eu, o aqui e o agora. Além disso, “indica qual atitude adota em relação àquilo que 

diz e a seu interlocutor” (CHARAUDEAU, 2004 a, p.171.), no escopo do processo de 

modalização, isto é, são as maneiras de dizer, em função de suas intencionalidades. 

O discurso é regido por normas gerais e específicas. As normas gerais 

relacionam-se ao comportamento social em que o discurso está inserido. Já as 

normas específicas referem-se ao fato de que todo ato de linguagem pressupõe 

regras específicas que estão ligadas aos projetos de dizer do eu da enunciação.  

Por fim, o discurso é assumido em um interdiscurso, pois só adquire sentido 

num universo de referência com outros discursos. 

Diante do exposto, pautadas por definições abrigadas no seio das teorias do 

discurso (CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2004a), percebemos que a noção de 

discurso é uma das mais complexas no âmbito dos estudos de linguagem, não se 

limitando a ser estudada por uma única disciplina. Conforme sintetiza Charaudeau 

(2004a, p.172): “O discurso é, antes de mais nada, uma maneira de se apreender a 

linguagem”, pois evidencia uma visão particular de se comunicar.  
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Diante do que foi exposto, passemos agora a verificar o conceito de texto um 

pouco mais detidamente, evidenciando suas características principais, através dos 

fatores de textualidade. Isso será feito em decorrência da necessidade de estudo, 

nesta pesquisa, do movimento da referenciação, tido como um dos processos da 

coesão textual.  

 

2.2.2 Fatores de textualidade 

 
Como dissemos ao final da seção precedente, é necessário entendermos os 

elementos caracterizadores do texto, visto que nossa pesquisa centra-se num 

fenômeno linguístico compreensível a partir da dinâmica textual, a referenciação. 

Diante disso, destacamos que, segundo Koch e Travaglia, “Textualidade ou textura é 

o que faz de uma sequência linguística um texto e não uma sequência ou um 

amontoado aleatório de frases ou palavras” (KOCK e TRAVAGLIA, 2005, p. 26).  

Beaugrande e Dressler (1983) apontam sete fatores responsáveis pela 

textualidade:  

A coerência e a coesão, que se relacionam com o material conceitual e 
linguístico do texto, e a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, 
a informatividade e a intertextualidade, que têm a ver com os fatores 
pragmáticos envolvidos no processo sociocomunicativo. (BEAUGRANDE e 
DRESSELER, 1983, apud COSTA VAL, 2006, p. 5).    

 
 
Segue abaixo um quadro que elenca os fatores de textualidade apontados 

acima. Importante mencionar que, diferentemente do que pode sugerir o quadro6, o 

estudo dos fenômenos relacionados ao texto não são mais analisados separadamente 

dos elementos relacionados aos fatores pragmáticos, pois que a coerência (e também 

a coesão), sendo algo que se estabelece na interação comunicativa, é um fenômeno 

que dá origem à textualidade, sendo, portanto, intrínseca à esta.     

 

 

 

 

 

                                                             
6 Optamos por manter a organização do quadro da forma como está apresentado, considerando os 

fatores relacionados ao texto de um lado e os fatores relacionados à pragmática do outro, para, de certa maneira, 
mostrar que no início dos estudos relacionados ao texto, os fatores pragmáticos não eram vistos como algo 
intrínseco aos fatores relacionados ao texto (coerência e coesão).  
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Figura 5 – Fatores de textualidade 

 
FATORES RESPONSÁVEIS PELA TEXTUALIDADE: 

RELACIONADOS AO TEXTO: RELACIONADOS A FATORES 
PRAGMÁTICOS: 

COERÊNCIA INTENCIONALIDADE 

COESÃO ACEITABILIDADE 

 SITUACIONALIDADE 

 INFORMATIVIDADE 

 INTERTEXTUALIDADE 

Fonte: Beaugrande e Dressler (1983) 
 

Todos esses fatores funcionam como pistas destinadas a orientar o leitor no 

momento da leitura e compreensão do sentido do texto. Mediante todo esse aparato, 

o leitor terá que formular um sentido, a partir de seus conhecimentos de mundo, do 

conhecimento da situação comunicativa. Podemos, então, constatar que são muitos 

os fatores que concorrem na produção de sentido de um texto. 

Quanto aos fatores de textualidade propriamente ditos, a coesão textual refere-

se a “todos os processos de sequencialização que asseguram ou (tornam 

recuperável) uma ligação linguística significativa entre os elementos que ocorrem na 

superfície textual” (KOCH, 2003b, p. 18). Ela pode ser: referencial, referindo-se ao 

vínculo que existe entre palavras e diferentes partes do texto por meio de um 

referente, e sequencial, referindo-se às regras de combinação estrutural do texto, à 

medida em que este progride. 

Já a coerência é “o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, 

devendo ser vista como um princípio de interpretabilidade do texto” (KOCH e 

TRAVAGLIA, 2005, p.11). O estabelecimento da coerência é um processo interativo 

entre os sujeitos de um ato de linguagem. Ela depende do conhecimento dos 

elementos linguísticos, do conhecimento de mundo e dos fatores pragmáticos e 

interacionais.  

Por sua vez, a intencionalidade e a aceitabilidade relacionam-se aos 

interlocutores do texto. A intencionalidade diz respeito ao fato de o locutor ter a 

vontade de se fazer entender, construindo um texto passível de ser compreendido. Já 

a aceitabilidade liga-se às expectativas do interlocutor em construir sentido a partir 

das pistas deixadas pelo locutor.  
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A situacionalidade, por seu turno, é o conjunto de fatores que tornam um texto 

pertencente a uma dada situação de comunicação. Refere-se aos dados da situação 

externa ao ato de linguagem e essenciais à produção de sentido do texto.  

A informatividade relaciona-se à mensagem do texto, se ela é esperada ou não 

ou se a mensagem do texto é previsível ou não. A partir disso, um texto é passível de 

receber graus diferentes de informatividade. Um texto terá um alto grau de 

informatividade se a possibilidade de calcular-lhe o sentido for difícil, ou seja, se o 

texto possuir muitas informações inesperadas ou imprevisíveis.  

Por fim, a intertextualidade concerne aos fatores que fazem com que o 

entendimento de um texto dependa da compreensão de outros textos, com os quais 

já tivemos contato. Dessa forma, não existe texto completamente original, porque todo 

texto se apoia em textos precedentes.  

Esses foram os fatores caracterizadores de textos. Na próxima seção, 

abordaremos, de maneira detalhada, nosso objeto de estudo, como vimos, um dos 

mecanismos da coesão textual, a referenciação.  

 

 

2.2.3 Referenciação  

 
No quadro da coesão textual, estuda-se o processo de referenciação como um 

dos componentes fundamentais para a construção de sentido em um texto. Nesta 

pesquisa, elegemos o fenômeno da referenciação como nosso objeto de estudo e, 

nesta seção, elucidaremos nossas bases teóricas fundamentais ao estudo desse 

fenômeno coesivo. 

O conceito de referência e, posteriormente, o de referenciação está 

intimamente relacionado à concepção de linguagem e de língua que se adote. Cunha, 

Costa e Martelotta nos ensinam o seguinte acerca dessas concepções: 

 

O termo linguagem é mais comumente empregado para referir-se a qualquer 
processo de comunicação, como a linguagem dos animais, linguagem 
corporal, a linguagem das artes, a linguagem da sinalização, a linguagem 
escrita, entre outras. Nessa acepção, as línguas naturais, como o português 
ou o italiano, por exemplo, são formas de linguagem, já que constituem 
instrumentos que possibilitam o processo de comunicação entre os membros 
de uma comunidade. ” (CUNHA, COSTA e MARTELOTTA, 2015, p.15). 
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Dessa maneira, entendemos que a linguagem e, consequentemente, a língua 

são fenômenos da comunicação humana e que, portanto, devem ser observados 

considerando toda complexidade da interação verbal.  

Nesta pesquisa, conforme informamos acima, adotamos como objeto de estudo 

o movimento da referenciação, o qual será analisado em corpora construídos através 

da linguagem escrita, materializada em textos pertencentes ao gênero resenha crítica. 

Por essa razão, preocuparemo-nos doravante em relacionar o fenômeno da 

referenciação ao conceito de língua, partindo do seguinte pressuposto, conforme 

Charaudeau: “O mundo não é dado a princípio. Ele se faz através da estratégia 

humana da significação. ” (CHARAUDEAU, 2016, p. 20). 

Assim, longe de considerar a língua como representação do pensamento e 

espelho da realidade ou julgá-la como uma estrutura e, portanto, apartada dos sujeitos 

que a utilizam, consideramos a língua como lugar de interação, instrumento de troca 

e ação social entre sujeitos ativos, em uma dada comunidade.  

Para que um sujeito se relacione com outro, é necessário que se estabeleça 

entre eles um processo de comunicação. Quando isso ocorre, o mundo passa a existir 

para esses sujeitos, pois é quando os sentidos começam a ser calculados. Comunicar-

se significa materializar discursivamente o mundo. Segundo Pauliukonis: 

 
As coisas existem no mundo real, mas para que tomemos consciência delas, 
é necessária sua representação no discurso. Ou seja, existe um mundo a 
significar que somente passa a mundo significado por meio de uma série de 
operações linguísticas, cognitivas e sociointeracionais, que se processam 
nos variados tipos de textos e se transformam, assim, em instrumentos para 
apreensão da realidade (2000, p.90)   

 

A partir dessa perspectiva, é importante mencionar que nos baseamos no 

pressuposto de que a referenciação se constitui numa atividade discursiva, que cria o 

mundo através da linguagem (língua), materializando um projeto de dizer ao mesmo 

tempo particular e coletivo, pois produzido por um sujeito inserido em determinado 

contexto social. Para tratamento da referida atividade discursiva, filiamo-nos aos 

postulados de Koch e Marcuschi (1998), Koch (2001, 2003a e 2005a), Cavalcante 

(2003 e 2017a) e Mondada e Dubois (2016) sobre os estudos em referenciação. 

Mondada e Dubois (2016) propõem o estudo não da referência, mas da 

referenciação, o qual estaria preocupado em compreender os processos de 

construção discursiva do mundo:  
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O problema não é mais, então, de se perguntar como a informação é 
transmitida ou como os estados do mundo são representados de modo 
adequado, mas de se buscar como as atividades humanas, cognitivas e 
linguísticas, estruturam e dão um sentido ao mundo. Em outros termos, 
falaremos de referenciação, tratando-a, assim como à categorização, como 
advindo de práticas simbólicas mais que de uma ontologia dada (MONDADA 
e DUBOIS, 2016, p. 20). 

 

Nesse sentido, buscamos compreender como o sujeito cria e interpreta o 

mundo, como ocorre o vínculo entre as intencionalidades do sujeito comunicante, suas 

ideias, sua visão de mundo e as unidades linguageiras que compõem os textos, 

segundo os modos de dizer materializados pela encenação de um sujeito enunciador 

no que concerne, sobretudo, aos movimentos referenciais flagrados nos textos 

componentes do corpus da pesquisa. 

Esses movimentos referenciais configuram o sentido dos textos, 

principalmente, através da construção dos referentes ou objetos de discurso 

presentes na superfície textual. Mondada e Dubois (2016) denominam os referentes 

como objetos de discurso, pois são criados pelo discurso, não preexistindo à língua. 

 Segundo Mônica Magalhães Cavalcante, “o referente é um objeto, uma 

entidade, uma representação construída a partir do texto e percebida, na maioria das 

vezes, a partir do uso de expressões referenciais. ” (CAVALCANTE, 2017a, p. 98).   

Dentro do quadro da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, estudar 

os mecanismos da referenciação é, sobretudo, observá-los considerando o processo 

de interação entre os sujeitos do ato de comunicação, pois o sujeito enunciador 

(projetado pelo comunicante) constrói seu objeto com uma determinada 

intencionalidade – convencimento, aparentar neutralidade, indignação. O sujeito 

destinatário do discurso também participa desta construção, na medida em que é 

pressuposto pelo enunciador. Quando analisamos um texto, e em especial os 

processos de referenciação que o corporificam, não temos acesso ao sujeito 

comunicante, social, real, mas a uma versão que ele elabora sobre si mesmo, 

considerando as restrições e manobras de que dispõe e de seu projeto de dizer.  

Dada a complexidade da construção de objetos de discurso, que envolve 

considerar a imagem de si e do outro e de levar em conta suas intenções, como 

também as restrições sociais e o contexto situacional de comunicação, a 

referenciação é considerada como uma atividade discursiva, interativa e 

sociocognitiva. Ao analisarmos a referenciação, precisamos refletir sobre as escolhas 

lexicais dos sujeitos, procurando entender a razão de terem escolhido uma categoria 
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e não a outra.  Dentre as tantas possibilidades da língua, precisamos “descrever em 

detalhes os procedimentos (linguísticos e sociocognitivos) pelos quais os atores 

sociais se referem uns aos outros” (MONDADA E DUBOIS, 2016, p. 23).  

Vamos considerar a partir de agora a construção dos objetos de discurso com 

mais detalhes. Para tanto, recorremos às classificações de Koch (2005 a) e 

Cavalcante (2003). 

De acordo com Cavalcante (2003), nem toda expressão referencial promove a 

continuidade de referentes no universo do discurso. Há processos que introduzem 

novos referentes, sem que haja uma continuidade, estes recebem o nome de 

introdução referencial pura e há outros processos que promovem a continuidade 

referencial no discurso, que são os processos denominados anáforas. 

Partindo dessa primeira divisão, Cavalcante (2003) afirma também que, dentre 

os processos que promovem a continuidade discursiva, existem os mecanismos 

referenciais que estabelecem retomadas de referentes anteriormente expressos e 

processos que não estabelecem retomadas, fazendo apenas uma remissão a outros 

referentes ou objetos de discurso. Vejamos exemplos extraídos do corpus mais amplo 

da nossa pesquisa. 

Retomadas: “É um ótimo livro, contando a história de uma garota francesa 

chamada Joëlle. Nesse caso, Joëlle – anafórico – retoma o referente (âncora) garota 

francesa.  

Remissão: “Ouço pela quinta vez a notícia do gorila de Bordeaux, arrombando 

a jaula para despedaçar o guri que ria dele. Pela quinta vez os pais em lágrimas. ” 

Em que o anafórico os pais surge no texto por uma espécie de “autorização” do termo 

anteriormente expresso guri.  Nesse caso, não falamos em retomada, mas sim em 

remissão, de acordo com a classificação proposta por Cavalcante (2003). 

 

Os processos que retomam os referentes são denominados: anáfora 

correferencial, que pode ainda se subdividir em: anáfora correferencial total e 

parcial. Já os procedimentos que fazem remissão a objetos no discurso, são os 

denominados anáforas sem retomadas.  

Ainda segundo Cavalcante (2003), as anáforas correferenciais serão totais 

quando duas expressões nominais designarem o mesmo referente, e parciais quando 

houver repetição de um sintagma anteriormente expresso no discurso, sendo ele, 

porém, precedido por um quantificador ou um adjetivo.  
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As anáforas correferenciais totais ainda se subdividem em co-

significativas, recategorizadoras e não co-significativas e não 

recategorizadoras . 

As anáforas correferenciais co-significativas ocorrem quando há a 

repetição de termos ou o uso de palavras sinônimas. As anáforas correferenciais 

recategorizadoras reformulam a expressão de designação, pois utilizam outras 

palavras, que podem ser um: hiperônimo, uma expressão definida, um nome genérico 

ou um pronome.  Já as anáforas não co-significativas e não recategorizadoras se 

caracterizam pelo uso dos pronomes pessoais, pois estes possuem baixo grau de 

significação, sendo diferentes das formas lexicais. Vejamos mais exemplos:  

Anáforas correferenciais co-significativas: “O livro aborda um tema muito 

importante, que é o bullying. Esse tema deve ser discutido com mais profundidade 

nas escolas. ”, em que o âncora tema é repetido na sequência do texto.  

Anáforas correferenciais recategorizadoras: “O livro aborda um tema muito 

importante, que é o bullying. Esse tema deve ser discutido com mais profundidade 

nas escolas (...) mas ainda é muito frágil falar sobre isso entre as pessoas. “ Em que 

o pronome isso recategoriza o âncora tema. (Recategorizar significa a utilização de 

um outro item lexical). 

Anáforas não co-significativas e não recategorizadoras: “Após Joëlle ter 

sofrido uma violência sexual ela passou a ter raiva de todas as pessoas. ” 

 

 

As anáforas parciais co-significativas: ocorrem quando há a repetição do 

sintagma antecedente, precedida de um quantificador (pode ser um pronome 

indefinido ou numeral) ou de um adjetivo, de forma a trazer para o anafórico a ideia 

de parte de um conjunto não unitário. As anáforas parciais co-significativas se 

diferenciam das anáforas indiretas, pois estas se estabelecem normalmente por uma 

relação parte-todo, o que será explicado adiante. Já as anáforas parciais co-

significativas se caracterizam pela repetição do nome antecedente 

(correferencialidade e co-significação), acompanhado de um pronome ou de um 

numeral ou de um adjetivo, imprimindo ao nome a ideia de que pertence a um conjunto 

não unitário. Por vezes, o termo nominal pode ser omitido. Segue mais um exemplo 

retirado de uma das produções textuais que não foram detidamente analisadas nesta 

pesquisa: 
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Anáforas parciais co-significativas: As meninas Joëlle e Zoreh estavam no 

vestiário da escola quando Joëlle foi violentada. As outras riram dela.  

 

As anáforas sem retomadas (elas não retomam, fazem uma remissão) 

subdividem-se em anáforas indiretas ou encapsuladoras, segundo Cavalcante 

(2003), rotuladoras, conforme Koch (2003). 

As anáforas indiretas ocorrem quando um item lexical diferente (não há co-

significação) é utilizado para fazer remissão ao referente anteriormente expresso, ou 

seja, não há correferencialidade. Essa remissão ocorre, normalmente, por uma 

relação meronímica (parte-todo) entre os termos.  

As anáforas indiretas se subdividem em: anáfora indireta com 

categorização de um novo referente quando é utilizado um novo item lexical, que 

funciona de forma autônoma no texto (novo referente), porém facilmente relacionado 

ao referente anterior. Anáfora indireta com recategorização lexical implícita ocorre 

quando há uma recategorização de um item lexical e sua pronominalização. Já a 

anáfora indireta com recategorização lexical se dá quando a âncora autoriza a 

utilização de novos itens lexicais (anáfora indireta = sem correferencialidade), porém 

esses novos itens lexicais surgem acompanhados de um adjetivo ou outro 

caracterizador (recategorizando-os). Vejamos outros exemplos: 

Anáfora indireta com categorização de um novo referente: “Joëlle queria 

vingança contra Didier e arma para ele uma emboscada. ” Há uma relação semântica 

entre emboscada e vingança (normalmente, quem deseja se vingar, pode se dispor a 

armar uma emboscada contra o outro), porém, esses nomes (emboscada e vingança) 

são referentes novos e facilmente associáveis um ou outro.  

Anáfora indireta com recategorização lexical implícita: “Joelle sofre 

bullying de um garoto chamado Didier, ela sofre maus bocados com sua melhor e 

única amiga Zoreh, mas no final eles se entendem. ” O pronome eles recategoriza 

Didier (pois o pronome adequado para se referir ao personagem seria no singular – 

ele; e recategoriza também Joëlle e Zoreh (elas).  

Anáfora indireta com recategorização lexical: “Quando Didier chega na casa 

de Zoreh, mesmo todo sujo e com sangue, a Senhora Karmzadeh o recebe com total 

tranquilidade e calma e disposta a ajudá-lo com todo amor de mãe, mãe que Didier 
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nunca teve. Nesse caso, os nomes (tranquilidade e calma) autorizam o novo referente 

(amor de mãe), cujo núcleo (amor) é acompanhado de um categorizador (de mãe).    

 

Para finalizar essa classificação, as anáforas sem retomadas podem ser 

subdivididas em anáforas encapsuladoras, quando há um resumo de parte do 

discurso anteriormente expresso, empacotando-o numa expressão referencial, que 

pode ser um sintagma nominal ou um pronome, normalmente, demonstrativo. 

Vejamos mais um exemplo: 

Anáforas encapsuladoras: “Didier entrou no vestiário, agarrou Joëlle pelos 

cabelos e arrancou sua calcinha. Esse acontecimento marcou a vida da menina. ” 

Esse acontecimento faz uma remissão a todo evento violento que Didier empreendeu 

contra Joëlle. 

  

As propostas classificatórias propostas por Cavalcante (2003) e Koch (2005a) 

podem ainda ser esquematicamente7 assim resumidas:  

 

1. Sem continuidade: introdução referencial pura. 

 

2. Com continuidade:  

2.1. Anáforas com retomada: 

2.1.1. Anáfora correferencial total: 

2.1.1.1. Anáfora correferencial co-significativa. 

 

2.1.1.2. Anáfora correferencial recategorizadora: 

2.1.1.2.1. Por hiperônimo; 

2.1.1.2.2. Por expressão definida; 

2.1.1.2.3. Por nome genérico; 

2.1.1.2.4. Por pronome. 

 

2.1.1.3. Anáfora não-co-significativa e não-recategorizadora: 

                                                             
7 Optamos por apresentar um esquema numericamente dividido para facilitar a compreensão da 
classificação proposta pelas autoras. Cabe ressaltar que, no caso dos textos utilizados nesta pesquisa 
(“Expressões referenciais: uma proposta classificatória”, Cavalcante, 2003 e “Léxico e progressão 
referencial”, Koch, 2005a), a classificação proposta por Cavalcante demonstrou-se ser mais 
abrangente, razão pela qual sobressaiu nesta apresentação.   
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2.1.1.3.1. Pronomes pessoais. 

 

2.1.2. Anáfora parcial: 

2.1.2.1. Anáfora parcial co-significativa: 

2.1.2.1.1. Por sintagma nominal 

2.1.2.1.2. Por indefinido ou numeral 

2.1.2.1.3. Por adjetivo 

 

2.2. Anáforas sem retomada: 

2.2.1. Anáfora indireta: 

2.2.1.1. Anáfora indireta com categorização de um novo referente. 

2.2.1.2. Anáfora indireta com recategorização lexical implícita. 

2.2.1.3. Anáfora indireta com recategorização lexical. 

 

2.2.2. Anáforas encapsuladoras. 

 

Finalizamos a apresentação da fundamentação teórica basilar desta pesquisa. 

No próximo capítulo, verificaremos aspectos relativos ao ensino de um gênero 

discursivo.   
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3 PLANEJANDO O ENSINO DE UM GÊNERO  

3.1 Gêneros e ensino de produção textual 

 

Nesta seção, primeiramente, faz-se necessário estabelecer uma distinção 

terminológica com relação ao conceito de gênero. Alguns autores preferem utilizar a 

denominação gêneros discursivos, outros utilizam-se da nomenclatura gêneros 

textuais. Apesar de Roxane Rojo (2005, p. 185) ter mostrado que ambas as posições 

se encontram enraizadas em diferentes releituras de herança bakhtiniana, adotar uma 

ou outra terminologia sinaliza não só uma diferença conceitual, mas, sobretudo, marca 

uma distinção metodológica com relação ao estudo do texto.     

Voltaremos aos postulados de Mikhail Bakhtin sobre gêneros para, então, 

estabelecermos uma distinção sobre o tema e, posteriormente, elegeremos e 

justificaremos a posição adotada nesta pesquisa.  

O filósofo russo Mikhail Bakhtin apresenta no livro intitulado “Marxismo e 

filosofia da linguagem”, publicado na Rússia em 1929, alguns aspectos sobre a noção 

de gêneros. Beth Brait (2000, p.19) afirma o seguinte:  

 
Na obra Marxismo e filosofia da linguagem, momento em que 
Bakhtin/Voloshinov, depois de ter definido o signo como um material 
semiótico-ideológico, passa a falar dos temas que povoam as comunidades 
humanas e como esses temas aparecem a partir de determinadas formas de 
composição e de determinados estilos. (BRAIT, 2000, p. 19). 

 

De fato, apesar de Mikhail Bakhtin já ter apresentado, desde 1929, algumas 

ideias sobre a noção de gêneros, será em 1952-1953 que o autor fará uma 

sistematização do conceito, no estudo intitulado “A questão dos gêneros discursivos”, 

que posteriormente passou a compor um capítulo no livro “Estética da criação verbal”, 

publicado em 19798. Neste capítulo, encontramos a seguinte definição sobre gêneros: 

 
Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 
composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 
igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 
comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas 
cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 
de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 

2015, p. 262). 

Percebemos que Bakhtin utiliza a terminologia “gêneros do discurso”, os quais 

são caracterizados por três elementos: a) conteúdo temático (a mensagem transmitida 

                                                             
8 Em nosso trabalho utilizamos a tradução de 2015, feita por Paulo Bezerra. 
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pelo gênero), b) construção composicional (a estrutura dos textos pertencentes ao 

gênero), c) estilo (as unidades de linguagem, as quais dão pistas da posição 

enunciativa do locutor).  

Antes de Bakhtin, o conceito de gêneros estava associado aos estudos 

literários, via de regra seguindo uma visão aristotélica sobre o assunto. Com Bakhtin, 

o conceito de gênero veio atrelar-se às esferas da comunicação social, inserindo-se 

numa perspectiva mais ampla de discussões, em que o autor russo buscava caminhos 

para discutir sobre um estudo da linguagem numa perspectiva dialógica.  

Qualquer enunciado fatalmente fará parte de um gênero. Mas não de uma 
forma pura e simplesmente determinista. Se vou me expressar em um 
determinado gênero, meu enunciado, meu discurso, meu texto será sempre 
uma resposta ao que veio antes e suscitará respostas futuras (BRAIT, 2000, 
p. 19). 

 

De acordo com Bakhtin, “Não se pode falar de gêneros sem pensar na esfera 

de atividade em que eles se constituem e atuam, aí implicadas as condições de 

produção, de circulação e de recepção” (BAKHTIN, 2015, p. 20).  

Podemos, então, afirmar que autores que utilizam a terminologia “gêneros 

discursivos” adotam uma perspectiva metodológica de estudo mais centrada nas 

situações de comunicação dos enunciados e em seus aspectos sócio-históricos.  

Como dissemos anteriormente, há autores que preferem utilizar a terminologia 

gêneros textuais. Segundo Rojo (2005), esses autores adotam uma perspectiva 

metodológica de estudo do texto mais centrada na materialidade das estruturas e 

formas linguísticas, mostrando-se mais preocupados na descrição dos elementos que 

constituem os textos nos distintos gêneros.  

É importante ressaltar que, ainda segundo Roxane Rojo, tanto os que adotam 

a terminologia “gênero discursivo” quanto os que utilizam “gênero textual” “acabam 

por fazer descrições de ‘gêneros’, de enunciados ou de textos pertencentes ao 

gênero” (ROJO,2005, p. 185-186).  

Como o pressuposto teórico principal de nossa pesquisa é a Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, vamos analisar o conceito de gênero sob a 

ótica de Patrick Charaudeau. 

Charaudeau classifica os textos a partir de três critérios que se relacionam a 

uma tríplice competência da linguagem ou aos três níveis de produção de sentido, 

como já postulado na seção 2.1.5, o nível situacional (dados externos ao ato de 

linguagem – a identidade dos parceiros da troca, suas identidades, finalidades, 
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tematização e suporte), o discursivo (é o “como dizer”, selecionado a partir da situação 

externa de comunicação) e o nível semiolinguístico (textual, lexical e gramatical – que 

são a matéria linguística, as formas utilizadas na composição textual). 9 Com base 

nesses três níveis, Charaudeau, então, vai discorrer sobre modos de organização do 

discurso, tipos de textos e gêneros textuais.  

Os modos de organização do discurso referem-se às maneiras que o sujeito 

possui para estruturar seu texto (o narrativo, o descritivo e o argumentativo). Esses 

modos são selecionados a partir das finalidades do ato de linguagem (dados 

externos): 

A ligação entre os dados externos e a construção discursiva é de causalidade, 
mas ela não se estabelece em uma correspondência termo a termo. Os dados 
determinam o que deve ser o quadro do tratamento linguageiro no qual eles 
vão se ordenar. Assim, observamos que os dados da finalidade, pelo viés de 
suas visadas, determinam uma certa escolha dos modos enoncivos 
(descritivo, narrativo, argumentativo) que o sujeito falante deve empregar. 
(CHARAUDEAU, 2004b, p. 27). 

Os tipos textuais referem-se aos ramos da atividade humana, assim, temos o 

tipo jornalístico, o literário, o publicitário, o científico etc. Decorre disso que os tipos 

textuais são inseparáveis da situação de comunicação e cabe ao sujeito comunicante 

escolher a organização discursiva que melhor satisfaça seu projeto de dizer: 

As restrições discursivas não correspondem a uma obrigação de emprego 
desta ou daquela forma textual, mas a um conjunto de comportamentos 
discursivos possíveis entre os quais o sujeito comunicante escolhe aqueles 
que são suscetíveis de satisfazer às condições dos dados externos 
(CHARAUDEAU, 2004b, p. 27).  

Com relação aos gêneros, Charaudeau esclarece o seguinte:  
 

Como as finalidades das situações de comunicação e dos projetos de fala 
são compiláveis, os textos que lhes correspondem apresentam constantes 
que permitem classificá-los como gêneros textuais.  
Os gêneros textuais tanto podem coincidir com um modo de discurso que 
constitui sua organização dominante quanto resultar da combinação de vários 
desses modos. (CHARAUDEAU, 2016, p. 77).  

 

Percebemos que o linguista elege a nomenclatura gêneros textuais quando os 

associa mais diretamente aos modos de organização do discurso e esclarece que 

estes são passíveis de serem classificados, assim como a situação de comunicação 

que lhes deu origem. Por exemplo, uma empresa que necessite de novos funcionários 

para seu quadro de colaboradores vai elaborar um gênero textual “anúncio de oferta 

                                                             
9 Esses níveis serão detalhados no item 4.3 desta pesquisa.  
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de emprego”; este, por sua vez, pode apresentar um ou mais modos de organização 

discursiva, o descritivo e/ou o narrativo.  

Com base no exposto, por entendermos que as terminologias são equivalentes, 

não estabeleceremos uma distinção entre as nomenclaturas. Isso significa que ora 

utilizaremos gêneros textuais, ora nos valeremos de gêneros discursivos.  

Passaremos, agora, à apresentação de um procedimento didático que nos 

serviu de base para a confecção e aplicação de uma sequência didática própria, 

especialmente elaborada para o ensino de produção textual do gênero resenha crítica.    

3.2 Sequência didática – apresentação de um procedimento 

 
Uma atividade pedagógica alcançará de forma mais eficaz o seu objetivo 

quanto melhor planejada ela for. Talvez seja mais produtivo ensinar produção textual 

através de um procedimento em que o professor possa subsidiar seu trabalho não só 

com a consciência e o balizamento de um aparato teórico, mas, sobretudo, com 

procedimentos de verificação da aprendizagem, de forma a promover possíveis 

ajustes necessários para um trabalho de qualidade junto a seus alunos. 

O trabalho com a produção textual, muitas vezes, tem sido um certo tormento 

para professores e alunos. Os professores, quase sempre, ouvem a reclamação de 

que os alunos não sabem escrever, não articulam bem as ideias no texto, não fazem 

um bom uso da língua; além disso, existe uma outra questão que pode ser problema 

para os educadores, que é a questão da falta de tempo. Corrigir produções textuais 

demanda tempo, paciência e técnica e, hoje em dia, a grande maioria dos professores 

necessita trabalhar em até três turnos para usufruírem dignamente do fruto do seu 

trabalho, restando-lhes pouco tempo.  

Já para os alunos, a produção textual também é vista quase sempre como um 

entrave. Ouvimos, frequentemente, que as temáticas não são atrativas, que as aulas 

de produção textual parecem não refletir a realidade dos alunos. Além disso, eles 

costumam reclamar, por não receberem uma devolutiva com a apreciação de seus 

textos pelos professores, mas tão somente por receberem uma nota.  

Conforme afirma Geraldi (2011, p.64):  

 
O exercício de redação, na escola, tem sido um martírio não só para os 
alunos, mas também para os professores. Os temas propostos têm se 
repetido de ano para ano, e o aluno que for suficientemente vivo perceberá 
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isso. Se quiser, poderá guardar redações feitas no sexto ano para novamente 
entregá-la ao professor no sétimo ano, na época oportuna. (...)  
Para o professor, por outro lado, vem a decepção de ver textos mal redigidos, 
aos quais ele havia feito sugestões, corrigido, tratado com carinho. No final o 
aluno nem relê o texto com as anotações. Muitas vezes o atira ao cesto de 
lixo assim que o recebe.   

 

Sem dúvida, as aulas de produção textual precisam ser repensadas.  

Dessa forma, entendemos que não só para desenvolvermos a competência 

linguageira dos alunos, mas também fazê-los sentir satisfação à medida que obtêm 

qualidade em suas produções textuais, faz-se necessário que encaremos o 

aprendizado da escrita como um processo, um procedimento planejado e posto em 

prática através de instrumentos de verificação e ajuste da aprendizagem, trabalhados 

por meio de uma sequência didática.     

Segundo Passarelli: 

 
No caso da redação escolar, frequentemente ouvimos referências à 
inspiração ou à falta dela e, raramente, encontramos propostas de ensino que 
mostrem o ato de escrever como uma atividade que se desenvolve 
gradativamente, com muito empenho. Daí termos de assumir a ideia de 
considerar cada texto não como um objeto pronto e acabado, mas, sobretudo, 
como produto de uma série de operações. Ter isso em conta implica a 
possibilidade de ensinar a produção textual, por ser exequível dividir o 
processo da escrita em atividades básicas e, a partir da distinção das várias 
fases progressivas que compõem a realização do texto escrito, levar o aluno 
a utilizar, para cada uma delas, técnicas e procedimentos específicos. (2017, 
p.23). 

 

Nesse sentido, é importante salientar que esta pesquisa compreende o ensino 

de produção textual escolar como um processo sistemático cujo aprendizado ocorre 

por meio de uma sequência didática elaborada para o ensino de um determinado 

gênero textual, selecionado pelo professor, de acordo com os objetivos educacionais 

traçados e as demandas da turma.  

Reconhecemos o trabalho de vários pesquisadores no que se refere ao ensino 

de produção textual, dentre os quais destacamos: João Wanderley Geraldi (2011), 

Irandé Antunes (2003, 2016), Roza Palomanes e Fábio André Coelho (2016), Lílian 

Passarelli (2012, 2017), entre outros, cujas pesquisas, de certa forma, comparecem 

nesta dissertação. Porém, é preciso esclarecer que elegemos como aparato teórico, 

especificamente para sequência didática posta em prática neste trabalho, os 

ensinamentos dos pesquisadores Joaquim Dolz, Michèle Noverraz e Bernard 

Schneuwly (2004).  
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Dolz, Noverraz e Schneuwly são pesquisadores da Universidade de Genebra e 

pioneiros do ensino de língua em sequências didáticas. Seus trabalhos parecem 

dialogar perfeitamente com a Teoria Semiolinguística e são basilares no trabalho com 

produção textual mediada na escola básica, conforme acenado no projeto de pesquisa 

de Ribeiro (2016-2019), ao qual também faremos referência nesta pesquisa.   

Vejamos como Dolz, Noverraz e Schneuwly definem sequência didática. Trata-

se de “um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em 

torno de um gênero textual oral ou escrito” (2004, p.82). Uma sequência didática 

também é um trabalho que se desenvolve em várias etapas e em diferentes níveis. O 

direcionamento gradativo do trabalho vai do mais complexo para o mais simples, ou 

seja, da produção inicial à produção final, passando, necessariamente, pelos módulos, 

que foram planejados e estruturados para que, ao chegar à produção final, o aluno 

apresente apropriação do gênero textual estudado.  

Além disso, uma sequência didática – centrada sobre gêneros textuais – tem a 

finalidade de ajudar o aluno a utilizar melhor sua língua em determinada situação de 

comunicação. Conforme nos explica Geraldi (apud Passarelli, 2017, p.14) “trabalhar 

com gêneros na sala de aula requer vinculá-los às esferas comunicacionais em que 

são postos a funcionar. ” 

 Partindo dessa premissa, o trabalho de mediação do professor não pode 

perder de vista o sentido de uso da língua ao se trabalhar a produção textual com os 

alunos. Em vista disso, Geraldi (2001, p.65) faz certo questionamento: 

 
Os alunos escrevem para o professor (único leitor, quando lê os textos). A 
situação de emprego da língua é, pois, artificial. Afinal, qual a graça em 
escrever um texto que não será lido por ninguém ou que será lido apenas por 
uma pessoa (que por sinal corrigirá o texto e dará nota para ele)? ” 

 

Considerando todos esses elementos, passaremos à descrição detalhada do 

procedimento da sequência didática proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly. Na 

seção 4.2, esses procedimentos serão retomados, juntamente com a descrição 

detalhada do trabalho da sequência didática posto em prática para esta pesquisa. 

A estrutura de base de uma sequência didática é assim representada pelos 

autores (2004, p.83): 

 

Figura 6 – Esquema da sequência didática 
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Fonte: DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004, p. 83 

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO  

O primeiro momento é o da apresentação da situação, em que o professor 

combina com os alunos, de maneira detalhada, a tarefa que eles deverão realizar.   

 
A apresentação da situação visa expor aos alunos um projeto de 
comunicação que será ‘verdadeiramente’ realizado na produção final. Ao 
mesmo tempo, ela os prepara para a produção inicial, que pode ser 
considerada uma primeira tentativa de realização do gênero que será, em 
seguida, trabalhado nos módulos. (SCHNEUWLY, DOLZ, NOVERRAZ, 2004, 
p. 84).  

 

No momento da apresentação da situação, duas circunstâncias devem ser 

destacadas: 

a) O professor deve apresentar aos alunos um problema de comunicação bem 

definido: é quando o professor define com os alunos o projeto coletivo de 

produção de um gênero textual, seu projeto de dizer, no âmbito de um 

quadro contratual. Conforme dissemos acima “trabalhar com gêneros na 

sala de aula requer vinculá-los às esferas comunicacionais em que são 

postos a funcionar. ” (GERALDI, apud Passarelli, 2017, p.14.).  

 

Desses lugares sociais, decorrem, portanto, de acordo com a Teoria 

Semiolinguística, coerções situacionais (espaço de restrições), que são limites aos 

quais estão submetidos os parceiros de um ato de linguagem. Ao mesmo tempo, 

dentro dos limites impostos pelas restrições situacionais, os sujeitos podem fazer 

escolhas linguístico-discursivas para melhor atender aos seus objetivos 

comunicativos (espaço de estratégias).  

Portanto, definindo a situação de comunicação com os alunos, o professor deve 

esclarecer algumas questões10.  

                                                             
10 Conforme já mencionamos, o detalhamento prático da sequência didática, isto é, as respostas às 
perguntas desta seção, serão apresentadas no item 4.2.   
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1) “Qual é o gênero que será abordado? ” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, 

p.84), na base do qual há um contrato comunicativo. De acordo com a 

Teoria Semiolinguística, seria algo como definir a finalidade e o propósito 

temático do ato de linguagem, respondendo às questões: ‘estamos aqui 

para dizer ou fazer o quê? ’; ou, ainda: ‘sobre o que discorreremos? ’ (Qual 

“domínio de saber” estamos estudando?)  (CHARAUDEAU, 2005, p. 18). 

2) “A quem se dirige a produção? ” Ou, ainda: ‘Quem participará da 

produção?’ (Idem, 2004, p.85). Para a Teoria Semiolinguística, seria como 

definir as identidades dos envolvidos no ato de linguagem, respondendo às 

questões: Qual a “identidade dos parceiros da troca? ” Ou, então: ‘Quem 

fala a quem?’ (Idem, 2005, p. 18).   

3) “Que forma assumirá a produção? ” (Idem, 2004, p.85). Fazendo uma ponte 

entre as teorias, seria como definir o dispositivo do ato de linguagem, ou 

seja, definir o suporte do objeto final do projeto da sequência didática, 

respondendo ao questionamento: ‘em que ambiente físico de espaço’ 

ocorrerá a troca? Ou, ainda: Quais as “circunstâncias materiais da troca? ”. 

(Idem, 2005, p. 18). 

 

Responder a essas perguntas com os alunos significa, de acordo com a Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, definir as coerções situacionais em que 

ocorre o ato de linguagem. Esclarecer essas questões é de suma importância, pois os 

alunos precisam compreender que as produções de diferentes gêneros textuais 

devem atender a diferentes situações sociais, ou seja, existem gêneros textuais 

diferentes, não só porque o locutor opera diferentes escolhas linguístico-discursivas, 

mas também porque, sobretudo, existem circunstâncias sociais diferentes para a 

produção de cada gênero e que demandam as referidas escolhas.  Em conformidade 

com o professor Patrick Charaudeau: 

 
O lugar de ancoragem social pode ser considerado como lugar contratual que 
determina, através das características de seus componentes, um certo 
número de dados situacionais, os quais dão, por sua vez, instruções para a 
discursivização. São, assim, os dados situacionais que induzem as 
regularidades discursivas, e estas as formas textuais. Estas últimas não estão 
ali senão que como índices semiológicos que remetem a esses dados e 
permitem, assim, ao receptor, reconhecer o gênero-contrato com o qual ele 
trata. (2004b, p.32). 
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A segunda circunstância que deve ser destacada, na apresentação da situação, 

numa sequência didática, é a preparação dos conteúdos dos textos que serão 

produzidos pelos alunos. 

b) O professor deve preparar os conteúdos dos textos que serão produzidos: 

nesse caso, o professor deve eleger um tema a ser trabalhado, dotar os 

alunos de conhecimentos acerca desse tema e propor uma atividade de 

produção textual, em determinado gênero, com base no tema selecionado 

e devidamente trabalhado. Não se trata apenas de explicar sobre os 

gêneros textuais, mas também o professor deve mostrar, explicar, trabalhar 

o conteúdo sobre os quais os alunos irão escrever. Em consonância com 

Dolz, Noverraz, Schneuwly: 

 
Os alunos deverão conhecer bem o que devem explicar a outrem e terão, 
eventualmente, aprendido os conteúdos em outras áreas de ensino (história, 
geografia, ciências etc.). Se for o caso de uma carta do leitor, os alunos 
deverão compreender bem a questão colocada e os argumentos a favor e 
contra as diferentes posições. (2004, p.85).       

 
A apresentação da situação é importante, porque é o momento em que os 

alunos conhecerão quase a totalidade do trabalho da sequência didática, incluindo 

não só o projeto comunicativo visado (contrato comunicativo) e a aprendizagem de 

linguagem relacionada a esse gênero textual, mas também os alunos terão a 

consciência de que seus textos terão uma finalidade prática, ou seja, o professor vai 

conscientizar os alunos de que seus textos serão lidos por outras pessoas, não só 

pelo professor. Assim, o professor deve explicar ao estudante que a produção final 

será utilizada no âmbito de um projeto de classe e que, portanto, terá uma finalidade 

maior, que servirá à comunidade escolar como um todo.   

Verificaremos, agora, como os autores descrevem as etapas seguintes de uma 

sequência didática.    

 

PRODUÇÃO INICIAL   

A respeito da produção inicial, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) nos explicam 

que este é o primeiro contato do aluno efetivamente com o trabalho. É através da 

produção inicial que o professor fará suas observações e construirá sua intervenção 

pedagógica a fim de que seus alunos consigam sucesso no aprendizado de um gênero 

textual específico.  
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Assim, a produção inicial não servirá para colocar os alunos numa posição de 

insucesso ou fracasso. Pelo contrário, a partir da apresentação da situação de 

maneira bem definida pelo professor, essa produção inicial servirá para se estabelecer 

um diagnóstico da turma. Servirá para que o professor faça suas primeiras 

observações e adapte a sequência didática às necessidades reais dos alunos.  

Importante esclarecer que a produção inicial não deverá receber uma nota por 

parte do professor, visto que é o momento de uma avaliação formativa11, em que o 

professor fará uma observação das capacidades da turma e procederá à confecção 

dos módulos. Sobre a produção, os autores esclarecem:  

 
Os pontos fortes e fracos são evidenciados; as técnicas de escrita ou de fala 
são discutidas e avaliadas; são buscadas soluções para os problemas que 
aparecem. Isso permite introduzir uma primeira linguagem comum entre os 
aprendizes e professor, ampliar e delimitar o arcabouço dos problemas que 
serão objeto de trabalho nos módulos. (SCHENEUWLY, DOLZ e 
NOVERRAZ, 2004, p. 87).  

 

A produção inicial oferece ao professor subsídios para o prosseguimento do 

projeto com os módulos. Vejamos como isso deve ocorrer: 

 
 

OS MÓDULOS   

Os módulos são a parte do trabalho em que o professor e os alunos se voltam 

para a execução das atividades. Depois da apresentação da situação e da produção 

inicial, com o diagnóstico elaborado pelo professor, é o momento de se trabalhar para 

minimizar, ou mesmo extinguir, as dificuldades dos alunos.  

Nesse momento, o professor deve executar seu trabalho, separando os 

problemas em particular e elaborando atividades variadas para os problemas 

destacados e aplicar as atividades, de forma a avançar nos módulos, progredindo no 

trabalho, sem se esquecer da verificação da aprendizagem. Segundo SCHENEUWLY, 

DOLZ e NOVERRAZ: 

 
Nos módulos, trata-se de trabalhar os problemas que apareceram na primeira 
produção e de dar aos alunos os instrumentos necessários para superá-los. 
A atividade de produzir um texto escrito ou oral é, de certa maneira, 
decomposta, para abordar, um a um e separadamente, seus diversos 
elementos. (2004, p. 87).   

 

                                                             
11 Esta pesquisa reservou a seção 3.3 para uma reflexão sobre a questão da avaliação na perspectiva 
do trabalho de produção textual escolar como um processo.  
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Os autores destacam três problemas que podem surgir quando se trabalha com 

fenômenos textuais isoladamente:  

 

1) A identificação de qual dificuldade abordar. 

Para resolver esse problema, o professor deve trabalhar com vários níveis de 

atividades durante os módulos, pois “produzir textos escritos e orais é um processo 

complexo, com vários níveis que funcionam, simultaneamente, na mente de um 

indivíduo” (SCHENEUWLY, DOLZ e NOVERRAZ, 2004, p. 88). Os autores distinguem 

quatro níveis:  

 

a) Representação da situação de comunicação – em que o aluno deve sempre 

pensar na situação de comunicação na hora em que for produzir o texto, 

em quem seriam seus possíveis leitores – seus pais, outros colegas etc.; 

em qual seria a finalidade visada por ele com aquele texto – informar, 

divertir, convencer etc.; em sua própria posição como autor daquele texto 

– qual a sua posição fala, se é como produtor do texto ou como aluno ou 

se é como representante do grêmio etc.; deve pensar também no gênero 

visado – tratando-se de uma resenha crítica, quais as características desse 

gênero focalizado etc. 

b)  Elaboração dos conteúdos de acordo com diferentes técnicas, as quais 

variam de acordo com o gênero textual, mas, basicamente, os autores 

destacam: “técnicas de criatividade, busca sistemática de informações 

relacionadas ao ensino de outras matérias, discussões, debates e tomadas 

de notas” (SCHENEUWLY, DOLZ e NOVERRAZ, 2004, p. 88).  

c) Planejamento do texto – refere-se à estruturação do texto, conforme o 

gênero. O aluno deve produzir seu texto, pensando na questão da estrutura 

imposta pelo gênero. 

d) Realização do texto – refere-se aos meios linguísticos empregados na 

confecção do texto. Linguagem e vocabulário apropriados, os elementos 

formais de coesão, tempos verbais adequados, em função do planejamento 

do texto etc. 

 

No caso da sequência didática realizada para esta pesquisa, na avaliação da 

produção inicial, que será apresentada na seção 4.2 e analisada na seção 5.2, 
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verificamos que a turma, de fato, apresentava dificuldades para realizar de maneira 

satisfatória os movimentos referenciais no interior do texto. Dessa maneira, nosso 

projeto visou não só ao ensino do gênero textual resenha crítica, mas também, 

sobretudo, ao trabalho com os alunos centrado no processo de referenciação.  

2) Um segundo problema que pode surgir no trabalho com módulos é o de 

como construir um módulo para trabalhar problemas particulares. 

Para resolver esse problema, o professor deve variar as atividades em cada 

módulo da sequência. Essa variação vai desde a aplicação da atividade com a turma, 

de maneira individual ou em grupos de alunos, como também o professor deve variar 

na construção das atividades. Os autores sugerem: 

a) Atividades de observação e análise de textos – “para pôr em evidência 

certos aspectos do funcionamento textual – constituem ponto de referência 

indispensável a toda aprendizagem eficaz da expressão” (SCHNEUWLY, 

NOVERRAZ, DOLZ, 2004, p. 89);   

b) Tarefas simplificadas de produção de textos – em que o professor pode 

sugerir uma produção de textos menor para corrigir problemas mais 

pontuais; 

c) Elaboração de uma linguagem comum – para que o aluno crie um universo 

de referência com relação à linguagem técnica do gênero. Essa tarefa é 

executada durante toda a sequência, especialmente quando o professor 

elabora com a turma uma grade de critérios explícitos.  

3) Um terceiro e último problema apontado pelos autores é o de o professor 

verificar a aplicação do que está sendo efetivamente aprendido pelos alunos, durante 

as atividades dos módulos. Os autores sugerem que o professor construa com os 

alunos uma “lista de constatações”12. Essa lista será construída durante toda a 

sequência e discutida com a turma após as atividades dos módulos e antes da 

produção final.  

 

 

 

 

 

                                                             
12 Trata-se de uma lista que resume o que foi adquirido nos módulos, basicamente, o vocabulário 
técnico e algumas regras e convenções exigidos pelo gênero.  
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PRODUÇÃO FINAL   

Momento da elaboração final do projeto, em que o aluno investirá tudo o que 

aprendeu nos módulos. O professor também pode fazer uma avaliação do tipo 

somativo13, baseando-se em critérios bem definidos de avaliação.  

 
Quer o professor utilize, nessa ocasião, tal e qual, a lista de constatações 
construída durante a sequência, quer escolha uma grade diferente quanto à 
sua forma, o importante é que o aluno encontre, de maneira explícita, os 
elementos trabalhados em aula e que devem servir como critérios de 
avaliação (SCHENEUWLY e DOLZ, 2004, p. 91.).  

 

A esse respeito, algumas observações devem ser feitas: 

 O professor deve avaliar a execução da sequência didática e proceder às 

reformulações necessárias. Durante esse processo, ele pode executar uma avaliação 

do tipo formativo, ou seja, de regulação do processo de ensino-aprendizagem.   

 Os autores se referem a “escolhas psicológicas” quando explicam a 

complexidade do trabalho com textos, incluindo a representação da situação de 

comunicação, o trabalho sobre os conteúdos e a estruturação dos textos. 

Principalmente com relação à representação da situação de comunicação, a teoria 

proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) para o procedimento de sequências 

didáticas voltadas para aquisição de um gênero textual relaciona-se intimamente com 

a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, pressuposto teórico primordial desta 

pesquisa.    

 A modularidade da sequência didática, por ser elaborada de maneira 

diversificada, através de observações das necessidades reais de uma turma e sempre 

que possível, adaptadas aos objetivos pedagógicos “inscreve-se numa perspectiva 

construtivista, interacionista e social, que supõe a realização de atividades 

intencionais, estruturais e intensivas” (SCHENEUWLY e DOLZ, 2004, p. 93).    

 A sequência didática voltada para um gênero textual pressupõe também 

atividades de análise linguística.14 Alguns fenômenos linguísticos, como o caso da 

referenciação, só seriam tratados adequadamente num projeto como esse, isto é, que 

considere o texto em sua totalidade discursiva e a construção global do sentido.   

                                                             
13 Refletiremos especificamente sobre avaliação na próxima seção 3.3  
14 Por exemplo, o professor deve observar com a turma o emprego dos tempos verbais, a maneira 
como são utilizados os discursos indiretos, etc. 
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Diante de um projeto didático voltado ao ensino de produção textual a forma de 

estabelecer a avaliação deve ser repensada pelo professor. Vejamos sobre o que 

podemos discorrer acerca desse assunto.   

 

3.3 Repensando a avaliação 

 

Avaliação é um tema que perpassa todo o processo educacional e constitui-se 

em uma grande interrogação para os professores, pois avaliar pode significar não só 

falta de compromisso do estudante com o conteúdo pedagógico, mas, também, certo 

insucesso do trabalho do professor. Nesse sentido, os docentes não podem perder de 

vista que o processo avaliativo deve ocorrer paralelamente ao desenvolvimento das 

aprendizagens dos estudantes e requer ajustes constantes. 

Jussara Hoffman nos esclarece o seguinte acerca da avaliação escolar: 

 
Uma ação ampla que abrange o cotidiano do fazer pedagógico e cuja energia 

faz pulsar o planejamento, a proposta pedagógica e a relação entre todos os 
elementos da ação educativa. Basta pensar que avaliar é agir com base na 
compreensão do outro, para se entender que ela nutre de forma vigorosa 
todo o trabalho educativo. (2008, p.17). 

 

Nesta pesquisa, em que nos valemos de uma sequência didática para o ensino 

de produção textual, partimos da premissa de que produzir textos com qualidade não 

é uma tarefa simples e nem deve ser aprendida num curto espaço de tempo. Produzir 

textos, considerando a dinâmica do gênero textual e dos diversos fenômenos que a 

língua nos oferece, definitivamente, é uma tarefa muito complexa.  

Dessa forma, consideramos neste trabalho um tipo de avaliação segundo os 

pressupostos da avaliação formativa ou, como preferem alguns teóricos, avaliação 

formativa diagnóstica.  

Passarelli (2012), em consonância com os postulados de Allal, Cardinet e 

Perrenoud (1986), nos esclarece o seguinte acerca da avaliação formativa: 

 
A avaliação formativa, de perspectiva construtivista, subsidia o professor a 
conhecer mais sobre o processo de aprendizagem do aluno, bem como suas 
estruturas de pensamento, a ponto de entender por que ele está (ou não) 
aprendendo. Ao possibilitar a detecção de dificuldades, do tipo de erro que o 
aluno comete e o raciocínio empregado para resolver a questão, e não 
apenas o resultado, busca ajudá-lo a descobrir os processos que permitirão 
seu progresso no processo de apreensão dos conhecimentos, 
desenvolvimento e aprimoramento de competências. (PASSARELLI, 2012, 
p.172).  
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Nesse sentido, a avaliação não se trata de um fim, mas de um meio e cabe a 

nós, professores, ajudarmos o aluno a superar suas dificuldades, através também do 

processo de avaliação. Concebemos que uma avaliação não deve preocupar-se em 

limpar o texto do aluno ou apontar suas falhas para, então, atribuir-lhes atribuir uma 

nota, mas que deve, sobretudo, evidenciar as reais dificuldades apresentadas pelo 

estudante e auxiliar os professores na adequação dos meios didáticos, visando 

sempre o sucesso do aluno.  

No bojo da sequência didática delineada para esta pesquisa, solicitamos, em 

conformidade com SCHENEUWLY, DOLZ e NOVERRAZ (2004), aos alunos que 

elaborassem três produções textuais, dentre as quais apenas na última foram 

atribuídas notas, e isso por uma questão de exigência da estrutura escolar.  

Ao longo do projeto didático, foram inúmeros os movimentos de escrita e 

reescrita de textos, de atenção e refinamento de um ou outro fenômeno linguístico, de 

atenção total às possibilidades de se estabelecer a referenciação numa atividade de 

escrita de textos. Diante desses movimentos, podemos afirmar que houve muitos 

ganhos ao longo do trabalho, mas também, constatamos que, em alguns momentos, 

não conseguimos lograr o êxito esperado. Diante de tudo isso, consolamo-nos no 

perfeito entendimento de que o processo ensino-aprendizagem de produção textual é 

uma tarefa das mais complexas que se apresenta aos professores de língua 

portuguesa.   

Assim, não poderíamos adotar uma outra metodologia na avaliação que não a 

que considerasse como um processo diagnóstico e formativo, através da mediação 

do professor.   
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4. A CONSTRUÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: A PRODUÇÃO TEXTUAL 

NAS MALHAS TEÓRICAS DA REFERENCIAÇÃO 

 

4.1. Pesquisa-ação 

 

Entendemos a Pesquisa-ação como um método pertencente a uma abordagem 

qualitativa em face ao objeto científico. 

Primeiramente, cumpre assinalar o que Michel Thiollent entende por pesquisa-

ação: 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 
de modo cooperativo ou participativo. (2011, p.20). 

  
Dessa maneira, uma pesquisa pode ser qualificada como pesquisa-ação 

quando houver realmente uma ação por parte das pessoas implicadas no processo 

investigativo, visto partir de projeto de ação social ou da solução de problemas 

coletivos e estar centrada no agir participativo e na ideologia de ação coletiva. 

A pesquisa ação exige uma estrutura de relação entre os pesquisadores e 

pessoas envolvidas no estudo da realidade do tipo participativo. A participação dos 

pesquisadores é explicitada dentro do processo do “conhecer” com os cuidados 

necessários para que haja reciprocidade por parte das pessoas e grupos implicados, 

que têm algo a “dizer e a fazer”. Não se trata de um simples levantamento de dados.  

Nessa perspectiva, afirma Thiollent: 

 
É necessário definir com precisão, de um lado, qual é a ação, quais são os 
seus agentes, seus objetivos e obstáculos e, por outro lado, qual é a exigência 
de conhecimento a ser produzido em função dos problemas encontrados na 
ação ou entre os atores da situação. (2011, p. 22). 

 

Para alcançar o objetivo proposto na pesquisa-ação é necessária uma ampla e 

explícita interação entre os pesquisadores e os envolvidos na pesquisa e que esta não 

deva se limitar a uma forma de ação, mas que pretenda aumentar o conhecimento ou 

o nível de consciência das pessoas e grupos que participem do processo, bem como 

contribuir para a discussão acerca das questões abordadas.  

A pesquisa-ação é um processo que visa ao aprimoramento do objeto 

pesquisado a partir da observação. Através desse sistema, planeja-se, descreve-se e 
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examina-se uma estratégia para a melhora de sua aplicação. Esse processo pode ser 

representado da seguinte forma:  

 

Figura 7 – Esquema da pesquisa-ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TRIPP, 2005 

 

A pesquisa-ação, sendo utilizada como uma abordagem qualitativa, apresenta 

ainda mais um proveito importante: o foco em uma perspectiva social. No que 

concerne à pesquisa-ação educacional, a base qualitativa desta abordagem não visa 

apenas ao desenvolvimento do profissional de ensino, mas também objetiva promover 

uma reflexão sobre as suas ações sociais e suas consequências, especialmente, 

sobre os seus ensinamentos na realidade dos educandos.  

Dessa maneira, podemos afirmar que, no âmbito desta pesquisa, a metodologia 

anteriormente exposta, qual seja a da sequência didática, constitui-se particularmente 

importante, pois fornecerá duas etapas relevantes para a construção da pesquisa: a 

construção do trabalho em si e a construção da análise de fatos e dados. Em vista 

disso, o professor poderá identificar um problema apresentado e construir seu 

esquema de ação.  

Em virtude do que foi exposto, apresentaremos na próxima seção a construção 

do trabalho com vistas à obtenção do nosso corpus de análise. 
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4.2 Sequência didática – a dinâmica de um procedimento 

 

O cenário eleito para aplicação desta pesquisa foi a Escola Municipal Estado 

da Guanabara, situada no bairro de Maria da Graça, na Zona Norte do Rio de Janeiro. 

Essa escola atende basicamente à comunidade de Manguinhos, contando 

diariamente com cerca de mil alunos, nos turnos (manhã e tarde) em que funciona.  

A sequência didática foi aplicada durante os meses de outubro e novembro de 

2017 e ocorreu com alunos do 9º ano do ensino fundamental da turma 1901. Essa 

turma era composta por 35 estudantes, com faixa etária entre 13 e 15 anos, não 

havendo grandes distorções entre idade e ano de escolaridade.     

O quadro a seguir sumariza alguns dados de importância para esta pesquisa. 

 

Figura 8 – Quadro com dados sobre a aplicação da sequência didática  

Sequência didática – turma: 1901/2017 

Aplicação da sequência didática: Turma: 1901 – 9º ano do Ensino 
Fundamental. Turno da manhã. 

Número de alunos: 35  

Faixa etária média: 13 a 15 anos 

Frequência de aulas semanais: 4 tempos de 50 minutos. 

Média de resultados em Língua 
Portuguesa: 

Regular para bom. 

Fonte: autoria da pesquisadora 
 

O objetivo da aplicação da sequência didática que descrevemos nesta seção 

“Sequência didática – um procedimento em ação” é o de provar que o ensino 

sistemático de produção textual, isto é, dado no seio de uma sequência didática 

especificamente elaborada para um gênero textual, pela focalização dos aspectos da 

referenciação, contribui para o aprimoramento da competência comunicativa do 

educando.  

Sob esse procedimento, nosso intuito foi o de recolher um corpus de análise 

que fosse fruto de uma prática pedagógica consistente, constituído por textos 

escolares oriundos de um trabalho bem elaborado, com alunos conscientes do 

processo de ensino-aprendizagem e parceiros de interação na construção de um 

projeto de dizer, com atenção especial, sobretudo, aos processos de referenciação.   

Nesta pesquisa, elaboramos, mais especificamente, uma sequência didática 

para o gênero textual resenha crítica. A seleção do gênero em questão está em acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1998) e com a Base Nacional 
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Comum Curricular – BNCC (2017) para o ensino de língua portuguesa, segundo os 

quais espera-se que um aluno do 9º ano saiba apresentar uma atitude crítica frente 

ao mundo: 

 
A adolescência implica ampliação de formas de raciocínio, organização e 
representação de observações e opiniões, bem como o desenvolvimento da 
capacidade de investigação, levantamento de hipóteses, abstração, análise 
e síntese na direção de raciocínio cada vez mais formal, o que traz a 
possibilidade de constituição de conceitos mais próximos dos científicos. 
(PCN, 1998, p.46).  

 

A Base Nacional Comum Curricular (2017) recomenda expressamente o 

trabalho pedagógico com a resenha. Nesse sentido, espera-se que um aluno dos anos 

finais do ensino fundamental seja capaz, entre outras habilidades, de: 

Produzir e publicar notícias, foto denúncias, fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, 
cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, 
textos de apresentação e apreciação de produção cultural – resenhas e 
outros próprios das formas de expressão das culturas juvenis, tais 
como vlogs e podcasts culturais, gameplay, detonado etc. (BNCC, práticas 
de linguagem para os anos finais do ensino fundamental, 2017, grifo nosso).  

 

Na continuação desta seção, passamos agora a não só apresentar, 

detalhadamente, a sequência didática elaborada no seio desta dissertação, 

relacionando-a aos pressupostos teóricos da Análise Semiolinguística do Discurso -

sempre que necessário – como também a expor a aplicação da supracitada sequência 

didática.   

Para iniciar, há que se dizer que a sequência didática delineada foi 

implementada ao longo de 26 aulas, divididas da seguinte forma:  

 mês de outubro/2017: 16 aulas; 

 mês de novembro/2017: 10 aulas.   

 

É válido ressaltar que, segundo regulamentação da Secretaria Municipal de 

Educação da cidade do Rio de Janeiro, SME/RJ, para o nono ano de escolaridade, 

são estabelecidos 4 tempos de aula semanais de Língua Portuguesa, com duração 

de 50 minutos cada.15 O trabalho se desenvolveu ao longo de dois meses, com 

eventuais pausas para os feriados e para a semana de prova da escola, ocorrida na 

terceira semana de novembro, entre os dias 13 e 17 de 2017. 

                                                             
15 Determinados pela resolução SME n.º 1427, de 24 de outubro de 2016.  
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Para o desenvolvimento do referido projeto, apoiamo-nos no esquema para a 

sequência didática de DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY (2004, p. 83), realizando, 

entretanto, algumas adaptações, conforme esquema apresentado na página 49.    

Como dizem os próprios autores, “o professor poderá adaptar a sequência 

didática à sua turma” (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2004, p.94). Após uma 

análise da produção inicial e, de acordo com os objetivos pedagógicos os quais, no 

nosso caso, visavam à melhoria da construção de sentidos a partir do processo de 

referenciação, inserimos um novo momento para a confecção de uma produção 

textual intermediária, após a realização das atividades do módulo 1.  

 
Figura 9: Esquema da sequência didática aplicada nesta pesquisa 

 

         
APRESENTAÇÃO     PRODUÇÃO        MÓDULO           PRODUÇÃO          MÓDULO     PRODUÇÃO 
DA SITUAÇÃO             INICIAL                  1                  INTERMEDIÁ-                2               FINAL 

                                                                                RIA 

 

 
Fonte: adaptado de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) 

 

Cronologicamente, essa nova esquematização obedeceu à organização 

exposta a seguir, distribuída pelos seguintes meses:  

 
Outubro/2017:  

Dia 3 – Apresentação da situação16  

Dia 5 – Apresentação da situação 

Dia 10 – Apresentação da situação 

Dia 12 - Feriado17 

Dia 17 – Apresentação da situação 

Dia 19 – Apresentação da situação 

Dia 24 – Produção inicial  

Dia 26 – Produção inicial – primeiros ajustes 

                                                             
16 Ao longo da sequência didática, dispusemos mais aulas para a apresentação da situação inicial que 
para o momento das produções textuais e confecção dos exercícios dos módulos, porque, é na 
apresentação inicial que o professor estabelece todos os combinados com a turma, apresenta a grade 
de correção, detalha todo o processo, faz empréstimos de livros, em nosso caso etc. Portanto, o 
momento da apresentação da situação requer mais tempo para ser satisfatoriamente executado.   
17 Dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças.  
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Dia 31 – Módulo 1 

Novembro/2017:   

Dia 2 - Feriado18 

Dias 7 e 9 – Não houve aula (Semana de provas bimestrais). 

Dia 14 – Módulo 1 

Dia 16 – Produção intermediária  

Dia 21 – Produção intermediária – ajustes. Início do módulo 2. 

Dia 23 – Módulo 2 

Dia 28 – Produção Final 

Dia 30 – Produção Final 

  

A seguir, faremos a apresentação da sequência didática da seguinte forma: 

situaremos a parte da sequência de que estamos tratando (apresentação da situação, 

produção inicial, módulo 1, produção intermediária, módulo 2 e produção final). Para 

cada parte, em especial, faremos primeiramente uma descrição do trabalho e, em 

seguida, um detalhamento da ação, aula por aula. Na continuidade, estabelecemos 

as etapas do processo.  

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO – 10 aulas 

Aulas 1 e 2 – Visão geral 

Descrição do trabalho  

Nesta aula, apresentamos, de forma panorâmica, aos alunos a sequência 

didática, definimos a situação de comunicação, explicamos sobre a questão da 

avaliação, apresentamos a grade de correção, combinamos o projeto final e fizemos 

empréstimos de livros para a etapa de finalização. 

Detalhamento da ação   

Explicamos aos alunos os procedimentos de uma sequência didática e 

definimos a situação de comunicação relativa ao gênero discursivo resenha crítica, 

sobre o qual a sequência didática em tela está centrada e passamos a responder com 

os alunos às seguintes questões, dos quais obtivemos as respostas apresentadas 

também a seguir: 

 

                                                             
18 Dia de finados. 
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a) Quem se dirige a quem?  

Resposta: Os alunos do nono ano, da turma regular de 2017, dirigem-se a 

outros possíveis leitores da comunidade escolar. 

b) Estamos aqui para dizer o quê?  

Resposta: Para produzir uma resenha crítica sobre determinado livro.  

c) Do que se trata?  

Resposta: Trata-se de produzir um texto em que o aluno se posicione 

criticamente acerca do modo como o texto foi escrito. 

d) Em que ambiente se inscreve o ato de comunicação?  

Resposta: Serão textos manuscritos, produzidos em folha própria para 

produção textual e, depois, digitados e expostos para apreciação de todos, na 

biblioteca da escola. 

É válido ressaltar que todos esses questionamentos foram feitos com base nas 

orientações da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso.  

Com relação à verificação da aprendizagem19, considerando “a avaliação como 

uma prática educativa” (PASSARELLI, 2012, p. 172), apresentamos aos alunos a 

grade de correção (Anexo 1) que seria usada ao final do trabalho. Explicamos aos 

estudantes que os critérios de avaliação foram agrupados por competências20 e que 

a grade fora desenvolvida especificamente para o trabalho da sequência didática.21 

Especificamente para a elaboração da grade de correção, baseamo-nos em 

PASSARELLI 2017, 2012; SANTOS e TEIXEIRA, 2016 e na grade de correção do 

ENEM/2017.   

Apresentamos também a proposta de projeto final da sequência, em que os 

alunos já ficariam cientes de que seus textos finais serviriam a um propósito real fora 

do ambiente da sala de aula. Conforme Geraldi, propusemos “aos textos produzidos 

em aula outro destino. E desse destino os alunos devem tomar conhecimento já no 

início do ano letivo”. (GERALDI, 2011, p.65).     

Dessa forma, combinamos antecipadamente com os alunos o projeto final da 

sequência didática. Eles iriam produzir resenhas críticas sobre livros previamente 

                                                             
19 A avaliação foi discutida de forma particular na seção 3.3. 
20 Assim como são elaboradas as grades de correção do SAEB – Sistema de Avaliação da Educação 
Básica e do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio.   
21 Por uma questão de tempo, a grade de correção não foi elaborada em cooperação com os alunos, 
porém foi detalhadamente exposta e permanentemente exposta na sala de aula.   



67 
 

selecionados, pela professora, na biblioteca da escola22 e essas resenhas ficariam em 

exposição, num espaço de leitura pensado com a finalidade de expor os trabalhos dos 

alunos (Anexos 24 e 25). Esses textos serviriam a algumas finalidades, tais como: a 

um momento de acolhimento de novos alunos, que passariam por ali, conhecendo 

uma alternativa de trabalho voltada à produção textual; como uma espécie de legado 

dos alunos do 9º ano para a escola, visto que eles estariam se formando e, portanto, 

sairiam da escola, muitos após um longo período de convivência; e também para que 

outros alunos conhecessem previamente aqueles títulos e se interessassem em ler 

aqueles livros. 

Na primeira aula, também fizemos o empréstimo de livros que serviriam para a 

produção do projeto final. Os alunos levariam os livros para casa e, no dia marcado 

para a produção final, aproximadamente um mês depois, trariam o livro para a 

devolução. A professora levou para sala de aula uma média de 40 livros de literatura 

para que os alunos fizessem suas próprias escolhas.     

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO – 10 aulas 

Aulas 3 e 4 – Definindo a situação de comunicação 

Descrição do trabalho   

Como na aula 2 da apresentação da situação havíamos exposto o “problema” 

de comunicação central, nesta aula 3, apresentamos aos alunos cinco textos 

diferentes, sendo um texto do gênero editorial de jornal, dois textos do gênero notícia, 

um texto do gênero reportagem e um texto do gênero resenha crítica. O objetivo do 

trabalho era fazer com que os alunos depreendessem, na interface com outros 

contratos comunicativos (editorial, notícia e reportagem), as características do gênero 

textual que iríamos estudar, a saber: resenha crítica.   

Detalhamento da ação  

Dividimos a turma em sete grupos, com aproximadamente cinco alunos. 

Deixamos, em cada grupo, três cópias de cada um dos textos. Os alunos fizeram a 

leitura coletiva nos grupos; portanto, todos leram todos os materiais. 

                                                             
22 Dentre os livros selecionados, estavam: “No longe dos Gerais”, de Nelson Cruz; “Os livros que 
devoraram o meu pai”, de Afonso Cruz; “Aqualtune e outras histórias da África”, de Ana Cristina Massa; 
“Dom Casmurro” (versão adaptada), de Machado de Assis; “Longas cartas para ninguém”, de Júlio 
Emílio Braz; “Até passarinho passa”, Bartolomeu Campos de Queirós; “Pagu”, de Thelma Guedes; entre 
outros.   
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Segue abaixo uma lista com o título dos textos, os quais se encontram no anexo 

desta pesquisa. 

 

TEXTO 1 – Editorial do jornal “Folha de São Paulo”: “Suicídio e Prevenção”.  

TEXTO 2 – Notícia: “São Paulo irá dobrar número de profissionais para reduzir 

agressões em escolas”. 

TEXTO 3 – Notícia: “Palestra com autor de ‘Pai rico Pai Pobre’ tem ofensa a 

plateia e vaias”. 

TEXTO 4 – Reportagem: “Empresário de Niterói é indicado ao Prêmio Nobel da 

Paz”. 

TEXTO 5 – Resenha crítica: “Estreia da novela ‘Tempo de Amar’”. 

Após a leitura, começamos a identificar as temáticas dos textos, levantamos os 

dados apresentados, fizemos anotações, houve relatos de experiências, de 

impressões etc. 

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO – 10 aluas 

Aulas 5 e 6 – Definindo a situação de comunicação  

Descrição do trabalho    

Continuação da aula anterior – turma organizada em grupos para a leitura dos 

textos.  

Detalhamento da ação    

Dividimos novamente a turma em grupos e distribuímos os textos lidos na aula 

anterior. Passamos para a depreensão das características do gênero textual a ser 

estudado. À luz da Teoria Semiolinguística do Discurso, propomos aos alunos, então, 

refletirem sobre as seguintes perguntas, para cada um dos textos:   

1. Quem escreveu os textos? A quem os textos se dirigem?23  

2. Reforçamos a pergunta: quais as temáticas dos textos? De que tratam? 

3. De onde foram retirados? Em qual ambiente os textos foram veiculados? 

4.  Podemos dizer quais os gêneros desses textos? (Os alunos acertaram 

as notícias, restando o editorial, a reportagem e resenha crítica).  

5. Observem as autorias. Quem escreveu cada texto? (Os alunos 

identificaram o editorial, restando a reportagem e a resenha crítica). 

                                                             
23 As perguntas 1, 2 e 3 são representativas dos princípios de identidade, de propósito e de dispositivo, 
respectivamente, do nível situacional de um ato de linguagem.  
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6. Qual dos dois textos apresenta de forma mais clara a opinião do autor 

sobre a temática? (Os alunos identificaram a resenha crítica). Aqui, expusemos os 

alunos ao gênero resenha crítica sem, no entanto, esgotar a apresentação de sua 

composição, forma e função. 

7. Solicitamos que os alunos identificassem as opiniões no texto 5. 

 

Respondendo às perguntas em conjunto e oralmente, procedemos a algumas 

anotações. 

Em seguida, elaboramos conjuntamente as respostas ao questionário 

proposto. Em seguida, procedemos a algumas anotações relativas às respostas 

alcançadas. Como já elucidado, as perguntas foram elaboradas à luz da Teoria 

Semiolinguística, principalmente as relativas ao nível situacional de um ato de 

linguagem. Dessa maneira, refletimos com a turma sobre alguns elementos dos 

pressupostos teóricos – a estruturação socio-linguageira e o contrato de comunicação 

– sem mencionarmos a nomenclatura específica, o que não seria adequado a uma 

sala de aula da educação básica. 

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO – 10 aluas 

Aulas 7 e 8 – Preparação dos conteúdos 

Descrição do trabalho  

Para a preparação dos conteúdos, procedemos a algumas ações que 

começaram antes da aplicação da sequência didática propriamente. Já havíamos 

escolhido como temas transversais a ética e a orientação sexual como conteúdos a 

permearem o trabalho. Como esses temas são muito abrangentes, propomos aos 

alunos refletirem sobre a seguinte questão: “Violência nas escolas e igualdade de 

gêneros – combater e promover”24. Dessa forma, iniciamos, em algumas aulas 

anteriores, a leitura coletiva do livro “Eu não sou macaco”25, da escritora francesa 

Virginie Lou, com a tradução da professora Nilma Lacerda. Esse livro foi escolhido 

não só pela sua qualidade literária, mas também porque narra a história de uma 

menina que fora vítima de violência sexual no ambiente escolar.  

                                                             
24 Essa escolha deveu-se, entre outros fatores, ao fato de haver muitas ocorrências de violência no dia 
a dia da nossa escola, principalmente violência de meninos contra meninas. 
25 Esse livro encontra-se numa relação como altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil – FNLIJ.  
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Além da leitura do livro, exibimos um vídeo, com uma entrevista de Mário Sérgio 

Cortella26, que trata sobre a violência nas escolas; assistimos a um curta de 

animação27 cujo assunto é o bullying e procedemos também à leitura da reportagem 

“Morte de menina em escola expõe rotina de violência nas escolas públicas” que versa 

sobre violência nas escolas.   

Detalhamento da ação  

Os alunos se dirigiram à sala de leitura da escola, onde exibimos dois vídeos. 

Definimos para os alunos quem era o entrevistado. Mário Sérgio Cortella é um 

pedagogo, professor e pesquisador. Foi Secretário de Educação de São Paulo, além 

de promover pesquisas e debates sobre o tema da Educação, portanto, uma pessoa 

considerada legítima para estar na televisão, discutindo sobre a questão da violência 

nas escolas. Ali, sob aquele contrato de comunicação – entrevista – o educador era 

um sujeito dotado de legitimidade e credibilidade para estar na televisão falando sobre 

o assunto. “Para que um ato de linguagem seja válido, é necessário que os parceiros 

reconheçam, um ao outro, o direito à fala (o que depende de sua identidade) ”. 

(CHARAUDEAU, 2005, p. 17). Sem mencionarmos a nomenclatura da teoria, fomos 

refletindo com os alunos sobre a questão dos sujeitos no ato de linguagem.   

Com relação ao vídeo 2: “Bullying na escola”, propusemos aos alunos as 

seguintes perguntas: 

1. Qual a temática do vídeo? 

2. Quem o personagem representa na história? Quais seriam as possíveis 

vítimas e os possíveis agressores representados no vídeo? 

3. Onde a história se passa? 

4. O bullying é uma forma de violência ou é apenas brincadeira? 

5. Qual o limite entre violência e brincadeira? 

6. Algum de vocês já foi vítima de bullying em algum momento da vida 

escolar? 

7. Algum de vocês já praticou o bullying? 

8. Alguém saberia contar algum caso que presenciou ou soube de bullying? 

                                                             
26 Mário Sérgio Cortella é um filósofo, escritor, educador, palestrante e professor 
universitário brasileiro. Foi Secretário Municipal de Educação de São Paulo (1991/1992), no governo 
de Luiza Erundina. 
27 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=I0RZvBUYgnQ&t=22s 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palestrante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor_universit%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor_universit%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luiza_Erundina
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9. De quem é a responsabilidade com relação às consequências da prática 

do bullying? 

10. No caso do livro “Eu não sou macaco”, podemos dizer que a protagonista 

Joëlle28 foi vítima de bullying? 

11. O que fazer para que casos de bullying ou outras formas de violência 

não ocorram? 

12. O bullying só acontece na escola? 

13. Caso vocês saibam da ocorrência de violência na escola, como 

proceder? Com quem falar? Revidar é a solução?  

Fizemos um registro por escrito acerca das respostas e posteriormente 

confeccionamos um mural na sala de aula da turma. 

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO – 10 aluas 

Aula 9 e 10 – Preparação dos conteúdos 

Descrição do trabalho  

Nesta aula, fizemos a leitura individual de uma reportagem que tratava sobre 

violência nas escolas e trazia um caso sobre o assassinato de uma menina de 14 

anos, vítima da violência escolar.  

Detalhamento da ação  

Fizemos a leitura individual da seguinte reportagem: “Morte de menina em 

escola expõe rotina de violência nas escolas públicas”. 

Após a leitura, propusemos aos alunos as seguintes perguntas: 

1. Do que trata a reportagem? Qual a temática? 

2. Quem escreve e a quem se dirige a reportagem?29 

                                                             
28 Joëlle é a protagonista do livro “Eu não sou macaco”, livro que lemos para o trabalho com a sequência 
didática. Joëlle é uma menina de 13 anos que sofre uma violência sexual dentro do banheiro da escola, 
durante uma aula de educação física. No caso da pergunta acima, esperávamos que os alunos 
reconhecessem que Joëlle tinha sido vítima de violência sexual e não de bullying, mas as respostas 
demonstraram que os alunos estavam confusos, com relação às duas formas de violência. 
Esclarecemos a diferença e efetivamente nomeamos a violência sofrida pela personagem de violência 
sexual.   
29 A British Broadcasting Corporation (Corporação Britânica de Radiodifusão, mais conhecida pela 
sigla BBC) é uma emissora pública de rádio e televisão do Reino Unido, fundada em 1922. Possui uma 
boa reputação nacional e internacional (embora seja vista por alguns críticos como parcial e 
tendenciosa para o liberalismo e seja assumidamente pró-Londres). A BBC Brasil é uma ramificação 
da BBC londrina. Completou, em 2008, 70 anos de existência. São sete décadas de produção 
jornalística da BBC em português para ouvintes, internautas e espectadores brasileiros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Canal_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_(comunica%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reputa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imparcialidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
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3. Qual seria a finalidade da reportagem? Por que a BBC Brasil produziria 

uma reportagem sobre a violência nas escolas públicas brasileiras? 

4. A reportagem apresenta alguma pessoa que fala com autoridade sobre 

a temática do texto? Quem são essas pessoas e por que elas possuem essa 

autoridade? 

5. Essas pessoas apresentam pontos de vista semelhantes ou diferentes 

sobre a ajuda de psicólogos nas escolas? Quais os argumentos utilizados? 

6. Agora, faremos a seguinte tarefa: vamos retirar as palavras que foram 

usadas para apresentar três pessoas no texto: Marta, Ângela Soligo e Alessio Costa 

Lima. 

Cumpre sinalizar que as perguntas 1, 2 e 3 foram elaboradas à luz da Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, especialmente no que se refere aos 

princípios de tematização, identidade e finalidade, respectivamente, do nível 

situacional de um ato de linguagem. Já a pergunta 4 é representativa dos 

pressupostos teóricos da Teoria Semiolinguística, especialmente, no que se refere às 

condições de legitimidade e de credibilidade do sujeito falante, em relação ao nível 

discursivo de um ato de linguagem. 

 

Figura 10 – Quadro com informações sobre a reportagem (anexo 7), utilizada na 
sequência didática.  

 Palavras Perfil pessoal 

 

MARTA 

 

 

Menina quieta e 

tranquila 

 

Pessoa de pouca 

idade, calma, sem 

muitos amigos, 

tímida... 

 

 

ANGELA 

SOLIGO 

 

Doutora, 

coordenadora 

científica, 

especialista, ex-

presidente da 

Associação 

Brasileira de 

Psicologia Escolar 

e Educacional 

Pessoa estudiosa, 

muito conhecedora 

do assunto, 

pessoa de quem 

devemos respeitar 

a opinião. 
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ALESSIO 

COSTA LIMA 

 

 

Presidente da 

União Nacional 

dos Dirigentes 

Municipais de 

Educação. 

Não é estudioso 

do assunto em 

questão, fala da 

experiência, 

conhece o 

ambiente de 

escolas públicas 

municipais. 

 

7. Podemos classificar morfologicamente as palavras que foram usadas 

para apresentar essas três pessoas no texto?   

8. Os nomes ou expressões nominais são equivalentes para as três 

pessoas? (Com relação à quantidade e à “qualidade”?) Quem possui mais nomes 

qualificadores? Quem é apresentado no texto como pessoa com mais autoridade 

sobre o assunto? Por quê? Vocês acham que essa seleção foi aleatória ou foi 

intencional? Essa seleção pode demonstrar uma possível opinião do locutor sobre o 

assunto? Aqui, iniciamos uma apresentação de movimentos referenciais que 

apontam, no interior do texto, para a construção global dos sentidos.  

9. Com relação a Marta, pela nossa experiência, podemos dizer que 

pessoas com essas características (tímidas, introspectivas, calmas, quietas...) são 

mais vulneráveis a sofrerem o bullying? Por quê? Essa pergunta refere-se, 

particularmente, ao princípio de pertinência (processo de transação) de um ato de 

linguagem, segundo a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso. 

10. As meninas são mais fortes ou são mais fracas que os meninos? As 

meninas estão mais vulneráveis a sofrerem o bullying?  

11. Segundo a reportagem, qual a responsabilidade da escola com relação 

a casos de violência?  

Na etapa seguinte, combinamos uma primeira produção textual para a aula 

seguinte. 

 

PRODUÇÃO INICIAL – 4 aulas 

Aulas 1 e 2 – elaboração do texto 

Descrição do trabalho  
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Propusemos aos alunos que fizessem uma resenha crítica do primeiro capítulo 

do livro “Eu não sou macaco”. 

Detalhamento da ação  

Fizemos cópia de todo o primeiro capítulo do livro para todos os alunos. 

Novamente, retomamos a leitura do primeiro capítulo e, na sequência, pedimos aos 

alunos que fizessem uma resenha crítica dessa parte do livro.30  É importante 

mencionar que já havíamos feito a leitura integral do livro para os alunos, numa roda 

de leitura, antes de iniciamos o trabalho com a sequência didática propriamente dita. 

 

PRODUÇÃO INICIAL – 4 aulas 

Aulas 3 e 4 – retorno das produções iniciais 

Descrição do trabalho  

Aula expositiva, apresentando aos alunos as principais questões a serem 

trabalhadas nos módulos. 

Detalhamento da ação  

Após a análise das produções iniciais, verificamos que alguns pontos 

precisavam de ajustes. Trabalhamos, neste primeiro módulo, de uma maneira mais 

ampla, considerando desvios como: 

 inadequação ao gênero textual; 

 falta de um posicionamento definido e coerente; 

 ausência ou limitação de repertório coesivo; 

 desvios relativos à norma culta de prestígio 

Esses pontos foram selecionados considerando-se as competências 

estabelecidas na grade de correção (anexo 1), confeccionada por nós, especialmente, 

para a sequência didática desta pesquisa, conforme os apontamentos de 

PASSARELLI (2017 e 2012), SANTOS e TEIXEIRA (2016) e da grade de correção do 

ENEM (2017).       

Com relação à limitação ou ausência de repertório coesivo, apontamos, 

oralmente e no quadro, problemas concernentes ao processo de referenciação mais 

                                                             
30 Importante esclarecer que por uma contingência real de sala de aula (dificuldade em providenciar cópias de 
todo o livro para todos os alunos), os alunos - apesar de terem conhecimento de toda a história, pois lemos o 
livro para eles e debatemos amplamente as questões suscitadas pela narrativa, antes mesmo de iniciarmos a 
sequência didática propriamente dita - produziram resenhas críticas apenas do primeiro e do último capítulos 
(como veremos mais adiante) do livro “Eu não sou macaco”, pois nossa realidade nos permitiu reproduzir para 
os alunos apenas esses capítulos do material.    
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especificamente, dado ser esse o tema central de nossa pesquisa, com produções 

textuais elaboradas no seio de uma sequência didática. Vale enfatizar que, neste 

trabalho, debruçamo-nos sobre esse objeto de estudo, particularmente, não só por 

percebermos que, em geral, muitos problemas relativos à produção textual advêm da 

falta de domínio quanto ao emprego de recursos de coesão referenciais como também 

por flagrarmos esses mesmos problemas no bojo das produções textuais iniciais 

componentes do nosso corpus de pesquisa.   

Com relação à inadequação ao gênero, exibimos uma sistematização do 

conteúdo em Power point. Essa sistematização encontra-se no anexo 8. 

A seguir apresentamos um trecho da produção textual inicial de um aluno, como 

exemplo das competências e habilidades que deveriam ser trabalhadas ao longo da 

sequência didática: 

Figura 11 – Trecho da produção textual inicial de um aluno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrição de trecho da produção textual inicial de um aluno: 

... dado um soco na porta, então, a Sra. Karmzadeh cuidou dele, mesmo 

sabendo que Didier era um garoto mau. A Sra. Karmzadeh foi muito boazinha com 

ele. Joelle, vendo isso, ficou com um sentimento de querer e não querer se vingar. 

Achei bem legal ela repensar em se vingar dele por isso.  

 

Esse exemplo é bem característico do que acabamos de expor, pois o aluno 

apresenta problemas – relativos ao repertório coesivo – ligados ao fenômeno da 

referenciação, que dizem respeito, nesse caso, ao emprego repetido do substantivo 

Karmzadeh.  
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Os problemas relativos à repetição de termos foram pontuados oralmente e no 

quadro, sendo, mais adiante, trabalhados mais exclusivamente no módulo 2.  

 

MÓDULO 1 – 4 aulas 

Aulas 1 e 2 – aplicação e execução dos exercícios 

Descrição do trabalho  

Execução dos exercícios dirigidos que contemplavam não só problemas 

encontrados nas redações da turma, mas também, de uma maneira geral, 

trabalhavam as competências da grade de correção. Essa grade (anexo 1), conforme 

já mencionamos, foi discutida com a turma no momento da apresentação da situação 

(aula 1) e ficou fixada no mural da sala de aula.    

 

 

Detalhamento da ação  

Os alunos fizeram individualmente os exercícios propostos para o módulo 1, 

conforme modelo apresentado a seguir. Vale destacar que os exercícios se pautaram 

nos desvios encontrados nas produções textuais iniciais examinadas (avaliação 

diagnóstica). Sendo assim, estabelecemos a seguinte correspondência para a 

confecção dos exercícios, em consonância com as dificuldades apresentadas e a 

grade de correção.    

 

Figura 12 – Tabela de correspondência entre as competências e habilidades a 
serem trabalhadas na sequência didática e os exercícios propostos. 

 

 

DIFICULDADES APRESENTADAS EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

Inadequação ao gênero resenha crítica. 
(Competência 1 da grade de correção) 

Exercício 1 

Falta de posicionamento definido e 
coerente.                                       

(Competência 2 da grade de correção). 

 
Exercício 2 

Ausência ou limitação de repertório 
coesivo.  

(Competência 3 da grade de correção). 

 
Exercício 3 

Desvios relativos à norma linguística de 
maior prestígio. 

(Competência 4 da grade de correção). 

 
Exercício 4 
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Cabe ressaltar que todos os exercícios foram elaborados a partir de trechos 

retirados da produção textual dos próprios alunos. Alguns deles se reconheceram nos 

trechos, o que nos proporcionou momentos de satisfação, pois ficou demonstrado o 

protagonismo dos alunos relativamente ao projeto em execução.  

Seguem abaixo os exercícios do módulo 1, elaborados por nós, a partir de 

trechos das produções textuais dos alunos. 

 

EXERCÍCIOS DO MÓDULO 1: 

1)  A partir de trechos extraídos das primeiras resenhas elaboradas para a história “Eu 

não sou macaco”, assinale os comentários mais adequados ao gênero textual em 

questão. Isto é, sabendo que as resenhas se caracterizam por apresentarem 

comentários sobre determinada obra, assinale os trechos argumentativos que se 

referem, de fato, ao modo como a história de “Eu não sou macaco” é construída. 

 

a) (   ) “Eu gostei da história, pois ela conta sobre o bullying”. 

b) (   ) “Eu não gostei do livro em si, pela gordofobia com o Didier”. 

c) (   ) “Achei leve a forma como o narrador tratou a violência sofrida por Joëlle”. 

d) (  ) “Eu achei interessante a forma com que ela faz as comparações com os 

macacos. É engraçado pelo fato de ela lembrar dos macacos, sempre que ela vive 

alguma coisa”. 

e) (  ) “A forma com que ela muda depois da violência sexual foi muito trágica, porque 

ela ficou com muita raiva”. 

f) (  ) “Ela queria vingança. Ela não queria que esse acontecimento ficasse impune”. 

g) (   ) “O livro aborda um tema muito importante, ainda mais nos dias de hoje, em 

que o bullying é um dos maiores maus que assombram a sociedade humana”. 

h) (   ) “Eu não gostei dessa parte do texto por causa do bullying e da brincadeira de 

mau gosto”. 

i) (  ) “Joëlle também poderia ter contado para a diretora e não ficar em silêncio, 

planejando uma violência contra o gordo Didier”. 

2)  Reescreva os trechos abaixo, tornando a argumentação mais consistente. 
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a) “Eu gostei da história, pois ela conta sobre o bullying nas escolas atualmente, 

como quando Didier abaixa a calcinha de Joëlle e como visto pelas vítimas do bullying 

e dos praticantes do ato...”  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) “A forma com que ela muda depois que sofreu uma violência sexual foi muito 

trágica, porque ela ficou com tanta raiva, que não procurou ajuda, ela ficou com medo 

e com trauma. ” 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

c) “A narrativa de “Eu não sou macaco” é uma narrativa muito boa. Conta a história 

de Joëlle, uma menina francesa que sofreu uma ‘brincadeira de mau gosto’, digamos 

assim”.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

d) “Eu achei interessante a forma com que ela faz as comparações com os macacos. 

É engraçado pelo fato de ela lembrar dos macacos sempre que ela vive alguma coisa”. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3- Reescreva as frases abaixo, substituindo os elementos de coesão por apenas um 

dos conectivos sugeridos entre parênteses. Tome cuidado. Não pode haver alteração 

de sentido na frase. 

 

a) Eu não gostei do livro em si, devido à gordofobia com o Didier. (Senão, em virtude 

de, apesar de que). 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

b) O tema deve ser mais discutido nas escolas, nas casas, em lugares públicos; mas 

ainda é muito frágil falar sobre isso. (Apesar de, consoante, ao passo que).  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c) Eu gostei da história, pois ela conta sobre o bullying. (Assim, conforme, porque). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

d) Zoreh foi a única pessoa que não riu, logo Joëlle ficou ainda mais sua amiga.             

(A fim de que, embora, por isso).  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

4) O texto abaixo se refere à parte final da nossa história “Eu não sou macaco”, em 

que Didier deixa-se impregnar pela doçura da Sra. Karmzadeh, repensando suas 

atitudes e fazendo com que todos que estavam naquela sala repensassem também 

suas próprias posturas. Releia o trecho com atenção e corrija eventuais equívocos 

com relação à norma culta padrão da língua portuguesa. 

 

“Sob a luz da lâmpada o gordo Didier se entrega a doçura da senhora Karmzadeh.  
 - Como pode alguém chegar a semelhante estado? – murmura ela, como se falasse 
sozinha. O gordo Didier balança a cabeça com os olhos cheio de lagrima. 
 - A senhora não pode imaginar. Ela e taõ linda... E àquele professor a fica 
paquerando! A senhora não pode imaginar... 
 Ela olha para ele: 
 - Claro que poço! Você acha que eu não tenho vontade de derrubar portas as 
vezes? Que eu não adoraria me vingar daqueles que tomarão tudo de mim no meu 

pais? Mas só os gorilas se vinga. ” 
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MÓDULO 1 – 4 aulas 

Aulas 3 e 4 – Correção 

Descrição do trabalho  

Correção dos exercícios propostos no módulo 1. 

Detalhamento da ação  

Fizemos a correção dos exercícios, oralmente e no quadro, junto com toda a 

turma. Os alunos não apresentaram dificuldades para a realização dos exercícios 3 e 

4; por isso, não faremos observações a respeito desses exercícios. Com relação ao 

exercício 1, seguem abaixo as respostas a que chegamos, após um momento de 

reflexão em conjunto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumpre sinalizar que, como uma atividade objetiva, não caberiam aqui outras 

opções de resposta. Vale ressaltar também que debater e apresentar essas respostas 

não foi uma tarefa muito simples, pois algumas alternativas representam bem o limite 

entre uma crítica à personagem (ou ao assunto da trama) e uma crítica à forma como 

a trama foi escrita.  

Já com relação ao exercício 2, do módulo 1, tratou-se de uma atividade 

produtiva, pois tivemos a oportunidade de debater e reescrever os trechos produzidos 

pelos próprios alunos, adequando as respostas com relação à coerência, através de 

uma nova reescritura elaborada no quadro, com a participação de toda a turma.  
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Seguem abaixo as respostas construídas pelos alunos, com o nosso auxílio. 

Essas foram as respostas que elegemos como o produto final da atividade.  

Módulo 1 – exercício 2. 

Resposta da professora (co-construída com os alunos) – Transcrição:   

a) “A narrativa é interessante, pois aborda a questão do bullying, a partir de dois 

pontos de vista, tanto da parte de vítima, como também a partir da perspectiva do 

agressor, daquele que pratica o ato. ”  

b) “... porque ela parou de falar. Ficou completamente muda. O medo e o trauma 

geraram muita raiva em Joëlle. Tanta raiva, que ela se fechou, introspectiva, e não 

procurou mais ajuda. ”  

c) “O livro ‘Eu não sou macaco’ narra uma trama muito boa. Conta a história de Joëlle, 

uma menina francesa que sofreu uma ‘brincadeira de mau gosto’”.   

d) “Foi interessante a forma com que ela fez as comparações com os macacos, porque 

ela se sentiu exposta às risadas, igual aos macacos no zoológico.  

Na sequência observaremos como os alunos apresentaram suas respostas, 

antes da correção da atividade.  

 Módulo 1 – exercício 2 – Exemplo de resposta de um aluno.  

Resposta do aluno - Transcrição:  

a) “A história se torna interessante quando se aborda o assunto ‘bullying’ de maneira 

implícita, mostrando assim a forma que Didier trata Joëlle. De forma violenta e 

arrogante. ”  

Importante mencionar que neste exercício, isto é, na letra A, do exercício 2, do 

módulo 1, a grande maioria dos alunos apresentou dificuldades não só para perceber 

certa incoerência no trecho selecionado, como também para reescrevê-lo de maneira 

mais adequada. A partir daí, os alunos optaram, então, por elaborarem novas 

respostas junto com a professora, oralmente, copiando, em seguida, o resultado.   

Seguem outros exemplos de respostas dos alunos, relativamente, ainda, ao 

módulo 1, exercício 2.   
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Módulo 1 – exercício 2 – outros exemplos de resposta dos alunos.  

 Respostas de alunos – Transcrição:   

b) “A mudança no comportamento de Joëlle depois da violência sofrida foi muito 

trágica, pois ela se calou e ficou cheia de raiva e não foi atrás de ajuda, ficou com 

medo e traumatizada. ”     

c) “A narrativa de ‘Eu não sou macaco’ é ótima, pois nela é retratada a história de 

Joëlle, uma menina francesa que sofreu uma agressão, uma violência, muito mais do 

que uma ‘brincadeira de mau gosto: ’"  

d) “É interessante como ela faz várias comparações com os macacos ao longo da 

história. Isso se torna engraçado porque ela sempre lembra dos macacos quando vive 

algo. 

  

Nessa última aula do módulo 1, combinamos, para a aula seguinte, uma 

atividade de produção textual intermediária, que seria uma resenha crítica sobre o 

último capítulo do livro “Eu não sou macaco”.  

 

PRODUÇÃO INTERMEDIÁRIA – 2 aulas 

Aulas 1 e 2 – produção textual intermediária 

Descrição do trabalho   

Os alunos elaboraram uma produção textual sobre o último capítulo do livro “Eu 

não sou macaco”. 31 

 

Detalhamento da ação   

Após a execução do módulo 1, propusemos aos alunos que fizessem uma nova 

produção textual, antes da produção final, a que denominamos produção 

intermediária. Eles já haviam lido todo o livro “Eu não sou macaco”, também já haviam 

feito uma produção textual inicial sobre o primeiro capítulo desse livro. Já havíamos 

amplamente debatido sobre a questão da violência no ambiente escolar e sobre a 

                                                             
31 Uma vez mais é importante esclarecer que por uma contingência real de sala de aula (dificuldade em 
providenciar cópias de todo o livro para todos os alunos), os alunos - apesar de terem conhecimento 
de toda a história, pois lemos o livro para eles e debatemos amplamente as questões suscitadas pela 
narrativa, antes mesmo de iniciarmos a sequência didática propriamente dita - produziram resenhas 
críticas apenas do primeiro e do último capítulos (como veremos mais adiante) do livro “Eu não sou 
macaco”, pois nossa realidade nos permitiu reproduzir para os alunos apenas esses capítulos do 
material. 
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importância de se manter respeito mútuo entre meninos e meninas nas escolas. O 

último capítulo de “Eu não sou macaco” faz o leitor refletir sobre como podemos lidar 

com a questão da violência nas escolas, apresentado uma alternativa de ação que 

não é o revide nem a vingança.  

Providenciamos cópias do último capítulo do livro para todos os alunos da 

turma. Fizemos uma leitura conjunta, em voz alta, e depois eles iniciaram a atividade.   

RETORNO DA PRODUÇÃO INTERMEDIÁRIA – 1 aula 

MÓDULO 2 – 3 aulas 

Aulas 1 e 2 – Ajustes nas produções intermediárias e início do módulo 2. 

Descrição do trabalho  

Observações orais e no quadro sobre as produções textuais intermediárias. 

Início da confecção dos exercícios do módulo 2; 

Detalhamento da ação  

Fizemos oralmente algumas observações sobre as produções textuais 

intermediárias, no sentido de ainda ajustar as competências da grade de correção e 

também com o intuito de já introduzir observações mais pontuais sobre fenômenos 

relativos ao movimento da referenciação.   

Com relação ao uso de expressões nominais, observamos com os alunos que 

os textos, de uma maneira geral, estavam muito carentes de palavras que 

retomassem outras palavras ou que as caracterizassem e de uma progressão textual 

mais eficiente. Como forma de exemplificação, segue abaixo um trecho da produção 

textual intermediária de um aluno:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrição do trecho da produção textual intermediária de um aluno: 
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Quando Didier chega na casa de Zoreh, mesmo todo sujo e com sangue, a 

senhora Karmzadeh o recebe com total tranquilidade e calma e disposta a ajudá-lo, 

com essa atitude da Senhora Karmzadeh, Joëlle pegou como referência e acabou 

desistindo de se vingar de Didier, vendo que mesmo sendo grosso tinha coração, essa 

atitude da Senhora Karmzadeh foi ótima, pois ajudou Joëlle a desistir de sua vingança.   

 

Com esse trecho exemplificativo, podemos notar que o aluno, entre outras 

questões, poderia ter explorado melhor as palavras de modo a referir-se à Senhora 

Karmzadeh sem repetições. Da mesma forma, podemos também apontar que o aluno 

reitera a informação sobre a desistência de Joëlle em se vingar de Didier e, ao fazer 

dessa forma, ele compromete a progressão textual.    

Um segundo momento da aula foi iniciar as atividades do módulo 2. Explicamos 

aos alunos que, de uma maneira geral, as atividades do módulo haviam sido 

elaboradas para que os alunos ampliassem ou diversificassem o repertório de 

palavras ou expressões para produzirem com mais eficiência a retomada ou 

caracterização de outras palavras já introduzidas no texto, além de garantir, com maior 

competência, a progressão temática do texto. Assim, iniciamos a confecção dos 

exercícios do módulo 2. 

Na sequência, apresentamos os exercícios propostos para o módulo 2: 
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MÓDULO 2 – 3 aulas 

Aulas 2 e 3 – Confecção dos exercícios do Módulo 2. 

Descrição do trabalho  

Confecção e correção dos exercícios propostos para o módulo 2. 

Detalhamento da ação  

Após alguns minutos para que os alunos terminassem as atividades do módulo 

2, fizemos a correção no quadro, junto com toda a turma. Esses exercícios foram 

elaborados para que os alunos superassem as dificuldades apresentadas com relação 

ao processo de referenciação e progressão textual. 

Vejamos algumas opções de respostas relativas ao exercício 1: 

Módulo 2 - Exercício 1 – Respostas: 

De uma maneira geral, escreveram os seguintes substantivos como opções de 

resposta: perdão, amizade, confiança, segurança, companheirismo, reconciliação, 

união, compaixão, etc.   

 

Os alunos não demonstraram dúvidas nem dificuldades para a execução do 

exercício 1. Vejamos, agora, uma opção de resposta relativa ao exercício 2: 

 

Módulo 2 – Exercício 2 – Respostas: 

a) Joëlle: 

Pontos negativos: desconfiada, incrédula e acautelada. 

Pontos positivos: magnanimidade, altruísta e benevolente. 

b) Didier 

Pontos negativos: raivoso, agressivo e colérico. 

Pontos positivos: frágil, desassistido e negligenciado. 

 

Com relação ao exercício 2, observamos que os alunos souberam caracterizar 

os personagens, de acordo com a história da trama. Os estudantes perceberam que 

não só os adjetivos caracterizam, mas também os substantivos, uma vez que 

expressões nominais apresentam essa função caracterizadora.  

Com relação ao exercício 3, os alunos também não apresentaram dificuldades 

em selecionar os nomes ou expressões nominais para caracterizar a personagem em 



88 
 

questão (Élise). Seguem abaixo algumas opões de respostas relativamente ao 

exercício 3.  

Módulo 2 – Exercício 3 – Respostas:  

Algumas opções de respostas: corpo delgado, pássaro do céu, longas pernas, etc.  

 

Cumpre mencionar que, com relação ao exercício 4, do módulo 2, nós nos 

sentimos muito felizes com a realização dessa atividade, pois, mesmo com todas as 

adversidades – estávamos cansados, já chegando ao final do ano letivo, estávamos 

num período pós semana de provas da escola, as últimas provas daqueles alunos do 

nono ano que iriam sair da escola etc, mesmo com todos esses entraves, 

constatamos, muito felizes, que os alunos realizaram as tarefas com toda dedicação 

e seriedade. Foi um momento em que eles tiveram a oportunidade de falar uns dos 

outros, falar da professora e expressarem seus sentimentos e afetos.  

Vejamos algumas opções de respostas relativamente ao exercício 4: 

Módulo 2 – Exercício 4 – respostas: 

“Eu gosto do Diego porque ele é uma pessoa super legal, divertida, engraçada e super 

carinhosa. Ele me ajuda nos estudos e me ajuda quando eu não sei fazer alguma 

coisa, meu companheiro para tudo, saímos bastante e curtimos demais, é muito bom 

tê-lo ao meu lado sempre, esse menininho fofo demais que é muito inteligente por 

sinal, me encanta demais. Esse menininho por ter um coração enorme com muito 

amor e simplicidade. ”  

 

O resultado do exercício 4, de uma maneira geral, foi satisfatório. Os alunos se 

esforçaram em apresentar mecanismos de referenciação diferentes para o amigo 

escolhido.    No caso do exemplo acima, o aluno utilizou alguns nomes para referir-se 

ao amigo Diego, tais como: pessoa muito legal, ele, meu companheiro, o pronome –

lo, da forma “tê-lo”, menininho fofo e menininho.   

Alguns alunos ainda se empenharam em referir-se à professora. Segue um 

exemplo: 
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Módulo 2 – Exercício 4 – respostas:  

 “Em meados de 2015, conheci pela primeira vez a professora Carla e acredito 

que a nossa amizade se fortalece a cada semana. Gosto dela porque ela é divertida, 

engraçada, etc. além de ensinar super bem. A “professora soneca” conhecida pelo 

motivo que às vezes, em sua aula, faz com que os alunos durmam, pelo modo como 

que fala calmamente. Sra. Prota é com certeza a melhor “teacher” da minha vida. Com 

seu jeito doce, gentil, humilde e carismática vem conquistando os nossos corações 

(risos). Vai deixar muitas saudades quando eu sair da escola. ”    

 

Podemos observar pela resposta, o esforço do aluno em diversificar os 

elementos referenciais relativos à professora. Primeiro ele introduz o referente: Carla, 

depois utiliza as formas: dela, ela, professora soneca, Sra. Prota, “teacher”.   

Podemos dizer que as atividades foram bem aproveitadas e que os alunos, de 

uma forma geral, se esforçaram para executá-las de forma eficiente. Combinamos, 

para a aula seguinte, que seria o momento de elaboração da produção textual final do 

projeto e que os alunos deveriam devolver à biblioteca os livros que pegaram por 

empréstimo no primeiro dia de apresentação do trabalho.  

 

PRODUÇÃO FINAL – 4 aulas 

Aulas 1 e 2 – produção textual 

Descrição do trabalho  

Aulas reservadas para que os alunos elaborassem o texto final da sequência 

didática filiado ao gênero textual resenha crítica.  

 

Detalhamento da ação  

Os alunos levaram os livros para a sala de aula e iniciaram, individualmente, 

todos com os livros nas mãos e as leituras feitas, a elaboração da produção final do 

projeto. Após a confecção dos textos, os alunos entregaram os livros, juntamente com 

o texto final. Cabe ressaltar que todos os alunos levaram o livro para a aula nesse dia. 

Ninguém esqueceu o livro em casa ou deixou de fazer a leitura.   

De uma maneira global, podemos afirmar que o trabalho com a sequência 

didática foi muito significativo e proveitoso, pois todos nós – alunos e professora – 

tivemos a oportunidade de aprender mais, especificamente, sobre questões relativas 
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à produção textual filiadas ao gênero resenha crítica, além de aprender também e 

analisar outros fenômenos linguísticos relacionados à dinâmica textual, mais 

especificamente, os fenômenos que se relacionam à questão da referenciação.  

Após detalharmos toda a aplicação da sequência didática, passaremos às 

análises, propriamente ditas, das produções textuais oriundas da sequência supra 

relatada.     
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5. A CONSTRUÇÃO DAS ANÁLISES: O MOVIMENTO DA REFERENCIAÇÃO 

E OS EFEITOS DE SENTIDO  

Antes de iniciarmos, cumpre esclarecer que este capítulo será dividido em dois 

momentos: primeiramente, estabeleceremos os parâmetros de análise, nos quais nos 

baseamos para proceder à tarefa e, num segundo momento, passaremos à análise 

do corpus propriamente dito.  

 

5.1. Parâmetros de análise 

 

De acordo com os postulados da Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso, a construção de sentido procede de um ato de linguagem e este envolve um 

sujeito o qual se dirige a outro sujeito, dentro de uma situação de troca específica, que 

sobredetermina parcialmente as escolhas dos recursos de linguagem que possa 

utilizar.  

A partir desse princípio, Charaudeau (2009) nos apresenta um modelo que 

consta de três níveis, com três tipos de competência correspondentes para o sujeito, 

conforme já explicitado no capítulo 2, seção 2.1.5: o nível/competência 

semiolinguístico, o discursivo e o situacional.  Verificaremos detalhadamente cada um 

deles, pois que compõem nosso parâmetro de análise do corpus. 

 

Nível semiolinguístico: 

Charaudeau destaca que é no nível semiolinguístico que se constrói o texto. 

Logo, para compreendermos o nível semiolinguístico, faz-se necessário entender o 

que é um texto. De acordo com o Dicionário de Análise do Discurso, texto é ‘todo 

discurso fixado pela escritura’ (RICOEUR, 1986, p.137 apud Charaudeau, 2004, p. 

466). Partindo-se dessa definição, podemos conceber que texto é a materialização de 

um discurso, ou seja, o resultado de um ato de linguagem produzido por um sujeito, 

que pressupõe a existência de seu interlocutor, dentro de uma situação de troca 

específica.  

Para a fixação do discurso, considerando as circunstâncias da situação de 

troca, é necessária uma atitude para adequar a formalização do texto com 

determinada intencionalidade do sujeito.  

Essa formalização compreende três níveis e cada um requer um saber-fazer 

em termos de composição do texto, de construção gramatical, de igual maneira, de 
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um saber-fazer relativo ao uso adequado das palavras e do léxico, segundo o valor 

social que transmitem. Conforme as palavras de Charaudeau: 

É necessário que o sujeito tenha uma competência semiolinguística, a qual 
lhe permite combinar formas (escolhas das formas relação com o sentido e 
as regras de combinação), em função das restrições do quadro situacional e 
os dados da organização discursiva. (2009, p.14). 

 
Assim, a competência semiolinguística postula que todo sujeito que se 

comunica e interpreta possa manipular e reconhecer a forma dos signos, suas regras 

de combinação e seu sentido, sabendo que se usam para expressar uma 

intencionalidade de comunicação, de acordo com as exigências situacionais.  

Passaremos, agora, à exposição do nível discursivo de construção de sentido. 

  

Nível discursivo: 

Nesse nível, atua a competência discursiva que determina a capacidade de 

manipulação e reconhecimento das estratégias discursivas. Estas, por sua vez, 

definem-se da seguinte maneira: 

As estratégias discursivas definem-se em relação ao contrato de 
comunicação. Para o sujeito, trata-se inicialmente de avaliar a margem de 
manobra de que dispõe no interior do contrato, para jogar entre, e com as 
restrições situacionais e as instruções de organização discursiva e formal. 
(CHARAUDEAU, 2009, p. 14). 

  
 É importante destacar que as estratégias discursivas advêm do nível 

situacional, pois são atitudes enunciativas que o sujeito falante constrói em função 

dos elementos da situação, elaboradas a partir de um locutor e um interlocutor da 

enunciação. Esse nível comporta três ordens discursivas, já apresentadas 

anteriormente e aqui sumarizadas assim: 1) o enunciativo; 2) o enuncivo e 3) o 

semântico.  

Passaremos, agora, à verificação do nível situacional.  

 

Nível situacional: 

Esse nível está relacionado à competência situacional e compreende quatro 

aspectos em função dos quais o sujeito deverá estar apto para construir seu discurso: 

(1) a identidade dos parceiros da troca; (2) a finalidade discursiva; (3) a tematização 

e, por fim, (4) as circunstâncias materiais em que se dá a troca. Todos esses 

elementos foram apresentados nas páginas 28, 29 e 30 deste trabalho.  
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Cumpre esclarecer que a competência situacional pressupõe uma 

sensibilidade dos sujeitos do circuito externo para lidar com a situação comunicativa, 

ou seja, ela exige que o sujeito que se comunica esteja em condições de construir seu 

discurso em função dos quatro aspectos apresentados no parágrafo anterior.     

Esses níveis de construção de sentido descritos por Charaudeau fornecem 

aporte teórico para que se compreenda a construção de sentido e, da mesma forma, 

oferecem subsídios para a construção de análises de textos. 

Para uma melhor visualização dos parâmetros de análise selecionados para a 

investigação do movimento da referenciação na tessitura de uma escrita mais 

competente de nossos alunos, elaboramos o quadro a seguir: 

 

Figura 13 – Quadro esquemático sobre as competências do ato de linguagem, de 
autoria da pesquisadora. 

NÍVEIS E COMPETÊNCIAS APTIDÕES 

 
Situacional 

Restrições contratuais do gênero 
resenha crítica – identidade, finalidade, 

tematização e suporte. 

 
Discursivo 

 

Estratégias discursivas ligadas ao modo 
argumentativo do discurso e ao uso dos 

saberes. 

 
Semiolinguístico 

 

Processos de referenciação, ajustados 
ao projeto de dizer dos sujeitos 

enunciadores. 

 

No que se refere aos níveis de produção de sentido a que recorremos para 

executar as análises desta pesquisa, o quadro acima, apoiado em Charaudeau (2005 

e 2009), oferece-nos uma melhor visualização do que acabamos de expor nesta 

seção.     

Sob a perspectiva da Teoria Semiolinguística de Análise do discurso, 

especialmente no que concerne aos três níveis de produção de sentido, construiremos 

a análise do nosso corpus, conforme apresentaremos a seguir. 

 

5.2. Exame de corpus 

 
 Neste capítulo, passaremos à análise das produções textuais. Como os alunos 

produziram três textos ao longo da sequência didática e nosso objetivo é não só 

verificar as estratégias de referenciação empregadas em cada texto, mas também 
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observar se houve um ganho qualitativo no uso de tais estratégia ao longo do projeto, 

faremos as análises em dois momentos:   

 Primeiro: individualmente, em que analisaremos parte a parte as 

estratégias de referenciação empregadas pelos alunos, em cada um de seus 

textos e, ao final, uma análise global do texto como um todo.   

 Segundo: verificaremos o conjunto dos três textos produzidos por um 

mesmo aluno, ao longo da sequência – em que buscaremos verificar se houve 

incremento qualitativo quanto ao uso mais específico das expressões 

referenciais e, de que forma, o uso dessas expressões garantiu maior 

consistência à construção argumentativa e organização mais adequada da 

própria textualidade para produção mais ampla de efeitos de sentido do texto. 

Dessa forma, serão analisados 9 textos individualmente e 3 conjuntos de 

produções textuais (produção inicial, intermediária e final) de um mesmo aluno. 

Antes de iniciarmos as análises propriamente ditas, cumpre ainda alguns 

esclarecimentos importantes.  

O primeiro foi que não houve um motivo específico que justificasse a escolha 

desses 9 textos que foram detidamente analisados e que vieram a compor o corpus 

desta pesquisa. De fato, precisávamos de material para nosso estudo e 9 produções 

textuais compuseram uma quantidade de material satisfatória. 

Assim, de uma maneira geral, o conjunto de todos os textos efetivamente 

produzidos por todos os alunos da turma 1901 (composta por 35 alunos), ao longo da 

sequência didática, ficaram assim distribuídos, ressalvadas algumas abstenções. 

 

Figura 14 – Produções textuais de todos os alunos da turma 1901 
Produção inicial – proposta de produção textual: produza uma 

resenha crítica a partir do primeiro capítulo do livro “Eu não sou 
macaco”. 

 
20 produções 

 

Produção intermediária – proposta de produção textual: 
produza uma resenha crítica a partir do último capítulo do livro 
“Eu não sou macaco”. 

 
 

25 produções 

 
Produção final – proposta de produção textual: produza uma 
resenha crítica a partir do livro selecionado na biblioteca da 
escola. 

 
  36 produções32 

  

                                                             
32 Foram ao todo 81 produções textuais efetivamente produzidas pela turma 1901, ao longo do quarto 
bimestre letivo de 2017. 
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Um segundo esclarecimento importante refere-se à justificativa da proposta de 

produção textual final da sequência didática aplicada. Na verdade, elaboramos um 

projeto pedagógico cujo objetivo didático era o ensino sistemático de produção textual 

do gênero resenha crítica, analisando especificamente os processos de referenciação 

utilizados pelos educandos, com vistas à construção de sentidos. Dessa forma, 

propusemos aos alunos que produzissem textos a partir de capítulos do livro lido no 

bimestre: “Eu não sou macaco”, o que configurou, efetivamente, uma sequência de 

trabalho, especialmente quando o objeto de estudo é a verificação dos mecanismos 

de referenciação empregados.  Nesse ponto, cumpre justificar por que não solicitamos 

aos alunos que produzissem outras resenhas críticas a partir do mesmo livro 

anteriormente utilizado (“Eu não sou macaco”). A justificativa refere-se ao objetivo 

pedagógico final do projeto didático. A ideia foi que os alunos da turma 1901 

deixassem uma espécie de legado para a escola, e que também seus textos 

servissem como motivação para que outros alunos da escola lessem os livros 

resenhados. Assim, selecionamos livros literários na biblioteca da escola, os 

emprestamos aos alunos para que os lessem em casa e, no momento oportuno, os 

devolvessem ao acervo escolar, para, então, produzirem a proposta final de trabalho. 

Foi por esse motivo que solicitamos como produção textual final do projeto uma 

resenha crítica baseada em livros diversos. Segue abaixo tabela com os títulos de 

todos os livros resenhados pela turma na produção final.  

Por último, é importante esclarecer nosso referencial teórico relativo à análise 

dos processos de referenciação. Partimos de duas classificações, uma proposta por 

Mônica Magalhães Cavalcante (2003) e outra, por Koch (2005a). 

Após essas considerações, podemos passar, então, para as análises dos 

textos. 

Segue a primeira etapa de análises, que consiste em verificar separadamente 

cada texto de um mesmo aluno, buscando conferir a organização referencial da 

produção e os efeitos de sentidos decorrentes. 

 

Análises 

Primeira etapa de análise: verificação particular das produções textuais inicial, 

intermediária e final de cada aluno.  
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ALUNO 1 

Produção textual inicial 

Proposta: Produza uma resenha crítica sobre o primeiro capítulo do livro “Eu não sou 

macaco”.  

 

Transcrição da produção textual inicial do aluno 1 

A narrativa de “Não sou macaco” é uma narrativa muito boa. Conta a história 

de Joëlle, uma menina francesa que sofreu uma “brincadeira de mau gosto”, digamos 

assim. 

Eu não gostei do livro em si pela gordofobia com o Didier. Se fosse no meu 

caso, eu me sentiria ofendida por falarem do meu físico.  

Na minha opinião, existem inúmeras formas de mencionar alguém, e como 

“gordo” eu não gostei. Até porque ele tem um nome, e ficaria mais legal se colocassem 

só Didier e não adicionassem nenhuma característica de muito mau gosto ao nome 

do menino. 

Tirando essa parte, achei leve a forma como o narrador tratou a violência 

sofrida por Joëlle.     

 

Análise da produção textual inicial do aluno 1 

 

Primeiramente, constatamos fidelidade à proposta de produção textual inicial, 

pois podemos observar uma série de elementos de referenciação ligados à trama do 

livro “Eu não sou macaco”, em especial, vinculados ao fato narrado no primeiro 

capítulo, em que a violência sexual sofrida pela protagonista Joëlle é, 

predominantemente, descrita. Assim, temos os termos: narrativa, “Não sou 

macaco”, livro, história de Joëlle, menina francesa, “brincadeira de mau gosto”, 

violência, Didier, gordofobia, menino, os quais vão garantindo os movimentos de 

continuidade e progressão no texto em tela, como veremos mais adiante.  

Esses elementos compõem o nível semiolinguístico de produção de sentido, de 

acordo com Charaudeau, porque correspondem à materialidade linguística, dada por 

escolhas lexicais centradas sobre expressões nominais, conforme os termos 

destacados acima, que identificam o tema mais amplo tratado no primeiro capítulo do 

livro resenhado, no bojo do projeto comunicativo do eu-comunicante.  
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Da mesma maneira, esses elementos também se relacionam ao nível 

discursivo de produção de sentido, vinculados ao escopo da Teoria Semiolinguística, 

pois engendram estrategicamente a argumentação do produtor do texto, como 

orientadores de uma intencionalidade persuasiva do enunciador, na direção de se 

criticar a maneira como a narradora apresenta a violência sofrida pela protagonista 

Joëlle e como caracteriza o antagonista Didier, algoz da menina.  Assim, para 

materializar essas intencionalidades, o aluno mantém em evidência no texto as 

seguintes formas nominais:  

 Relativamente à violência sofrida por Joëlle: história de Joëlle, menina 

francesa, “brincadeira de mau gosto”, violência; 

 Relativamente à caracterização de Didier: menino, gordofobia, Didier.  

Esses elementos, da mesma forma, remetem ao nível situacional do ato de 

linguagem, conforme Charaudeau, visto que garantem obediência ao contrato 

comunicativo vigente na base do gênero textual em tela nesta pesquisa, a resenha 

crítica. Nesse gênero textual, o leitor projetado (o tu-destinatário) espera encontrar 

uma apreciação crítica a respeito da obra resenhada. Sobre a resenha crítica, 

Machado afirma o seguinte:   

 
Ao escrever uma resenha escolar/acadêmica, você deve levar em consideração que 
estará escrevendo para seu professor que, se indicou a leitura, deve conhecer a 
obra. Portanto, ele avaliará não só a leitura da obra, através do resumo que faz 
parte da resenha, mas também sua capacidade de opinar sobre ela. (MACHADO, 
2004, p. 31). 

 

Assim, o contrato comunicativo reivindica um determinado gênero textual, que 

por sua vez é perpassado por um sujeito, portador de intencionalidades o qual, para 

dar conta do seu projeto de comunicação, empreende escolhas no momento de 

produção textual.  

Podemos, então, dizer que esses três níveis de construção de sentido estão 

intimamente relacionados e compõem a base de todo ato de comunicação. Analisar 

as escolhas lexicais que o sujeito comunicante empreendeu no momento em que 

construiu seu texto significa buscar perceber a intencionalidade desse sujeito por trás 

do uso de determinada expressão nominal, dentre tantas outras possíveis, o que 

remete invariavelmente às estratégias linguístico-discursivas utilizadas para alcançar 

sua finalidade comunicativa, em observância ao contrato comunicativo que rege o 

texto.  
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Dito isso, passaremos agora às análises detalhadas propriamente ditas. Por 

questões didáticas, apresentaremos, sempre que possível, as reflexões que fizemos 

divididas por parágrafos, de acordo com o texto analisado, sem perder a ideia de 

sentido global ou progressão textual. 

 

Análise detalhada da produção textual inicial do aluno 1 

 

Primeiro parágrafo:  

A narrativa de “Não sou macaco” é uma narrativa muito boa. Conta a 

história de Joëlle, uma menina francesa que sofreu uma “brincadeira de mau 

gosto”, digamos assim. ” 

 

Nesse primeiro parágrafo, observamos os seguintes referentes que funcionam 

como âncoras no texto: A narrativa de “Não sou macaco”, Joëlle e “brincadeira 

de mau gosto”, os quais são retomados respectivamente por: narrativa, menina 

francesa e violência (estando este último apenas presente no quarto parágrafo do 

texto).  

O elemento anafórico narrativa retoma a âncora A narrativa de “Não sou 

macaco” por anáfora correferencial co-significativa, em que observamos a reiteração 

do termo narrativa. Essa reiteração provoca certa inadequação na cadeia coesiva, 

devido à repetição do elemento narrativa. Sabemos que, dependendo de alguns 

fatores, como por exemplo, da finalidade do sujeito comunicante ou do contrato 

comunicativo em si, a repetição de termos faz-se necessária e bem-vinda33, porém 

não no caso do texto em tela, em que não se observa um tipo de repetição em que o 

aluno busque enfatizar determinada proposição ou evidenciar uma ou outra 

característica no texto.  

Já relativamente ao objeto de discurso Joëlle, ocorre uma anáfora 

correferencial recategorizadora por expressão definida menina francesa, em que o 

atributo acrescido ao referente possui a função de particularizá-lo.  Trata-se34 de uma 

                                                             
33 Nem sempre, a repetição de termos deve ser mal avaliada numa produção textual. Segundo Koch e 
Elias, “Costuma-se criticar textos que contêm repetição como redundantes, circulares ou mal 
estruturados. No entanto, a repetição é uma estratégica básica de estruturação textual: os textos que 
produzimos apresentam uma grande quantidade de construções paralelas, repetições literais enfáticas, 
pares de sinônimos ou quase sinônimos, repetições da fala do outro e assim por diante. (2018, p. 100)  
34 Conforme mencionado na nota de roda pé número 20. 
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personagem de 13 anos que se chama Joëlle, portanto, não seria coerente referir-se 

à personagem como mulher ou senhora. Além disso, o aluno possui o conhecimento 

de que a personagem é francesa e de que a história narrada no livro lido se passa na 

França e não no Brasil. Esse conhecimento partilhado (entre o sujeito enunciador – o 

aluno e o tu interpretante – a professora) acerca do contexto social do livro vai 

determinar a escolha do vocábulo menina e também do caracterizador francesa, 

conforme nos ensina Charaudeau, “A situação extralinguística faz parte das 

circunstâncias de discurso, figura como um ambiente material transformado em 

palavra através dos filtros construtores de sentido, utilizados pelos atores da 

linguagem. ” (2016, p.32). 

Analisando ainda esse primeiro parágrafo da produção textual, com relação à 

expressão nominal “brincadeira de mau gosto”, reconhecemos que o aluno a utiliza 

para se referir à violência sexual sofrida por Joëlle, no vestiário da escola. Ocorre que 

o estudante abandona completamente a informação nova trazida por essa expressão 

nominal e somente retoma esse referente (violência sexual) no último parágrafo, 

quando, então, passa a nomeá-lo como violência, conforme verificaremos ao final da 

análise.  

Relativamente à sequência “brincadeira de mau gosto”, digamos assim, 

percebemos certa argumentatividade suavizada pelo uso das aspas e pelo emprego 

da expressão eufemística35 digamos assim. Já com o termo “brincadeira de mau 

gosto”, constatamos que o aluno fez uso das aspas em seu texto com alguma 

intencionalidade, ainda mais quando consideramos a expressão digamos assim na 

complementariedade do sentido pretendido. Maingueneau36, citando Authiez-Revuz, 

nos ensina que a utilização das aspas, entre outras possíveis justificativas, serve ao 

fato de o enunciador pretender estabelecer uma modalização autonímica em seu 

discurso. A modalização autonímica se caracteriza por: 

Não se limitar às palavras colocadas entre aspas, mas por englobar o 
conjunto dos procedimentos por meio dos quais o enunciador desdobra, de 
uma certa maneira, seu discurso para comentar sua fala enquanto está sendo 
produzida. Ao comentar assim sua própria fala, o enunciador produz uma 
espécie de enlaçamento. (MAINGUENEAU, 2002, p. 158).  

 

                                                             
35 De acordo com Azeredo (2014, p.500) o eufemismo é uma figura de linguagem que tem por objetivo 
“atenuação de um fato trágico, grosseiro ou desagradável por meio de expressões consideradas mais 
amenas”. 
36 Sobre modalização autonímica, consultar: Maingueneau, 2002, p. 157. 
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Assim, modalização autonímica ocorre quando o enunciador faz um comentário 

sobre sua própria fala, ou seja, sobre aquilo que ele aspeou. De fato, podemos 

perceber que o aluno reforça o comentário, por meio do significante digamos assim, 

relativamente à expressão “brincadeira de mau gosto”.  

No mesmo sentido, Pauliukonis (2003), também trazendo à baila o estudo de 

Authiez-Revuz, apresenta-nos que um dos casos de modalização autonímica pode 

sugerir uma “não coincidência entre as palavras e coisas” (PAULIUKONIS, 2003, p. 

43), isto é, quando as palavras usadas não correspondem bem à realidade que 

designam. 

Analisando mais detidamente o caso em questão, sabemos que a personagem 

Joëlle sofreu crime sexual, isto é, foi violentada na escola. O aluno, então, para 

nomear esse fato, lança mão do referente “brincadeira de mau gosto”, e podemos, 

ao tentar desvendar essa intencionalidade do sujeito enunciador, afirmar que o uso 

das aspas se justifica, porque o aluno sabe que não se trata de uma brincadeira, mas 

sim de um crime (o aluno está suavizando a narrativa de um crime), então, ele lançou 

mão do recurso das aspas.    

Relativamente ao uso da expressão digamos assim, ela parece sugerir a 

complementação dessa intencionalidade, qual seja a de suavizar a narrativa do 

acontecimento, que é um fato difícil de ser contado ou abordado, principalmente por 

algumas pessoas, dependendo do seu credo, idade, gênero etc.  

Passemos agora para análise do segundo parágrafo do texto: 

Segundo parágrafo: 

“Eu não gostei do livro em si pela gordofobia com o Didier. Se fosse no 

meu caso, eu me sentiria ofendida por falarem do meu físico. ” 

 

No segundo parágrafo, constatamos que o aluno mantém a progressão 

temática37 do texto iniciada no parágrafo anterior. O estudante inicia o segundo 

parágrafo, mantendo a referência à narrativa (âncora do parágrafo anterior), por meio 

do referente livro, mas, na progressão do texto, muda a temática quando, ao referir-

se a livro, passa a não mais tratar da personagem Joëlle e da violência sofrida pela 

                                                             
37 Segundo Koch e Elias (2016) a progressão temática é o processo pelo qual o texto se constrói com 
a introdução de informação nova, ligada à informação que já é do conhecimento do leitor ou que lhe é 
fornecida no próprio texto. 
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menina, mas sim passa a referir-se ao que o próprio aluno denomina gordofobia com 

o personagem Didier.  

Em Eu não gostei do livro em si, que surge já no início desse segundo 

parágrafo, verificamos que o aluno emite de forma explícita sua opinião sobre o livro. 

A título de observação, cabe acrescentar que quando o estudante focaliza sua opinião 

na estruturação da frase, deslocando a expressão Eu não gostei para o início do 

parágrafo, e ainda mais considerando a total ruptura temática interparágrafos, já que 

o aluno termina o parágrafo anterior tratando de outra temática, isto é, da violência 

sofrida por Joëlle, podemos dizer que essa maneira de se expressar é uma pista de 

que o estudante se sentiu particularmente incomodado com o fato de a narradora 

sempre se referir ao personagem Didier chamando-o de “gordo”, sendo esse um 

motivo de crítica por parte do aluno.  

Esse movimento linguístico-discursivo e situacional representado pela 

topicalização, apresenta-nos um indício importante para o reconhecimento do sujeito 

comunicante (identidade social), que também comparece no texto. Sobre as 

identidades sociais e as discursivas, Charaudeau (2009) nos fala o seguinte:  

 
O jogo entre identidade social e identidade discursiva e a influência daí 
resultante, não podem ser considerados fora de uma situação de 
comunicação. É a situação de comunicação, em seu dispositivo, que 
determina antecipadamente (graças ao contrato que a define) a identidade 
social dos parceiros do ato de troca verbal. Além disso, esta lhes fornece 
instruções quanto à maneira de comportar-se discursivamente, isto é, define 
certos traços da identidade discursiva. Ao sujeito falante restará a 
possibilidade de escolher entre mostrar-se conforme as instruções, 
respeitando-as ou decidir mascará-las, subvertê-las ou transgredi-las. 
(CHARAUDEAU, 2009, p. 11).  

 
 

Dessa maneira, no caso do texto em análise, considerando todo o trecho, 

conforme já sinalizamos, parece que os sentimentos pessoais do aluno, sujeito 

comunicante, deixa-se transparecer de maneira mais evidente no seu discurso, e isso 

ocorre porque o estudante sentiu-se particularmente incomodado com o fato de a 

autora chamar o personagem de gordo.   

Analisando os anafóricos desse segundo parágrafo, verificamos que a 

presença do referente livro, na frase: Eu não gostei do livro em si, retoma por 

correferencialidade co-significativa a âncora narrativa, presente no primeiro parágrafo 

do texto.  Apesar dessa anáfora, o estudante não mantém a progressão temática na 
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sequência do texto, passando a apresentar novas âncoras neste segundo parágrafo 

do texto: gordofobia e Didier.  Então, vamos a eles.    

Com relação aos objetos de discurso gordofobia e Didier, ocorre entre eles 

uma anáfora indireta com categorização de um novo referente. Vejamos: Didier não 

retoma gordofobia, mas sim estabelece uma remissão a este elemento. Retomada é 

o mesmo que correferencialidade ou recuperação parcial do referente, isto é, dois 

objetos de discurso se referindo ao mesmo referente, de maneira total ou parcial, o 

que não ocorre aqui. Isto posto, passamos, então, ao terreno da remissão, isto é, das 

anáforas indiretas. Gordofobia é um referente puro, funcionando como uma âncora 

no texto. Este vocábulo foi formado pela justaposição do adjetivo gordo como o 

elemento de composição pospositivo -fobia (do grego: phóbos), que significa ação de 

horrorizar, amedrontar, dar medo.38
  Na sequência, o aluno insere Didier, que só surge 

no texto por autorização de gordofobia, já que a gordofobia ocorre com este 

personagem, Didier. Gordofobia e Didier são dois itens lexicais distintos entre si que 

se ligam a referentes também diferentes. Gordofobia é a ação de amedrontar alguém, 

chamando-o de gordo, e Didier é o nome de um personagem do livro, que possui a 

característica de ser gordo, de estar acima do peso. Esses dois substantivos 

diferentes entre si, ligam-se a referentes também distintos, porém o processo não é 

aleatório. Um só surge no texto por ocasião do outro, quando, então, a literatura 

classificatória denomina o processo como anáfora indireta com categorização de um 

novo referente, pois relacionamos indiretamente por inferência a gordofobia ao 

personagem Didier. Além disso, Didier é um referente novo apresentado pelo aluno.                

Na sequência, ainda no segundo parágrafo, verificamos a elipse do substantivo 

gordofobia em se fosse no meu caso, isto é, se a gordofobia fosse no meu caso, 

quando o aluno omite o vocábulo por uma questão de estilo, para evitar a repetição 

do substantivo. Também as elipses são consideradas relativamente ao movimento da 

referenciação.  

Cabe ressaltar que, em nossas análises, remeteremo-nos sempre às propostas 

classificatórias selecionadas para a pesquisa, mas também buscaremos trazer à luz 

os efeitos de sentido decorrentes das escolhas linguístico-discursivas utilizadas na 

produção do texto.  

Passemos agora para análise do terceiro parágrafo do texto:  

                                                             
38 Conforme o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (2001). 
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Terceiro parágrafo: 

“Na minha opinião, existem inúmeras formas de mencionar alguém, e como 

“gordo” eu não gostei. Até porque ele tem um nome, e ficaria mais legal se 

colocassem só Didier e não adicionassem nenhuma característica de muito mau 

gosto ao nome do menino. ” 

 

Neste terceiro parágrafo, uma vez mais constatamos que os referentes ativados 

no primeiro parágrafo não são retomados, o que ocorre é uma progressão temática 

entre este e o parágrafo anterior. O aluno após manifestar sua opinião de maneira 

explícita e de oferecer uma alternativa à evocação da prática da gordofobia: existem 

inúmeras formas de mencionar alguém, continua justificando a opinião emitida 

neste e no parágrafo anterior: ele tem um nome, e ficaria mais legal se colocassem 

só Didier e não adicionassem nenhuma característica de muito mau gosto ao 

nome do menino. 

Aqui, observamos novamente um uso significativo das aspas, com a palavra: 

“gordo”. Neste caso, o aluno utiliza as aspas para indicar que está usando em seu 

texto exatamente a palavra aspeada, ou seja, o aluno chama a atenção do leitor para 

a palavra com as aspas e, ao fazer isso, “delega ao co-enunciador a tarefa de 

compreender o motivo pelo qual ele está chamando sua atenção”. (PAULIUKONIS, 

2003, p.43). Então, de acordo com o parágrafo anterior, em que o aluno demonstra 

sua total repulsa ao fato de a narradora chamar o personagem Didier de gordo, aqui 

podemos conferir o seguinte sentido ao uso das aspas: o aluno informa ao leitor que 

essa fala não é dele, justamente pelo fato de tê-la avaliado de maneira muito 

depreciativa, e não quer cometer também a gordofobia, visto que esta prática, 

conforme sinalizamos, incomoda particularmente o aluno. Trata-se também de um uso 

bastante significativo das aspas e seu sentido só pode ser calculado considerando 

outras partes do texto.  

Conforme dissemos anteriormente, o aluno assegura a progressão temática 

com o parágrafo anterior, introduzindo o referente “gordo” que se liga por anáfora 

correferencial recategorizadora a Didier, utilizado no segundo parágrafo. Nesta 

sequência ainda, o estudante faz uso de outras expressões anafóricas para se referir 

a Didier: ele e menino. O pronome pessoal ele estabelece uma anáfora não-co-

significativa e não-recategorizadora com a âncora Didier, presente no segundo 

parágrafo do texto. Esse tipo de anáfora é representado na classificação de 
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Cavalcante (2003) pelos pronomes pessoais, pois, segundo a autora, não há como 

classificar os pronomes pessoais conforme as formas lexicais, devido ao baixo grau 

de significação dos pronomes.  O vocábulo Didier liga-se à âncora Didier, do segundo 

parágrafo, por anáfora correferencial co-significativa, pois há a repetição do vocábulo 

e caracteriza a co-significação, ou seja, a reiteração dos termos. Já entre Didier e 

menino ocorre uma anáfora correferencial recategorizadora. Além disso, cabe 

destacar também que nenhuma característica de muito mau gosto retoma por 

hiperônimo gordofobia, referente apresentado no parágrafo anterior. Nesta 

oportunidade, o estudante expõe sua opinião crítica a respeito de prática da 

gordofobia pela narradora, classificando-a como de muito mau gosto.  

Passaremos agora para análise do quarto e último parágrafo deste texto.  

Quarto parágrafo: 

Tirando essa parte, achei leve a forma como o narrador tratou a 

violênciasofrida por Joëlle. ” 

 

Neste quarto parágrafo, o pronome essa, presente na frase: Tirando essa 

parte, liga-se à questão da gordofobia por uma anáfora correferencial 

recategorizadora manifestada pelo dêitico: essa.      

Ainda neste último parágrafo, o aluno retoma a temática apresentada no 

primeiro parágrafo e parece mudar de ponto de vista, pois passa a utilizar nova 

expressão referencial, relativamente ao ocorrido com a protagonista Joëlle. No 

primeiro parágrafo, surge o sintagma nominal “brincadeira de mau gosto”, em 

referência à ação sofrida por Joëlle, já no último parágrafo, esse sintagma nominal é 

substituído pelo substantivo violência. Conforme demonstramos, o aluno parece ter 

consciência de que, de fato, foi uma violência e não uma brincadeira, devido ao uso 

das aspas e da expressão eufemística digamos assim. 

Passaremos agora a uma análise mais geral do texto que nos ajudará a 

compreender melhor a produção textual como um todo.   

  

Análise global da produção textual inicial do aluno 1 

A proposta de produção textual foi que o estudante fizesse uma resenha crítica 

sobre o primeiro capítulo do livro “Eu não sou macaco”, em que figura, como fato 

principal, a narrativa da violência sexual sofrida pela protagonista Joëlle, no vestiário 
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da escola, durante a aula de educação física. O aluno, então, inicia seu trabalho 

apresentando a personagem Joëlle e a violência sofrida pela menina. Dessa maneira, 

ele permanece fiel à proposta da redação e sugere que, na sequência, fará uma 

apreciação crítica à forma como essa violência é descrita pela narradora, porém isso 

não ocorre. A respeito de tal violência, para encerrar o primeiro parágrafo, o aluno se 

utiliza da frase “brincadeira de mau gosto”, digamos assim para veicular um efeito 

de sentido bastante significativo, conforme analisamos, mas a significação que 

complementaria essa frase, não surge na sequência do texto, ela só vai aparecer no 

último parágrafo, configurando descontinuidade temática.  

No segundo parágrafo, surgem novos referentes que não se comunicam com 

a temática da sequência textual anterior. O estudante apresenta o antagonista Didier, 

algoz da menina Joëlle, e o comentário feito sobre esse personagem refere-se ao fato 

de a narradora chamá-lo de gordo a todo instante no livro, ou seja, o comentário não 

se refere à brutal violência cometida pelo personagem. A violência sexual 

empreendida por Didier contra Joëlle sequer é mencionada neste parágrafo. Na 

sequência do texto, já no terceiro parágrafo, o aluno continua abordando a questão 

gordofobia e não recupera a temática do primeiro parágrafo em momento algum. 

No último parágrafo, observamos que o texto retoma a temática do primeiro 

parágrafo sobre a questão da violência sexual sofrida por Joëlle para, então, emitir 

uma opinião acerca da maneira como a narradora descreve esse acontecimento. A 

esse respeito, o aluno muda o item lexical para se referir a esse mesmo referente 

(violência sexual) e parece, na parte final do texto, complementar a significação da 

frase “brincadeira de mau gosto”, digamos assim, presente lá no primeiro 

parágrafo, pois, de fato, não se tratava de uma brincadeira.  

Dessa maneira, embora o estudante tenha produzido um texto com algumas 

significações interessantes, com certas variações na utilização dos processos 

referenciais e no uso de itens lexicais para se referir ao mesmo referente, ele 

demonstra ainda estar adquirindo competência para apresentar de maneira 

satisfatória seu projeto de texto a partir da seleção e organização das ideias, fatos e 

opiniões em vista da defesa de seu ponto de vista, pois apresenta um texto com várias 

partes desconectadas, revelando problemas na continuidade do texto. 
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ALUNO 1 

PRODUÇÃO TEXTUAL INTERMEDIÁRIA 

Proposta: Produza uma resenha crítica sobre o último capítulo do livro “Eu não sou 

macaco”.  

 

Transcrição da produção textual intermediária do aluno 1 

“Eu não sou macaco” narra a história de Joëlle, uma garota que estava no 

vestiário escolar, enquanto estava lá um garoto chamado Didier entrou e arrancou sua 

calcinha e abusou dela. Joëlle em sua escola tem uma amiga chamada Zoreh que 

estava com ela na hora do acontecimento. Quando Didier abusou de Joëlle, ele e os 

outros garotos começaram a rir de sua cara, como se ela fosse um macaco enjaulado, 

e Joëlle resolveu se vingar dele.  

Eu achei bem interessante, gostei do último capítulo do livro, fez com que Joëlle 

pensasse se queria se vingar mesmo, pelo fato de que no último capítulo, Joëlle, Zoreh 

e Didier estavam na casa de Zoreh e o Didier estava com a mão machucada, pois ele 

tinha dada um soco na porta, então, a Sra. Karmzadeh cuidou dele, mesmo sabendo 

que Didier era um garoto mau, a Sra. Karmzadeh foi muito boazinha com ele, Joëlle 

vendo isso ficou com um sentimento de querer e não querer se vingar, achei bem legal 

ela repensar em se vingar dele, por isso achei o último capítulo bem interessante. 

  

Análise da produção intermediária do aluno 1 

 

O texto apresentado procurou ser fiel à proposta de produção textual, pois 

verificamos alguns referentes, tais como Joëlle, Didier, Zoreh, macaco enjaulado, 

casa de Zoreh, Sra. Karmzadeh, boazinha entre outros, que se ligam especialmente 

ao fato narrado no último capítulo do livro resenhado. Neste ponto, cabe fazer um 

breve resumo sobre essa parte da obra.  

No último capítulo, a Sra. Karmzadeh, mãe de Zoreh, ajuda Joëlle a perceber 

que ela não devia se vingar de Didier. Enquanto passava uma notícia na televisão, 

informando sobre um gorila, que arromba sua jaula, no zoológico da cidade, para 

despedaçar um menino que ria dela, a Sra. Karmzadeh comenta com Joëlle que 

apenas os gorilas se vingam. Quando a mãe de Zoreh menciona essa frase, a menina 
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Joëlle, pensativa, conclui: “se só os gorilas se vingam, o que é que eu vou fazer, eu, 

que não sou macaco? ” (LOU, 2005, p. 79).  

Ao final da narrativa, o leitor não é capaz de afirmar se Joëlle se vingou ou não 

de Didier, mas procura transmitir uma mensagem de que não vale a pena se vingar, 

mensagem esta acolhida pelo aluno, conforme percebemos pela passagem: “achei 

bem legal ela repensar em se vingar dele”. Percebemos por esse trecho que o aluno 

acolheu a mensagem final do livro, pois Joëlle passa toda a narrativa tramando um 

plano de vingança e é no capítulo final que ela repensa essa atitude.  

Considerando agora os três níveis de produção de sentido, na convergência 

teórica da Semiolinguística, assinalamos que as expressões nominais utilizadas acima 

representam o nível semiolinguístico do ato de comunicação, pois compõem a 

superfície do texto, aquilo que está aparente ou a materialidade das formas 

linguísticas. Assim, as expressões nominais: história, Joëlle, vestiário escolar, 

garoto, Didier, calcinha, acontecimento, macaco enjaulado, Sra. Karmzadeh, 

sentimento e bem legal narram os acontecimentos e demonstram a construção de 

um projeto de dizer do eu-comunicante (o estudante), como veremos mais adiante. 

Essas mesmas formas, dependendo de sua organização ou seleção, também 

veiculam a intencionalidade do sujeito enunciador. Então, vejamos: percebe-se que a 

orientação argumentativa da resenha aponta para uma opinião positiva sobre o fato 

narrado no último capítulo do livro, ou seja, uma possível não vingança de Joëlle com 

relação a Didier.  

Já com relação à discursivização, conforme no ensina Charaudeau, ela é 

construída a partir dos dados situacionais que regem o ato de linguagem. No caso em 

tela, o aluno deveria produzir uma resenha crítica a respeito do último capítulo do livro 

“Eu não sou macaco”, como parte do processo de avaliação escolar. Dessa forma, na 

construção do nível discursivo, notamos que o estudante emprega sequências do tipo: 

Eu achei bem interessante, gostei do último capítulo, A Sra. Karmzadeh foi 

boazinha com ele, que anunciam as restrições situacionais e apontam certa 

intencionalidade do eu-enunciador, qual seja, evidenciar uma apreciação crítica 

positiva acerca do último capítulo do livro base.     

Da mesma forma, esses elementos também indicam para o nível situacional do 

ato de linguagem, no escopo da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, pois 

apresentam uma apreciação crítica sobre o último capítulo do livro. De fato, na base 

do gênero textual resenha crítica opera um contrato comunicativo que informa ao tu-
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destinatário que nesse gênero textual haverá uma tomada de posição acerca da obra 

resenhada. 

 

Análise detalhada da produção textual intermediária do aluno 1 

 

Primeiro parágrafo:   

“Eu não sou macaco” narra a história de Joëlle, uma garota que estava no 

vestiário escolar, enquanto estava lá um garoto chamado Didier entrou e arrancou 

sua calcinha abusou dela. Joëlle em sua escola tem uma amiga chamada Zoreh 

que estava com ela na hora do acontecimento. Quando Didier abusou de Joëlle, ele 

e os outros garotos começaram a rir de sua cara, como se ela fosse um macaco 

enjaulado, e Joëlle resolveu se vingar dele. 

 

Analisando, então, o texto em detalhes, constatamos que o aluno apresenta no 

primeiro parágrafo de seu texto um resumo acerca da violência sexual sofrida pela 

protagonista Joëlle. Realmente, foi importante o aluno fazer esse resumo, pois isso 

vai ajudar na composição de sentido do anafórico macaco enjaulado, presente no 

final deste parágrafo. Essa expressão é utilizada pelo narrador do livro para expressar 

o estado de espírito da menina Joëlle no momento em que foi atacada por Didier e foi 

aproveitado pelo estudante em sua produção textual.  

Assim, nesse primeiro parágrafo, o aluno apresenta a âncora “Não sou 

macaco” que é retomada por anáfora correferencial recategorizadora por hiperônimo 

pela expressão história de Joëlle. O termo Joëlle, por sua vez, é retomado por vários 

outros objetos de discurso, a saber: garota, Joëlle, ela e macaco enjaulado. Todas 

essas anáforas são classificadas da seguinte forma com relação à âncora Joëlle: 

 

 garota – anáfora correferencial recategorizadora; 

 Joëlle – anáfora correferencial co-significativa;  

 ela – anáfora correferencial não-co-significativa e não-recategorizadora. 

 macaco enjaulado – anáfora indireta com categorização de um novo referente.  

Com relação às anáforas elencadas acima, podemos afirmar que o aluno, de 

certa maneira, sabe utilizar de forma satisfatória uma variedade de itens lexicais para 
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se referir ao mesmo referente e, assim, evitar inadequações de estilo relativas ao uso 

de repetições.  

Observando os fenômenos mais de perto, vamos deter uma atenção especial 

à ocorrência dos dois últimos fenômenos anafóricos.  Com relação à retomada 

empreendida pela forma pronominal ela, segundo Cavalcante (2003), não pode ser 

classificada nem como anáfora co-significativa e nem como recategorizadora, pois o 

pronome pessoal possui um baixo grau de significação. Por conta disso, esse 

movimento anafórico merece uma classificação diferenciada.  

Relativamente à anáfora utilizada pela expressão nominal macaco enjaulado, 

conforme sinalizamos, é um referente utilizado pelo narrador e bem apropriado pelo 

aluno em sua produção textual. No livro, Joëlle declara que se sentiu como um macaco 

enjaulado, no zoológico, quando Didier a violentou e os outros meninos apontaram o 

dedo para ela, rindo de sua cara. O sentido da expressão, então, refere-se ao 

sentimento jocoso que Joëlle sentiu em ter ficado exposta perante os outros alunos 

da escola. É importante ressaltar que, num primeiro momento, algum leitor desavisado 

que se deparasse com essa expressão no livro, mas sem o conhecimento de seu real 

sentido na narrativa, poderia supor que se tratasse de alguma referência a racismo. 

Ocorre que o livro “Não sou macaco” é uma tradução da literatura francesa e, portanto, 

na França, talvez, macaco não figure de imediato como um objeto que remeta a 

questões racistas. Essa expressão e a compreensão de seu significado na narrativa 

nos remetem à seguinte afirmativa de Charaudeau (2016):  

 
A situação extralinguística faz parte das circunstâncias de discurso, figura 
como um ambiente material transformado em palavra através dos filtros 
construtores de sentido, utilizados pelos atores da linguagem. Estes últimos 
criam a hipótese segundo a qual esse ou aquele ambiente semiotizado está 
inserido em um saber partilhado. ” (CHARAUDEAU, 2016, p. 32). 

 
 

No caso, quando o narrador utiliza a expressão nominal macaco enjaulado e 

o leitor reconhece essa expressão como algo passível de significação relativamente 

ao fato expresso, ou seja, reconhece essa expressão nominal como possível de servir 

para materializar no discurso algo que existe no mundo que os cerca, é porque 

subsiste ao ato de comunicação um contrato que liga os interlocutores da troca e faz 

com que possuam um mesmo conjunto de saberes partilhados. Conforme nos ensina 

Charaudeau, são saberes que compõem os universos de referência numa troca de 
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linguagem, isto é, “para que a troca se realize, é necessário que tenham em comum 

universos de referência (saberes compartilhados).   

Ainda no primeiro parágrafo, temos a sequência: um garoto chamado Didier 

entrou e arrancou sua calcinha e abusou dela que é retomada por encapsulamento 

pelo termo acontecimento. Importante destacar que ao que Cavalcante (2003) 

denomina encapsulamento, Koch (2005a) chama de anáfora rotuladora. Ambas as 

denominações servem para resumir partes do discurso, empacotando-as em uma 

expressão nominal. No caso em tela, acontecimento empacota toda a sequência um 

garoto chamado Didier entrou e arrancou sua calcinha e abusou dela. 

Passemos agora para análise detalhada do segundo parágrafo do texto:   

Segundo parágrafo:  

Eu achei bem interessante, gostei do último capítulo do livro, fez com que Joëlle 

pensasse se queria se vingar mesmo, pelo fato de que no último capítulo, Joëlle, Zoreh 

e Didier estavam na casa de Zoreh e o Didier estava com a mão machucada, pois ele 

tinha dada um soco na porta, então, a Sra. Karmzadeh cuidou dele, mesmo sabendo 

que Didier era um garoto mau, a Sra. Karmzadeh foi muito boazinha com ele, Joëlle 

vendo isso ficou com um sentimento de querer e não querer se vingar, achei bem legal 

ela repensar em se vingar dele, por isso achei o último capítulo bem interessante. 

 

O aluno inicia o parágrafo sinalizando sua opinião de maneira explícita sobre a 

obra.  Nesse parágrafo é que fica bem caracterizado o fato de o aluno ter-se alinhado 

à proposta de produção textual, pois é quando ele vai apresentar fatos e personagens 

referentes ao último capítulo do livro.  

Em “A Sra. Karmzadeh cuidou dele, mesmo sabendo que Didier era um garoto 

mau. A Sra. Karmzadeh foi muito boazinha com ele. ”, constatamos que o aluno 

repete os termos, sinalizando vocabulário pouco diversificado para referir-se a essa 

personagem. Importante ressaltar que o uso adequado dos elementos referenciais e 

de suas variações contribui para uma adequada arquitetura textual e 

consequentemente satisfatória expressão das ideias.  

Ainda nesse segundo parágrafo, observamos uma anáfora indireta com 

recategorização lexical relativamente a Didier e garoto mau. Notem que é nesse 

trecho que o aluno vai qualificar negativamente Didier como garoto mau, reconstruindo 

o sentido para garoto.  
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Cumpre assinalar que nem todos os objetos de discurso presentes nos textos 

serão analisados, para se evitar que o trabalho fique enfadonho e muito extenso. 

 

Análise global da produção intermediária do aluno 1 

 

A produção textual intermediária do aluno 1 apresenta-se como um texto não 

muito bem dividido, contando apenas com dois parágrafos muito extensos, nos quais 

não é possível depreender as partes de introdução, desenvolvimento e conclusão do 

texto.  

No primeiro parágrafo, ocorre a apresentação da temática da produção textual, 

trata-se da história da menina Joëlle, que foi violentada na escola. Esse parágrafo é 

um resumo do primeiro capítulo da obra base, o livro “Eu não sou macaco”.  

No segundo parágrafo, o aluno já entra um pouco melhor na proposta de 

produção da atividade, que solicitava a elaboração de uma resenha crítica sobre o 

último capítulo do livro base. Assim, notamos que o aluno apresenta um resumo 

acerca do último capítulo e expõe uma apreciação crítica sobre ele.  

Com relação à unidade temática, podemos afirmar que o aluno a mantém, 

evidenciando ao longo do texto as expressões nominais: história de Joëlle, Didier, 

vestiário escolar, bem interessante, último capítulo, Sra. Karmzadeh, garoto 

mau, que vão, entre muitas outras funções, vincular o texto à proposta de atividade 

de produção textual.      

ALUNO 1 

PRODUÇÃO TEXTUAL FINAL 

Proposta: Produza uma resenha crítica acerca do livro selecionado na biblioteca da 

nossa escola. 

 

 

Transcrição da produção textual final do aluno 1 

Escassez 

“A primeira vez que vi meu pai” fala sobre Daniel e Lucas, dois amigos e ambos 

eram problemáticos em relação ao vínculo paterno. Como toda história, essa também 

tem dois lados, Lucas que tem um pai que enfrenta problemas com álcool e que é 
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muito agressivo sob o efeito do mesmo. O outro lado é o de Daniel que convive com 

a ausência de seu pai que não soube lidar com a responsabilidade de ter um filho 

cedo e abandonou Daniel e sua mãe.  

Ao decorrer da história, Daniel conta a Lucas como foi ter visto o seu pai pela 

primeira vez aos oito anos, quando ele apareceu sem mais nem menos em sua porta. 

A autora Márcia Leite descreve muito bem esse momento através da visão dos 

meninos, colocando de maneira discreta um assunto tão delicado que é a presença 

paterna. 

Com a história de Daniel, Márcia passa uma lição: independente de qualquer 

coisa libere o perdão para que te magoou e seja livre.  

 

Análise da produção textual final do aluno 1 

 

O texto apresenta-se bem alinhado à proposta de produção textual, pois traz 

sequências e referentes que apontam para uma análise crítica da narrativa lida pelo 

aluno “A primeira vez que vi meu pai”, escrito por Márcia Leite, como por exemplo: “A 

autora Márcia Leite descreve muito bem esse momento através da visão dos 

meninos. ”, “assunto tão delicado”, “ausência de seu pai”, entre outros 

elementos. 

No nível semiolinguístico de produção de sentido, em atenção à 

Semiolinguística, observando os referentes construídos na superfície textual e os 

movimentos de referenciação empregados (nosso objeto de estudo), destacamos os 

referentes: meu pai, Daniel e Lucas, essa história, vínculo paterno, entre  outros que, 

associados a outros elementos, fazem comparecer na produção a competência 

semiolinguística do sujeito comunicante em estabelecer uma comunicação em acordo 

com seu projeto de dizer e a proposta de produção textual. 

No nível discursivo do ato de linguagem, percebemos que o aluno apresenta 

algumas estratégias para pôr em prática seu projeto de dizer. Nesse sentido, podemos 

destacar a seleção vocabular empreendida pelo estudante, a qual aponta para um eu-

enunciador mais refinado e mais cuidadoso na elaboração do projeto argumentativo 

do texto. Assim, dentre os vocábulos materializados no texto, apontamos os 

seguintes: problemáticos, ambos, ausência, vínculo paterno, visão dos meninos 

etc. Esses elementos foram selecionados e utilizados pelo aluno para proceder à 

encenação discursiva de seu projeto de fala, em função de sua intencionalidade e das 
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circunstâncias comunicativas. Podemos destacar também, como estratégia 

discursiva, a presença de relações intertextuais na redação do aluno 1.  

A esse respeito, a professora Ieda de Oliveira, citando Charaudeau, nos ensina 

o seguinte: “Charaudeau, em Langage e Discours, inclui ainda na competência 

discursiva a capacidade para fazer associações intertextuais a partir de textos orais 

ou escritos que circulam na sociedade. ” (OLIVEIRA, 2003, p.45). Dessa forma, na 

sequência: como toda história, essa também tem dois lados, em que o aluno 

formaliza no texto um discurso social (de que toda história tem dois lados), o aprendiz 

lança uma estratégia discursiva, buscando ativar, através do interdiscurso, um 

conhecimento que pressupõe partilhado pelos co-enunciadores da comunicação.  

Já com relação ao nível situacional, podemos notar que o aluno, logo no início, 

apresenta um resumo livro base para, em seguida, estabelecer uma apreciação crítica 

acerca da narrativa. Essa adequação à proposta, ao gênero e à situação comunicativa 

em si é o que se espera numa resenha crítica escolar.  

Apresentaremos agora a análise detalhada da produção final do aluno1.  

 

Análise detalhada da produção textual final do aluno 1 

 

Primeiro parágrafo: 

Escassez 

“A primeira vez que vi meu pai” fala sobre Daniel e Lucas, dois amigos e 

amboseram problemáticos em relação ao vínculo paterno. Como toda história, 

essa também tem dois lados, Lucas que tem um pai que enfrenta problemas com 

álcool e que é muito agressivo sob o efeito do mesmo. O outro lado é o de Daniel 

que convive com a ausência de seu pai que não soube lidar com a responsabilidade 

de ter um filho cedo e abandonou Daniel e sua mãe.  

 

O aluno apresenta o título Escassez e observamos que este liga-se ao tema 

do texto (vínculo paterno) por uma anáfora correferencial recategorizadora. Pela 

leitura de todo o parágrafo, conhecemos que a escassez de que trata o título refere-

se a vínculo paterno, o que é confirmado ao longo do primeiro parágrafo, com a 

expressão ausência de seu pai. 

O primeiro referente apresentado no texto é: “A primeira vez que eu vi meu 

pai”, título do livro lido pelo aluno. Na sequência, esse referente é retomado por uma 
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anáfora correferencial recategorizadora através do hiperônimo história, presente no 

trecho: Como toda história essa também tem dois lados. Um outro fenômeno que 

destacamos com relação a todo esse trecho: Como toda história essa também tem 

dois lados refere-se ao fato de que todo o trecho ativa conhecimentos pressupostos 

como partilhados pelos interlocutores, ou seja, traz para o texto um intertexto que 

circula socialmente de que toda história possui dois lados. Esse fenômeno, como já 

apontamos, evidencia uma estratégia comunicativa do eu-comunicante, que traz para 

a superfície textual uma informação reconhecida socialmente, que representa uma 

espécie de verdade universal aceita por todos e, dessa maneira, representa, no texto, 

algo inquestionável para o leitor. Assim, o leitor é “informado” de que estará diante da 

temática trazida (vínculo paterno) que será apresentada por dois vieses ou por dois 

lados distintos, que são as perspectivas de Daniel e Lucas.  

Ainda com relação a esse trecho: Como toda história essa também tem dois 

lados, destacamos que o determinante essa auxilia a estabelecer a anáfora com o 

termo história, ao mesmo tempo em que aponta para o espaço físico do co(n)texto 

(aponta para aquilo que foi dito antes, a saber:  a história de Daniel e Lucas, e aponta 

também para um interdiscurso, ou seja, um discurso que circula na sociedade, um 

saber partilhado, que é o fato de toda história ter dois lados). Esse duplo papel – 

anafórico e dêitico – do pronome demonstrativo essa confere-lhe uma característica 

de elemento híbrido no texto.  

Para finalizar as retomadas desse primeiro referente apresentado ainda no 

primeiro parágrafo: “A primeira vez que eu vi meu pai”, apontamos a omissão da 

expressão da história, na sequência: O outro lado (...) é o de Daniel... em que a 

elipse estabelece anáfora correferencial co-significativa com o termo história, dito 

anteriormente. 

Ainda neste primeiro parágrafo, o aluno apresenta os personagens Daniel e 

Lucas, os protagonistas do livro resenhado. Os personagens são retomados pelo 

sintagma nominal dois amigos e pelo numeral ambos. Dois amigos e ambos 

estabelecem anáfora correferencial recategorizadora com a âncora Daniel e Lucas.  

Buscando um viés um pouco mais descritivo na análise dos elementos 

anafóricos, vimos em Azeredo (2014) outra reflexão acerca do uso discursivo-textual 

dos determinantes, caso que observamos com o numeral ambos. Segundo Azeredo, 

o numeral ambos pertence à ampla classe dos determinantes que apresenta a 
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característica de determinação quantitativa dual, neste caso, muito bem empregado 

pelo estudante para referir-se aos dois amigos Daniel e Lucas. 

Neste primeiro parágrafo, observamos também que o aluno 1 utilizou-se de 

mecanismos referenciais diferenciados para estabelecer os movimentos de retomada 

no texto. Assim, constatamos a presença de elementos, tais como: ambos, o mesmo 

e o outro, nas seguintes sequências: “... fala sobre Daniel e Lucas, dois amigos e 

ambos eram problemáticos com relação ao vínculo paterno. ” – em que ambos 

estabelece anáfora correferencial recategorizadora com a âncora Daniel e Lucas, 

conforme já apontamos acima. Também destacamos a sequência: “Lucas que tem um 

pai que enfrenta problemas com álcool e que é muito agressivo sob o efeito do 

mesmo”. 

Passaremos agora para análise do segundo parágrafo do texto final do aluno 

1: 

Segundo parágrafo:  

“Ao decorrer da história, Daniel conta a Lucas como foi ter visto o seupaipela 

primeira vez aos oito anos, quando ele apareceu sem mais nem menos em sua 

porta. A autora Márcia Leite descreve muito bem esse momento através da visão 

dos meninos, colocando de maneira discreta um assunto tão delicado que é a 

presença paterna. ” 

 

Nesse segundo parágrafo, verificamos que o termo história retoma por anáfora 

correferencial co-significativa a âncora história, apresentada no primeiro parágrafo. 

Dessa maneira, constatamos que o aluno mantém, neste texto, a continuidade e a 

progressão temáticas, ou seja, mantém a continuidade, pois estabelece os 

movimentos de retroação (repetição) de referentes anteriormente expressos e, da 

mesma forma, mantém a progressão temática, pois a esses referentes vai 

acrescentando informações novas que serviram de suporte para informações que se 

seguiram.  

Da mesma forma, o referente pai também retoma a temática apresentada no 

primeiro parágrafo, com os elementos: A primeira vez que vi meu pai e vínculo 

paterno. Como forma de garantir a progressão do tema no texto, o aluno faz surgir 

novamente o elemento pai e o retoma, na sequência do parágrafo, por uma anáfora 

não-co-significativa e não-recategorizadora, como é o caso do uso do pronome ele. 
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Ainda nesse segundo parágrafo, o aluno utiliza uma anáfora encapsuladora, 

através do elemento esse momento, para retomar a sequência quando ele apareceu 

sem mais nem menos em sua porta.  

Já com relação aos referentes Daniel e Lucas, constatamos a continuidade 

temática relativa a esses elementos, que agora ressurgem nesse segundo parágrafo 

através da reiteração dos termos Daniel e Lucas, que por sua vez o aluno faz 

progredir no texto pelo uso da anáfora recategorizadora meninos.  Ao repetir os 

termos, o estudante reforça a temática do texto, enfatizando a quem está se referindo.   

Terceiro parágrafo: 

“Com a história de Daniel, Márcia passa uma lição: independente de qualquer 

coisa libere o perdão para que te magoou e seja livre. ” 

 

No terceiro e último parágrafo, o aluno retoma a expressão história por uma 

anáfora parcial sem recategorização, em que retoma parcialmente o termo e conclui 

o texto, apresentando uma solução para o problema do vínculo paterno, já que liberar 

o perdão seria uma solução à história de Daniel.  

Cabe ressaltar um efeito de sentido acerca da escolha do vocábulo lição, 

empregado cataforicamente no texto. O estudante lança o termo, seguido de dois-

pontos, para anunciar um ensinamento que obteve com o livro, fazendo parecer que 

esse aprendizado foi importante para ele.     

 

 

Análise global da produção textual final do aluno 1 

 

O texto final do aluno 1 apresenta-se bem dividido, composto por três 

parágrafos, com as partes de introdução, desenvolvimento e conclusão definidas.  

No primeiro parágrafo, o introdutório, o aluno apresenta a temática do seu 

trabalho, através da apresentação do título da obra resenhada “A primeira vez que vi 

meu pai” e da elucidação dos referentes que vão servir de base para o texto: Daniel 

e Lucas, vínculo paterno, ausência de seu pai. O estudante expõe também um 

breve resumo acerca do livro base.  
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No segundo parágrafo, o de desenvolvimento, observamos a manutenção da 

unidade temática do livro, pois os referentes: Daniel e Lucas, vínculo paterno, 

ausência de seu pai continuam a figurar no trabalho e a eles o aluno vai acrescentado 

novas informações, fazendo o texto progredir, sem perda da unidade temática. 

No último e terceiro parágrafo, o aluno conclui a atividade, apresentado uma 

lição transmitida pela autora do livro, através da história do personagem Daniel. 

Notamos a manutenção temática, pois o estudante continua se referindo à história de 

Daniel e Lucas, qual seja, ausência do vínculo paterno e propõe uma conclusão 

para o texto sob a apresentação da lição recebida: libere o perdão para quem te 

magoou e seja livre. 

Finalizando a primeira etapa de análise, passemos à segunda, que nos 

possibilitará conferir o desenvolvimento do aluno 1, especialmente no que concerne 

ao mecanismo de referenciação.    

SEGUNDA ETAPA DE ANÁLISE: verificação comparativa das produções textuais 

inicial, intermediária e final de cada aluno:  

 
Agora, verificaremos o conjunto das três produções de cada aluno. É 

importante relembrar que esta etapa busca comparar as três produções textuais de 

um mesmo aluno, procurando verificar se houve aumento qualitativo quanto ao uso 

mais específico das expressões referenciais. 

 

 

 

Aluno 1 

 

Na primeira produção textual, o aluno 1 apresentou algumas deficiências com 

relação à repetição de termos e manutenção da unidade temática, pois repetiu os 

termos história no primeiro parágrafo e mudou de referentes do primeiro para o 

segundo parágrafo, quando abandonou a referência à personagem Joëlle, 

estabelecida no primeiro parágrafo e passou a tratar do personagem Didier e da 

gordofobia sofrida pelo menino, no segundo parágrafo.   

Na produção textual intermediária continuamos observando excessos de 

repetições e uso pouco diversificado de movimentos de retomadas, conforme 



118 
 

sinalizamos. Essa deficiência foi trabalhada, de maneira mais intensa após produção 

intermediária, com a turma, através de uma sequência didática especialmente 

elaborada para o ensino do gênero resenha crítica e para o aprimoramento qualitativo 

no uso dos mecanismos de referenciação.  

Já na produção final, constatamos que não houve repetição de termos e nem 

quebra da manutenção temática. O aluno apresentou um texto coerente, com 

diversidade dos modos e das formas de referenciação e manteve a unidade temática 

em todo o texto. 

Dessa maneira, com relação ao aluno 1, confirmamos nossa hipótese de 

trabalho, isto é, podemos afirmar que o ensino de produção textual, filiado ao gênero 

discursivo resenha crítica, no seio de uma sequência didática, pela focalização dos 

aspectos da referenciação contribui para o aprimoramento da competência 

comunicativa do educando, embora reconheçamos que algo ainda poderia ter sido 

trabalhado, por exemplo, ao que concerne o uso da pontuação.   

Terminadas as verificações com relação às produções textuais do aluno 1, 

passaremos aos textos do aluno 2. 

PRIMEIRA ETAPA DE ANÁLISE: verificação particular das produções textuais inicial, 

intermediária e final de cada aluno.  

 

ALUNO 2 

PRODUÇÃO TEXTUAL INICIAL 

Proposta: Produza uma resenha crítica sobre o primeiro capítulo do livro “Eu não sou 

macaco”.  

 

Transcrição da produção textual inicial do aluno 2 

No primeiro capítulo de “Eu não sou macaco”, eu achei interessante a forma 

que ela fez as comparações com os macacos. É engraçado pelo fato de ela lembrar 

dos macacos, sempre que ela vive alguma coisa. 

A forma com que ela muda depois que sofreu uma violência sexual foi muito 

trágica, porque ela ficou com tanta raiva, que não procurou ajuda, ela ficou com medo 

e com trauma. Ela mudou a forma como ela tratava as pessoas, ela começou a 
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descontar a raiva que sentia nas pessoas, ela mudou o comportamento na escola, já 

não conseguia ser a aluna de antes, ela não é a mesma de antes. 

Ela queria vingança, não queria que o seu acontecimento ficasse impune, isso 

não era justo, o que esse cara fez com ela, já devia ter feito com outras, ou poderia 

fazer com outras futuramente. Ela queria de alguma forma se vingar do gordo Didier.    

 

 

Análise da produção textual inicial do aluno 2: 

 

A proposta foi que aluno produzisse uma resenha crítica a partir do primeiro 

capítulo do livro “Eu não sou macaco” e, logo no começo do trabalho, podemos notar 

que o aluno estabelece uma aderência parcial à proposta de produção textual, 

deixando de considerar alguns pontos importantes para a construção de um texto mais 

eficiente.  

Na verdade, como a proposta solicitava que o aluno elaborasse uma resenha 

crítica, era de se esperar que o texto apresentasse um breve resumo acerca do livro 

que serviu de base para a resenha e, posteriormente, expusesse uma apreciação 

crítica sobre a construção narrativa da obra. Ocorre que o estudante não apresenta 

um resumo sobre o livro resenhado, sugerindo, assim, partir do pressuposto de que o 

leitor já conhece a obra e que, portanto, não é necessário retratá-la. Outro ponto 

também inadequado na produção textual em tela é o fato de o aluno apresentar uma 

opinião sobre o livro lido logo na primeira linha do texto, seguindo a atividade com 

algumas outras opiniões sobre passagens do primeiro capítulo do livro, não 

demonstrando, assim, a materialização de seu projeto de texto, pois não apresentou, 

na construção da produção, um eixo temático que pudesse ser identificado.  

Relativamente aos três níveis de produção de sentido, de acordo com 

Charaudeau, destacamos no nível semiolinguístico a presença de vários referentes 

que vão formalizar textualmente a situação comunicativa no primeiro capítulo da 

narrativa. Assim, apontamos os seguintes termos: “Eu não sou macaco”, 

comparações, macacos, violência sexual, raiva, comportamento na escola, 

vingança, entre outros objetos de discurso que vão materializar o contexto situacional 

e a temática da produção textual. 

Já com relação ao nível discursivo, encontramos um eu-enunciador que se 

dirige a um tu-destinatário, apresentando textualmente suas intencionalidades. Para 
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ser bem-sucedido em sua comunicação, o eu-enunciador opera estratégias 

argumentativas. No caso da produção textual inicial do aluno 3, podemos verificar 

algumas sequências, tais como: Eu achei interessante, é engraçado, foi muito 

trágica, ela não é a mesma de antes, esse cara, ele já devia ter feito com outras, 

entre outros que vão se ocupar, principalmente, em apresentar as intencionalidades 

do eu-enunciador.  

Com relação ao nível situacional, considerando o contrato comunicativo que 

entrou em cena para a produção da resenha crítica, destacamos do texto as seguintes 

sequências, que dão conta de pôr em evidências as características do gênero textual 

em tela, pois apresentam um posicionamento crítico relativamente à narrativa da obra, 

apresentando argumentatividade: Eu achei interessante a forma como ela fez as 

comparações, é engraçado pelo fato de ela se lembrar dos macacos, isso não 

era justo, entre outros que vão dar conta do posicionamento crítico do aluno em face 

à obra resenhada.  

Passaremos, agora, à análise detalhada da produção textual inicial do aluno 2: 

 

Análise detalhada da produção textual inicial do aluno 2 

 

Primeiro parágrafo: 

No primeiro capítulo de “Eu não sou macaco”, eu achei interessante a forma 

que ela fez as comparações com os macacos. É engraçado pelo fato de ela lembrar 

dos macacos, sempre que ela vive alguma coisa. 

 

O primeiro referente que o aluno introduz no texto é o primeiro capítulo de 

“Eu não sou macaco”. Na sequência, não observamos nenhuma informação sobre 

a narrativa, o que temos é uma opinião sobre a mesma. Para dar conta de manifestar 

sua opinião, o estudante expõe para o leitor novos referentes, tais como: 

comparações e macacos. Na sequência, o leitor é informado de que ela faz 

comparações com os macacos. Comparações é um referente novo, que foi 

apresentado aqui, mas que não é retomado em mais nenhum outro momento do texto. 

Logo em seguida, surge um novo referente macacos que será recuperado por uma 

anáfora correferencial co-significativa pela segunda ocorrência do termo macacos.  

Aqui, o aluno seleciona o termo: macacos, pois, no livro base, a narradora se 

utiliza desse mesmo vocábulo para dar conta de expressar o sentimento da 
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protagonista Joëlle, no momento em que foi exposta diante dos outros alunos da 

escola, que riram dela, após a violência praticada pelo antagonista Didier. O aluno 2 

está estranhando a comparação estabelecida com os macacos talvez porque, como 

o livro “Eu não sou macaco” é uma tradução da literatura francesa, o universo de 

referência compartilhado entre o leitor brasileiro e a narradora francesa seja um pouco 

distante. Esse universo de referência compartilhado liga-se ao princípio de pertinência 

de um ato de linguagem.  

Charaudeau nos ensina o seguinte acerca do princípio de pertinência:   

Segundo esse princípio, os parceiros de um ato de linguagem devem reconhecer 
universos de referência que constituem o objeto da transação linguageira. Isto é, 
(...) eles devem poder compartilhar – mas não necessariamente adotar – os saberes 
implicados no ato de linguagem em questão: saberes sobre o mundo, sobre os 
valores psicológicos e sociais, sobre os comportamentos e etc. (CHARAUDEAU, 
2005, p. 15).    

 

Sendo assim, os universos de referência entre eu-enunciador e o tu-

destinatário encontram-se distantes e, talvez por conta disso, o estranhamento do 

aluno.  

Vejamos, agora, a análise detalhada do segundo parágrafo da produção inicial 

do aluno 2: 

Segundo parágrafo: 

A forma com que ela muda depois que sofreu uma violência sexual foi muito 

trágica, porque ela ficou com tanta raiva, que não procurou ajuda, ela ficou com medo 

e com trauma. Ela mudou a forma como ela tratava as pessoas, ela começou a 

descontar a raiva que sentia nas pessoas, ela mudou o comportamento na escola, já 

não conseguia ser a aluna de antes, ela não é a mesma de antes. 

 

Na continuação do texto, com exceção do pronome ela, exposto no primeiro 

parágrafo, o estudante não retoma mais nenhum outro referente apresentado 

anteriormente. Aqui, o primeiro objeto de discurso que observamos é violência 

sexual, o qual é abandonado ao longo desse trecho e só retomado no parágrafo 

seguinte pelo termo acontecimento.  

Com relação ao anafórico ela, podemos constatar que o aluno o retoma várias 

vezes, ao longo desse segundo parágrafo, por anáfora correferencial co-significativa, 

ou seja, um tipo de recuperação do antecedente que se estabelece pela reiteração do 

termo. Agindo dessa forma, o estudante acaba não trazendo para o texto 

possibilidades de expor melhor suas intencionalidades, justamente porque não 
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apresenta diversificação de referentes ou anafóricos para se referir à personagem. De 

acordo com Cavalcante, os pronomes não apresentam conteúdo semântico suficiente 

para promoverem uma recategorização explícita. (CAVALCANTE, 2003, p.111). 

 Cabe destacar também uma apreciação semântico-discursiva acerca da 

expressão nominal a aluna de antes que o aluno utiliza para retomar Joëlle. Essa 

expressão parece dar conta da mudança de comportamento da menina após ter 

sofrido a violência sexual. Vejamos, ao longo de todo esse segundo parágrafo, que o 

estudante elenca várias atitudes não muito positivas da menina: “ela ficou com raiva”, 

“ela ficou com medo”, “ela mudou a forma de como ela tratava as pessoas”, “ela 

começou a descontar a raiva que sentia nas pessoas”, e, na sequência, o aluno 

explicita que “ela não conseguia ser a aluna de antes”, ou seja, antes de sofrer a 

violência, Joëlle não descontava raiva nas pessoas, não as tratava mal. Logo, a aluna 

de antes refere-se à boa aluna que Joëlle era, antes de ser agredida.   

Cumpre, uma vez mais, sinalizar que o texto apresenta outros fenômenos 

passíveis de serem analisados, porém, para que a pesquisa não se tornasse um tanto 

longa e exaustiva, tivemos que evitar analisar outros aspectos linguísticos presentes 

na produção textual em tela.   

Passemos, agora, para a verificação do terceiro e último parágrafo do texto: 

Terceiro parágrafo: 

Ela queria vingança, não queria que o seu acontecimento ficasse impune, 

isso não era justo, o que esse cara fez com ela, já devia ter feito com outras, ou 

poderia fazer com outras futuramente. Ela queria de alguma forma se vingar do gordo 

Didier. 

 

Neste terceiro parágrafo, o estudante apresenta um novo referente: vingança, 

o qual dá conta de expressar o estado de espírito de Joëlle após ter sofrido a violência 

sexual.  

Podemos afirmar que, dependendo dos saberes sociais e culturalmente  

partilhados, ou seja, dos universos de referência, de acordo com os princípios de 

alteridade e pertinência de Charaudeau, de uma maneira geral, podemos associar que 

uma pessoa a qual tenha sofrido uma agressão muito forte, como uma violência 

sexual, queira, de fato, planejar uma vingança contra seu agressor. 

Ainda neste terceiro parágrafo, o estudante apresenta o referente 

acontecimento, o qual também vai se ligar ao objeto de discurso violência sexual, 
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porém, neste caso, a natureza da conexão é um pouco diferente. Trata-se de uma 

retomada (e não uma remissão, como ocorre nas anáforas indiretas) do referente base 

violência sexual, processo este denominado anáfora correferencial 

recategorizadora. A escolha do item lexical acontecimento sugere certa 

argumentatividade e podemos recuperá-la talvez percebendo que a escolha do termo 

traz ao crime (violência sexual) o status de um acontecimento, um evento, algo 

importante, até porque é suscetível de uma vingança. O termo acontecimento parece 

surgir para expressar algo que o aluno não consegue nomear, como pode ser o caso 

de crime sexual. 

Para finalizar, destacamos ainda a ocorrência de um novo referente base: esse 

cara, o qual é retomado por correferencialidade pelo objeto de discurso gordo Didier. 

Esse termo: cara parece designar pejorativamente o menino Didier, justamente por 

ser ele o algoz de Joëlle.   

Podemos, agora, passar para uma verificação mais global desse texto.   

 

Análise global da produção textual inicial do aluno 2 

 

O texto inicial do aluno 2, conforme pudemos verificar, apresenta algumas 

inadequações relativas à construção da referenciação com vistas à manutenção e 

progressão temáticas. No primeiro parágrafo, o aluno introduz o referente: “No 

primeiro capítulo de ‘Eu não sou macaco’” e o abandona logo na sequência, emitindo 

uma opinião sobre um fato apresentado no livro base, que é relativo à comparação 

estabelecida entre a protagonista e o comportamento dos macacos.    

No segundo parágrafo, o aluno não retoma nem “Eu não sou macaco” nem a 

comparação com os macacos, estabelecidas no trecho anterior. O estudante já lança 

mão de um novo referente, que é a violência sexual sofrida pela protagonista. Ainda 

assim, nesse parágrafo, não desenvolve esse referente, não explica nada sobre o 

ocorrido.  

O parágrafo todo é construído com vistas a dar conta do estado psicológico da 

personagem após a violência sexual sofrida. Como inadequação também sinalizamos 

as inúmeras repetições do pronome ela para referir-se à personagem vítima da 

violência sexual. 

No terceiro e último parágrafo, o aluno já retoma o referente: violência sexual 

através de dois novos termos que sugerem efeitos de sentido possíveis de serem 
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interpretados. Neste ponto do texto, notamos alguma eficiência relativa à progressão 

temática, porém muito pouco produtiva, pois o texto é finalizado logo na sequência. 

Agora, podemos verificar de que maneira o aluno 2 construiu a produção textual 

intermediária. Seguiremos apresentando a análise detalhada da produção textual 

intermediária do aluno 2. 

 

ALUNO 2 

PRODUÇÃO TEXTUAL INTERMEDIÁRIA 

Proposta: Produza uma resenha crítica sobre o último capítulo do livro “Eu não sou 

macaco”.  

 

Transcrição da produção textual intermediária do aluno 2 

Reflexão de Joëlle 

No livro (Eu não sou um macaco) se passa a história do gordo Didier, Joëlle e 

Zoreh. Já no primeiro capítulo, o Didier entra no vestiário, agarra Joëlle e tira a 

caldinha dela. 

Esse fato que aconteceu foi um pouco “forte” logo para o primeiro capítulo. 

Capítulos depois Didier aparece coberto de lama, as mãos cobertas como 

batatas ensanguentadas. “A Senhora Karmzadeh é uma viciada em notícias. Sabe 

muito bem, no entanto, que hoje não há nada de bom para ela”.  

Logo após alguns fatos, o gordo Didier se entrega à doçura da Senhora 

Karmzadeh.  

Joëlle “Se só os gorilas se vingam, o que é que eu vou fazer, eu, que não sou 

um macaco? ” 

Depois de muito pensar, Joëlle se deu conta de que não poderia se vingar, 

mesmo depois de tudo o que o gordo Didier fez a ela. 

 

Análise da produção textual intermediária do aluno 2: 

 

Foi solicitado que o estudante produzisse uma resenha crítica sobre o último 

capítulo do livro “Eu não sou macaco”. Com relação ao texto apresentado, podemos 

notar que é uma produção com algumas falhas e desvios, especialmente relativos à 

falta de alinhamento à proposta de produção textual. Assim, verificamos que o aluno, 
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na produção intermediária, retoma o primeiro capítulo do livro, emite uma opinião a 

seu respeito, e, na sequência do texto, apresenta um resumo sobre o último capítulo 

da narrativa, porém não emite apreciação crítica sobre esse último capítulo que acaba 

de resumir. Diante disso, podemos dizer que o texto não foi plenamente fiel à proposta 

de produção textual. 

Relativamente aos três níveis de produção de sentido, conforme postula a 

Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, no que concerne ao nível 

semiolinguístico, apontamos a construção de alguns referentes, tais como: história, 

gordo Didier, Joëlle, Zoreh, vestiário, primeiro capítulo, que vão corporificar no 

texto as intencionalidades do eu-comunicante e dar conta de sinalizar a situação 

comunicativa do livro resenhado. 

Já com relação ao nível discursivo, constatamos, no texto, algumas estratégias 

com vistas à construção da argumentatividade, dentre as quais apresentamos: Já no 

primeiro capítulo, esse fato foi um pouco “forte” logo para o primeiro capítulo. 

Esses trechos configuram estratégias discursivas empreendidas pelo eu-enunciador 

no sentido de sensibilizar o tu-destinatário para que este estabeleça uma aderência 

ao seu ponto de vista sobre o livro base.   

No que concerne ao nível situacional, o aluno apresenta: esse fato foi um 

pouco “forte” logo para o primeiro capítulo, Didier aparece coberto de lama, 

suas mãos são como batatas ensanguentadas, A Sra. Karmzadeh é uma viciada 

em notícias,  entre outras sequências que vão garantir vinculação do texto ao contrato 

comunicativo e, portanto, ao gênero textual solicitado, a resenha crítica, pois oferecem 

ao leitor posicionamento crítico do eu-comunicante frente à obra resenhada.  

Vamos, agora, verificar detalhadamente a construção dos mecanismos de 

referenciação no texto intermediário do aluno 2:  

 

Análise detalhada da produção textual intermediária do aluno 2: 

 

Primeiro parágrafo:  

Reflexão de Joëlle 

No livro (Eu não sou um macaco) se passa a história do gordo Didier, Joëlle 

e Zoreh. Já no primeiro capítulo, o Didier entra no vestiário, agarra Joëlle e tira a 

calcinha dela. 
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O primeiro referente apresentado é a história do gordo Didier, Joëlle e Zoreh. 

Nesse primeiro referente destacamos, uma vez mais, que o estudante se apropria do 

vocabulário da narradora do livro “Eu não sou macaco” no que se refere à utilização 

do adjetivo gordo para qualificar o menino Didier. Essa apropriação sugere aderência 

do aluno à maneira como a narradora se refere ao personagem. Ao qualificá-lo a todo 

instante como o gordo Didier a narradora parece querer evidenciar uma 

característica que seria negativa (o fato dele ser gordo) do menino. A aderência do 

estudante ao que sugere ser uma caracterização depreciativa do personagem é 

compreensível, visto que o gordo Didier é um garoto malvado, foi o algoz da menina 

Joëlle.  

Ao apresentar esse primeiro referente história do gordo Didier, Joëlle e 

Zoreh o estudante evidencia a temática do texto. Na sequência, conhecemos a trama 

que envolve os personagens principais do Livro: Joëlle (protagonista) e Didier 

(antagonista), referentes que funcionam como âncoras no texto. A alusão à 

personagem Zoreh é completamente abandonada no texto. Conhecemos, então, que 

a trama que envolve Didier e Joëlle refere-se a uma violência sexual praticada por 

Didier. A questão que evidencia certa inadequação aqui é o fato de o aluno apresentar 

um fato ocorrido no primeiro capítulo do livro, quando, na verdade, deveria ater-se ao 

último capítulo, conforme fora solicitado na proposta. 

Passemos, agora, para observação do segundo parágrafo.  

Segundo parágrafo: 

Esse fato que aconteceu foi um pouco “forte” logo para o primeiro capítulo. 

 

O segundo parágrafo se inicia com uma anáfora encapsuladora que ocorre 

através da expressão esse fato, a qual retoma toda a sequência “o Didier entra no 

vestiário, agarra Joëlle e tira a calcinha dela”, apresentada no parágrafo anterior. 

Podemos apontar, como uma possível intencionalidade do eu-enunciador, que a 

escolha do item lexical fato para nomear a violência sexual empreendida por Didier 

pode sugerir que o estudante não tenha dado muita importância ao ocorrido com a 

personagem. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a palavra fato 

também pode significar “aquilo que acontece por causas naturais ou não, 

dependentes ou independentes da vontade humana”. Portanto, fato pode ser um 

acontecimento qualquer, inclusive dotado de certa naturalidade na narrativa. Ocorre 

que o sucedido com a personagem Joëlle não é um acontecimento qualquer, na 
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verdade, o que Didier faz é um crime sexual e nomear como fato pode sugerir possível 

banalização do ocorrido. 

Na sequência do trecho, o aluno emite uma opinião sobre o episódio, 

qualificando-o como “forte”, porém sua apreciação crítica está entre aspas. Também, 

aqui, podemos perceber certa argumentatividade. O ocorrido foi forte, conforme o 

próprio aluno menciona, principalmente considerando que foi apresentado logo do 

início da obra. Evidenciamos que o estudante não considera o evento em si, o crime 

em si mesmo como algo forte, mas sim o local, no livro, em que o mesmo foi 

apresentado ao leitor. Se a violência sexual sofrida pela protagonista talvez fosse 

narrada em outro capítulo do livro, que não o primeiro, o aluno iria considerá-la trivial. 

Seguiremos, agora, observando o terceiro parágrafo.  

Terceiro parágrafo: 

Capítulos depois Didier aparece coberto de lama, as mãos cobertas como 

batatas ensanguentadas. “A Senhora Karmzadeh é uma viciada em notícias. Sabe 

muito bem, no entanto, que hoje não há nada de bom para ela”.  

 

Neste terceiro parágrafo, o estudante mantém a unidade temática, pois 

continua destacando o referente Didier, porém ele vai mencionar algo ocorrido no final 

da narrativa, quando Didier surge na casa da Sra. Karmzadeh. O parágrafo é mais 

descritivo que narrativo. Vem dar conta de retratar como estava o personagem 

naquele momento: “coberto de lama, as mãos cobertas como batatas 

ensanguentadas”. Logo após essa descrição, o aluno reproduz diretamente um trecho 

do livro, que se comunica muito pouco com a descrição apresentada anteriormente, 

no parágrafo. Essa reprodução direta do livro não se encaixa na sequência, 

configurando como se fosse uma parte desconectada, na produção textual. Cumpre, 

ainda, notar o uso que o estudante faz das aspas, na transcrição do discurso direto.  

Ainda neste terceiro parágrafo, o aluno apresenta um novo referente, a Sra. 

Karmzadeh, que servirá como âncora no texto.  

Passemos para o próximo parágrafo. 

Quarto parágrafo: 

Logo após alguns fatos, o gordo Didier se entrega à doçura da Senhora 

Karmzadeh. 
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O aluno continua mantendo o referente Didier evidenciado no texto e também 

retoma a referência à âncora Senhora Karmzadeh, apresentada no parágrafo 

anterior. Essas retomadas são classificadas como anáforas correferenciais co-

significativas, pois reiteram os termos anteriormente mencionados para estabelecer a 

referência.  

Neste quarto parágrafo, o estudante vai mencionar algo muito importante para 

a narrativa não só do último capítulo, mas de todo o livro: foi o fato de Didier ter-se 

deixado seduzir pela doçura da Sra. Karmzadeh. Esse acontecimento fez com que 

Joëlle repensasse se queria, de fato, vingar-se de Didier. A doçura da Sra. 

Karmzadeh e a fragilidade de Didier não poderiam ficar de fora de uma produção 

textual que pretendesse se basear no último capítulo do livro “Eu não sou macaco”.  

Seguiremos com a análise do quinto parágrafo. 

Quinto parágrafo: 

Joëlle “Se só os gorilas se vingam, o que é que eu vou fazer, eu, que não sou 

um macaco? ” 

 

Neste trecho, ocorre uma anáfora correferencial co-significativa para retomar a 

âncora Joëlle, expresso no primeiro parágrafo do texto. Esse referente ainda é 

novamente retomado no texto, por anáforas correferenciais estabelecidas pelo 

pronome pessoal eu. O estudante transcreve partes do texto base para dar conta de 

expor sua intencionalidade, porém, ao fazer isso, não “costura” o texto, apresentado 

um texto muito desconectado, configurando uma espécie de entrelaçamento estranho 

entre o discurso direto e o indireto.  

Ainda nesse parágrafo, temos um novo referente gorilas e uma anáfora 

correferencial recategorizadora para retomada deste referente, estabelecida através 

do termo macaco. O aluno traz para seu texto o vocábulo gorilas, pois é o utilizado 

na narrativa. No livro “Eu não sou macaco”, a narradora menciona o ocorrido num 

zoológico da cidade. Ocorreu que um gorila se soltou da sua jaula para agarrar um 

menino que ria dele. Esse acontecimento surge no texto do aluno, verbalizado pelos 

mesmos termos.   

Passemos para o sexto e último parágrafo. 

Sexto parágrafo: 
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Depois de muito pensar, Joëlle se deu conta de que não poderia se vingar, 

mesmo depois de tudo o que o gordo Didier fez a ela. 

 

O aluno finaliza o texto retomando por anáfora correferencial co-significativa os 

referentes Joëlle e Didier, e finaliza o texto sem apresenta uma apreciação crítica 

sobre o último capítulo do livro.  

Cabe sinalizar a utilização do termo tudo de que o estudante se vale para dar 

conta de expressar a violência sexual a partir do ponto de vista da personagem Joëlle. 

O que sugere tal uso é o fato de que, para Joëlle, a violência foi algo significativo 

(tudo), mas que para o próprio estudante, pode ser apresentada apenas como fato 

(segundo parágrafo).   

Passaremos, agora, à verificação global da produção intermediária do aluno 3: 

 
Análise global da produção textual intermediária do aluno 2: 

 

Primeiramente, cabe apontar que a produção textual em tela apresenta 

algumas partes desconectadas, muitas sequências de cópia do texto base, parágrafos 

muito curtos e ausência de opinião. Portanto, podemos dizer que o texto não está 

totalmente alinhado à proposta de produção textual.  

No primeiro parágrafo, observamos um breve resumo acerca do primeiro 

capítulo do livro, ou seja, sobre a narrativa da violência sofrida pela personagem Joëlle 

e, no segundo parágrafo, uma opinião sobre o fato de essa narrativa figurar no início 

da obra. Esses dois parágrafos tornam a produção textual em tela relativamente 

inadequada com relação à proposta, visto que fora solicitado ao aluno que atentasse 

especialmente para o último capítulo do livro base, e não para o primeiro.  

No segundo parágrafo, nos deparamos com um trecho muito curto, em que há 

uma opinião a respeito do primeiro capítulo do livro, o que, conforme sinalizamos, 

demonstrou-se ser inadequado. 

No terceiro parágrafo, o aluno passa a apresentar o último capítulo do livro, 

porém esse salto do primeiro para o último capítulo gera descontinuidade temática, 

pois o aluno inicia o parágrafo com o seguinte trecho “capítulos depois”, sem 

estabelecer nenhum tipo de relação entre o que é narrado no primeiro parágrafo e o 

conteúdo apresentado no terceiro, que é quando Didier surge com as mãos “como 

babatas ensanguentadas”.  



130 
 

No quarto parágrafo, podemos verificar que o estudante incorreu em nova 

descontinuidade temática, representada pela sequência: “logo após alguns fatos”. No 

seguimento, constatamos alguns trechos com cópia do texto base.  

No quinto parágrafo, novamente, para dar conta do seu dizer, o aluno faz uso 

do discurso direto e apresenta trechos com cópias do livro base. 

Por fim, o estudante exibe um fato do último capítulo, sem, contudo, em nenhum 

momento do texto, apresentar uma apreciação crítica sobre o último capítulo do livro.  

Passemos à verificação da terceira e última produção textual do aluno 2.  

ALUNO 2 

PRODUÇÃO TEXTUAL FINAL 

Proposta: Produza uma resenha crítica acerca do livro selecionado na sala de leitura 

da nossa escola.  

 

Transcrição da produção textual final do aluno 2: 

A Amizade 

No sertão nordestino, duas amigas que trabalhavam sem cessar, fazendo 

várias peças que vendiam na festa de São Sebastião. Sebastiana e Severina 

acabaram se apaixonando pelo mesmo homem e no final entraram num barco 

pequeno, na direção de Chico, mas acabaram afundando junto com o barco, 

abraçadas uma a outra. 

Este livro foi publicado em São Paulo, no ano de 2002. 

André Neves, autor e ilustrador dessa história teve como auxiliadora sua mãe 

que durante muitos anos morou no local onde se passa esta história.  

Esta história pode ser para muitas amigas, que mesmo brigando pelo mesmo 

homem ou alguma outra coisa, tudo pode se resolver, porque mesmo no final, 

Sebastiana e Severina foram exemplo de amizade que ficou guardado no fundo do 

peito dos moradores do Sertão.  

 

 

Análise da produção textual final do aluno 2: 

 

O texto final do aluno 2, diferentemente da produção textual intermediária, 

analisada anteriormente, mostra-se bem mais alinhado à proposta de produção 
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textual, apresentando trechos em que o estudante expõe partes de resumo sobre a 

obra base e partes em que ele apresenta uma apreciação crítica acerca do livro. 

Com relação aos três níveis de produção de sentido, no que concerne ao nível 

semiolinguístico, segundo Charaudeau, podemos destacar alguns trechos que 

materializam tanto argumentatividade do eu-enunciador (nível discursivo), quanto a 

situação comunicativa em si (o fato de o aluno ter que produzir uma resenha crítica 

sobre o livro: “Sebastiana e Severina” para ser avaliado pelo professor). Assim, 

selecionamos: Sebastiana e Severina, mesmo homem, esta história pode ser para 

muitas amigas, que mesmo brigando pelo mesmo homem ou alguma outra 

coisa, tudo pode se resolver, que vão materializar o texto e compor o nível 

semiolinguístico. 

Já a respeito do nível discursivo que, de acordo com a Teoria Semiolinguística, 

refere-se a estratégias discursivas com vistas à manutenção da intencionalidade do 

eu-enunciador, destacamos os seguintes trechos: essa história pode servir para 

muitas amigas, tudo pode se resolver, que veiculam a argumentatividade do eu-

enunciador, com vistas a sensibilizar o leitor a compactuar com a sua opinião.  

Relativamente ao nível situacional, no que concerne a Teoria Semiolinguística 

de Análise do Discurso, podemos dizer que é o nível que garante obediência ao 

contrato comunicativo e ao gênero textual, pois evidencia uma apreciação crítica 

sobre a obra, o que é de se esperar numa resenha crítica. Assim, podemos destacar 

os seguintes trechos: essa história pode servir para muitas amigas, tudo pode se 

resolver, Sebastiana e Severina foram exemplo de amizade que ficou guardado 

no fundo do peito dos moradores do sertão, entre outros que se ocupam em 

apresentar a situação de comunicação. 

Passemos, agora, à análise detalhada da produção textual final do aluno 2: 

 

Análise detalhada da produção textual final do aluno 2 

 

Primeiro parágrafo: 

A Amizade 

No sertão nordestino, duas amigas que trabalhavam sem cessar, fazendo 

várias peças que vendiam na festa de São Sebastião. Sebastiana e Severina 

acabaram se apaixonando pelo mesmo homem e no final entraram num barco 
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pequeno, na direção de Chico, mas acabaram afundando junto com o barco, 

abraçadas uma a outra. 

 

No primeiro parágrafo, somos apresentados à temática do texto. Trata-se da 

história de duas amigas, chamadas Sebastiana e Severina que se envolvem com 

um mesmo homem. Para apresentar a temática do texto, o aluno introduz a âncora 

duas amigas o qual é retomado por uma anáfora correferencial recategorizadora 

pelos termos Sebastiana e Severina. Na sequência do texto, surge um novo referente 

mesmo homem, o qual será retomado posteriormente.  

Podemos notar que o aluno apresenta os nomes das personagens, Sebastiana 

e Severina. Essas duas personagens são individualizadas, receberam nomes, tanto 

no livro base, quanto na produção textual final do aluno 2. O fato de as duas amigas 

terem se apaixonado pelo mesmo homem é a temática do livro e, consequentemente, 

a da resenha crítica. 

Já com relação ao homem por quem as duas amigas se apaixonam, a pessoa 

do homem, quem ele é ou de quem se trata não é importante na narrativa, como 

também não importa para a produção textual em tela, pois poderia ser qualquer 

homem. Isso talvez justifique o fato de as amigas serem individualizadas Sebastiana 

e Severina e o homem não, sendo apenas referenciado como o mesmo homem. 

Vejamos como esses referentes são encaminhados ao longo do texto. 

Passemos à verificação do segundo parágrafo. 

Segundo parágrafo: 

Este livro foi publicado em São Paulo, no ano de 2002. 

 

Este parágrafo é composto por uma única frase e ela parece estar 

desconectada do restante do texto, pois nada na informação contida na frase é 

retomado ao longo da produção textual. 

Seguiremos, então, com a análise do terceiro parágrafo. 

Terceiro parágrafo: 

André Neves, autor e ilustrador dessa história teve como auxiliadora sua 

mãe que durante muitos anos morou no local onde se passa esta história.  
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Neste terceiro parágrafo, o estudante traz uma informação alheia à narrativa 

para ilustrar seu texto. Essa atitude contribuiu qualitativamente com a produção e se 

encaixou adequadamente em seu texto.  

Neste trecho, constatamos a apresentação de um novo referente André Neves, 

retomado por correferencialidade recategorizadora pelos anafóricos autor e 

ilustrador. É importante ressaltar que o aluno 2 atentou-se para o fato de que André 

Neves acumula as funções de autor e ilustrador, ao mesmo tempo. Isso pode sugerir 

que o aluno reconhece uma certa importância à André Neves, com relação à 

produção literária do livro base. 

Observamos também, neste parágrafo, o anafórico dessa história, retomando 

a temática apresentada no primeiro parágrafo do texto, ou seja, o fato de Sebastiana 

e Severina terem se apaixonado pelo mesmo homem. É importante notar que o 

estudante utiliza o auxílio do demonstrativo dessa para estabelecer a anáfora com um 

referente já mencionado anteriormente.     

Verifiquemos o quarto e último parágrafo. 

Quarto parágrafo:  

Esta história pode ser para muitas amigas, que mesmo brigando pelo mesmo 

homem ou alguma outra coisa, tudo pode se resolver, porque mesmo no final, 

Sebastiana e Severina foram exemplo de amizade que ficou guardado no fundo do 

peito dos moradores do Sertão.  

 

Aqui, o aluno procura emitir sua opinião sobre a narrativa, filiando-se ao gênero 

textual mais de perto. Para configurar a apreciação crítica que possui acerca da obra, 

o estudante utiliza o anafórico esta história para retomar por correferencialidade 

recategorizadora a temática do livro base. 

Além desse recurso, verificamos que o termo amigas retoma parcialmente a 

âncora duas amigas, apresentada no primeiro parágrafo. Já os anafóricos 

Sebastiana e Severina também retomam esses mesmos nomes do primeiro 

parágrafo do texto, ambos por correferencialidade recategorizadora.  

Analisando com mais atenção o termo amigas, verificamos que se trata da 

inserção da voz do estudante que se apropria do mesmo vocábulo que o narrador do 

livro base para dar conta de expressar que a situação por que passaram Sebastiana 

e Severina poderia ser aplicada a quaisquer outras amigas. A esse fenômeno, Mikhail 
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Bakhtin denominou polifonia, o qual se refere às “várias vozes percebidas 

simultaneamente num enunciado”. (MAINGUENEAU, 2002, p. 138).       

Para verificarmos o texto como um todo, passaremos, agora, para uma análise 

mais global da produção textual final do aluno 3. 

 

Análise global da produção textual final do aluno 3 

 

Podemos afirmar que o aluno demonstrou melhora significativa com relação às 

produções textuais anteriores. 

No primeiro parágrafo, o estudante apresenta a temática do texto: “Sebastiana 

e Severina acabam se apaixonando pelo mesmo homem” e, na sequência da 

produção, elabora um breve resumo acerca da obra “tudo pode se resolver” 

“Sebastiana e Severina foram exemplo de amizade”.  

O segundo parágrafo demonstrou-se desconectado a outras partes da 

produção textual. Traz apenas a informação da cidade onde o livro foi publicado, não 

estabelecendo nenhum comentário sobre esse fato.   

O terceiro parágrafo já apresenta uma atitude positiva do aluno produtor de 

textos, pois o mesmo traz informações sobre a vida do autor, para ilustrar seu texto: 

“André Neves autor e ilustrador dessa história”.  

No último parágrafo, o estudante emite sua opinião acerca do livro base e 

conclui o texto elaborando uma espécie de síntese para todo o texto: “Sebastiana e 

Severina foi exemplo de amizade que ficou guardado no fundo do peito dos moradores 

do Sertão. ”    

 

SEGUNDA ETAPA DE ANÁLISE: verificação comparativa das produções textuais 

inicial, intermediária e final de cada aluno:  

 

Agora, faremos uma análise comparativa das três produções textuais do aluno 

2. É importante relembrar que esta etapa busca comparar as três produções textuais 

do aluno 2, procurando verificar se houve aumento qualitativo quanto ao uso mais 

específico das expressões referenciais. 
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Aluno 2 

 

Na produção textual inicial, verificamos que o estudante não apresenta um 

resumo da obra para, na sequência, emitir sua opinião crítica acerca da narrativa, 

como era de se esperar numa resenha crítica. Além disso, logo na primeira linha do 

texto, iniciou já expondo sua opinião a respeito da obra resenhada, partindo do 

pressuposto de que o leitor já saberia algo sobre o livro.  

Na sequência, também apresentou sucessivas retomadas por 

pronominalização, repetindo várias vezes o pronome ela, ao longo do segundo 

parágrafo do texto, deixando a atividade circular e enfadonha. 

Na produção intermediária, verificamos que o aluno elabora o primeiro 

parágrafo do texto, apresentando um resumo acerca de outra parte do livro base, não 

respeitando a proposta de produção textual. Além disso, apresenta um texto com 

várias partes desconectadas, isto é, sem continuidade e progressão temáticas, além 

de longos trechos com cópia do livro resenhado, tais como: “A Sra. Karmzadeh é uma 

viciada em notícias. Sabe muito bem, no entanto, que hoje não há nada de bom para 

ela”.   

Na produção final, observamos um texto qualitativamente muito melhor, se 

comparado às produções anteriormente elaboradas. No material final constatamos, 

de forma bem evidente, as características do gênero resenha crítica, ou seja, partes 

de resumo da obra resenhada e porções textuais que retratam posicionamentos 

críticos acerca do livro base. Além disso, não verificamos maiores problemas com 

relação a descontinuidades temáticas e repetição dos processos de referenciação. 

Outro ponto positivo foi que o estudante expôs informações acerca da vida do autor, 

para ilustrar seu texto.  

Diante do exposto, no tocante ao aluno 2, podemos afirmar que nossa hipótese 

de trabalho se confirma, ou seja, podemos reconhecer que o ensino de produção 

textual, filiado ao gênero discursivo resenha crítica, no bojo de uma sequência 

didática, pela focalização dos aspectos da referenciação, contribui para o 

aprimoramento da competência comunicativa do estudante. 

Terminadas as verificações com relação às produções textuais do aluno 2, 

passaremos ao exame dos textos do aluno 3, último conjunto de produções textuais a 

serem analisadas detalhadamente nesta pesquisa.  
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ALUNO 3 

PRODUÇÃO TEXTUAL INICIAL 

Proposta: Produza uma resenha crítica sobre o primeiro capítulo do livro “Eu não sou 

macaco”.  

 

Transcrição da produção textual inicial do aluno 3 

Eu não sou macaco: resenha crítica 

O livro “Eu não sou macaco” fala sobre uma menina chamada Joëlle que sofre 

uma agressão na escola e fica traumatizada e não para de pensar em como se vingar 

de Didier, o menino que fez a agressão com ela e quais seriam as consequências.  

Logo no começo do livro, o autor descreve como foi essa agressão. Eu não 

gostei porque é uma coisa muito bruta, mas ele descreveu de uma forma bem clara. 

Na continuação, é mostrado o comportamento dela diante do acontecimento, ela age 

de uma forma estranha, fica em silêncio planejando um jeito de se vingar e isso faz 

mal para ela, porém ele fez algo horrível e merece uma punição, mas não como ela 

está planejando. 

Eu gostei do texto e de como ele foi escrito, só que não gostei muito da história 

pelo fato de ser muito pesada essa agressão.   

 
Análise da produção inicial do aluno 3 

Foi solicitado ao aluno que produzisse uma resenha crítica acerca do primeiro 

capítulo do livro “Eu não sou macaco” e percebemos que o texto mantém alinhamento 

à proposta de produção textual, pois verificamos partes de resumo do fato narrado no 

primeiro capítulo (a violência sexual sofrida pela personagem Joëlle) e partes em que 

há uma opinião sobre esse fato, o que demonstra adesão ao gênero textual.   

Relativamente aos níveis de produção de sentido, conforme a Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, no tocante ao nível semiolinguístico, 

percebemos que o aluno 3 estabelece o referente: O livro “Eu não sou macaco”, o 

qual já informa ao leitor a temática do texto. A esse referente, o estudante vai 

acrescentando outras expressões nominais e trechos de texto os quais vão 

construindo a argumentatividade do eu-enunciador (nível discursivo) e apresentando 
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características do gênero resenha crítica (nível situacional), dentre os quais 

destacamos: menina Joëlle, agressão na escola, essa agressão, eu não gostei 

porque é coisa muito bruta. 

Já no nível discursivo, verificamos algumas estratégias na construção, por 

exemplo, da argumentatividade relativa aos termos apontados acima (nível 

semiolinguístico). Dessa maneira, para a proposta: A menina Joëlle sofre uma 

agressão na escola, o enunciador emite uma opinião, explicando por que possui essa 

opinião, ou seja, desenvolvendo sua argumentação. Assim, o estudante (eu-

enunciador) constrói no texto: eu não gostei porque é coisa muito bruta.    

No tocante ao nível situacional, podemos mencionar que as estratégias 

apontadas acima (nível discursivo) foram elaboradas com vistas a sensibilizar o 

destinatário da resenha a considerar a narrativa da agressão sofrida pela menina 

Joëlle também como uma coisa muito bruta e, dessa forma, se engajar na leitura do 

livro resenhado.   

Passaremos agora à análise detalhada dos recursos de referenciação 

construídos na produção textual e os possíveis efeitos de sentido deles decorrentes.  

Análise detalhada da produção textual inicial do aluno 3 

Primeiro parágrafo: 

O livro “Eu não sou macaco” fala sobre uma menina chamada Joëlle que 

sofre uma agressão na escola e fica traumatizada, não para de pensar em como se 

vingar de Didier, o menino que fez a agressão com ela e quais seriam as 

consequências. 

O primeiro referente apresentado no texto é: livro “Eu não sou macaco”. A 

referência à âncora livro só será retomada mais para frente, no segundo parágrafo 

do texto. Ainda nesse primeiro parágrafo, o aluno faz um breve resumo do que é 

narrado no primeiro capítulo do livro (a violência sofrida por Joëlle na escola) e 

apresenta a protagonista: menina Joëlle.  

O segundo referente que surge no texto é menina e sabemos, na sequência, 

que a menina se chama Joëlle. Menina é a âncora para os referentes Joëlle e ela, 

os quais são retomados ainda nesse primeiro parágrafo. Joëlle estabelece uma 
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anáfora correferencial recategorizadora com o referente: menina e ela se ligam à 

âncora por uma anáfora não-co-significativa e não-recategorizadora, que são as 

formalizadas pelos pronomes pessoais, segundo Cavalcante (2003). Conforme já 

sinalizamos anteriormente, ao analisarmos a produção textual inicial do aluno 1, a 

história narrada no livro “Eu não sou macaco” se passa na França e a protagonista 

Joëlle possui treze anos. Assim, o aluno 3 seleciona o vocabulário menina, pois este 

seria o mais adequado para caracterizar a personagem de apenas treze anos.    

Ao apresentar o resumo da história do livro, o aluno lança o referente: agressão 

para dar conta de nomear a violência sofrida pela protagonista Joëlle. Agressão foi o 

objeto de discurso selecionado pelo estudante para nomear o crime sexual cometido 

por Didier contra Joëlle. Didier entrou no vestiário da escola, acompanhado por vários 

outros meninos, segurou Joëlle pelos cabelos e tirou sua calcinha na frente de quase 

toda a turma. Essa narrativa não se trata de um acontecimento ameno ou casual. É 

uma narrativa dura e foi até mesmo difícil de ser debatida com alguns alunos em sala 

de aula.  

O termo agressão é definido pelo Dicionário Houaiss (2001) da seguinte 

maneira: “ataque à integridade física ou moral de alguém”. Diante disso, podemos 

afirmar que a escolha do vocábulo agressão está adequada para dar conta do fato 

narrado, até porque, o próprio aluno vai qualificar esse acontecimento como muito 

bruto e muito pesado, nos parágrafos subsequentes.  

É interessante uma análise relativa à escolha do vocábulo traumatizada para 

dar conta do estado de espírito de Joëlle após a agressão sofrida. Mesmo 

reconhecendo que o termo traumatizada não se configura como um referente, pois 

não nomeia um objeto de discurso, mas sim o qualifica, podemos, talvez de uma forma 

indireta, perceber que o vocábulo traumatizada faz parte da cadeia referencial de 

menina, Joëlle, ela e que foi selecionado pelo estudante para argumentar acerca do 

sentimento de Joëlle após a violência sofrida. 

Partindo do princípio de que o vocábulo traumatizada faz parte, mesmo que 

talvez por uma referência indireta, da cadeia referencial relativa à personagem Joëlle 

e que foi configurado dessa maneira para argumentar sobre o sentimento da menina 

após a violência sofrida, é que o vocábulo traumatizada foi destacado para uma 

verificação mais detalhada dentro desta pesquisa.  
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Após o exposto, podemos ressaltar que a escolha do termo traumatizada foi   

também oportuna (assim como foi a seleção do nome agressão), pois ao mesmo 

tempo em que o termo traumatizada, por sua significação39, consegue nomear de 

maneira satisfatória como Joëlle se sentiu após o trauma que sofreu, o termo também 

se liga por contiguidade semântica a outros referentes ao longo do texto. A respeito 

do nexo por contiguidade semântica, Antunes (1996) nos ensina o seguinte: 

Se é aceitável que as unidades lexicais de um texto guardam entre si relações 
semânticas, também é normal admitir-se que a co-referencialidade [sic] não 
esgota esta característica relacional das unidades lexicais. Noutras palavras, 
independentemente de terem a mesma referência atual, duas unidades 
podem guardar relações semânticas que decisivamente contribuem para 
assegurar e assinalar a continuidade requerida pelo texto. (ANTUNES, 1996, 
p. 72)   
 

Dessa maneira, constatamos que o anafórico: menina traumatizada guarda 

relações de sentido com outros referentes ao longo do texto, com os quais não 

estabelecem correferencialidade, ou seja, não apontam para o mesmo referente. 

Esses outros referentes são: agressão (o menino que fez a agressão), estranha (ela 

age de uma forma estranha), mal (isso faz mal para ela), entre outros.   

Por fim, o terceiro referente apresentado nesse primeiro parágrafo do texto é 

Didier, o qual funciona como âncora para menino. Verificamos que Didier retoma 

menino por anáfora correferencial recategorizadora por hiperônimo, visto que menino 

é um hiperônimo para Didier.      

O referente âncora consequências é apresentado neste primeiro parágrafo e 

só será retomado no parágrafo seguinte, por uma anáfora indireta. Faremos nosso 

comentário acerca desse referente no próximo parágrafo.    

Cumpre mais uma vez salientar que nem todos os anafóricos foram analisados 

nas verificações detalhadas desta pesquisa, preocupamo-nos em selecionar os mais 

relevantes no tocante aos efeitos de sentido produzidos, relativamente às cadeias 

referenciais apresentadas nos textos que compõem nosso corpus. 

Após o exposto, passaremos, então, para análise do segundo parágrafo do 

texto: 

 

 

 

                                                             
39 Segundo o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (2001) o termo traumatizado significa aquele 
que sofreu um trauma ou que se traumatizou.   
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Segundo parágrafo: 

Logo no começo do livro, o autor descreve como foi essa agressão. Eu não 

gostei porque é uma coisa muito bruta, mas ele descreveu de uma forma bem clara. 

Na continuação, é mostrado o comportamento dela diante do acontecimento, ela age 

de uma forma estranha, fica em silêncio planejando um jeito de se vingar e isso faz 

mal para ela, porém ele fez algo horrível e merece uma punição, mas não como ela 

está planejando. 

 

Logo no início do segundo parágrafo, constatamos que o aluno estabelece a 

continuidade e a progressão temáticas dos referentes: livro e agressão, 

apresentados no primeiro parágrafo do texto, pois os termos são retomados nesse 

trecho do texto.   

Relativamente ao referente: agressão, o estudante lança mão do 

demonstrativo essa, em: essa agressão para expressar justamente a continuidade 

temática e a progressão temáticas relativas a esse termo, que foi primeiramente 

apresentado no parágrafo anterior. Conforme já evidenciamos em observações 

precedentes, encontramos em Maingueneau uma análise desse tipo de retomada com 

o pronome demonstrativo: 

Quando o enunciador utiliza o demonstrativo para recuperar um termo já 
introduzido no texto, ele intervém em seu enunciado para operar uma nova 
apreensão do referente, que passa, desse modo, a se distinguir de outros da 
mesma categoria. O demonstrativo permite, assim, recategorizar facilmente, 
isto é, introduzir numa nova categoria um elemento já dado no contexto. (...) 
O demonstrativo mostra-se particularmente apto para recategorizar, pois 
designa seu referente como sendo aquele mesmo de que se tratou 
anteriormente. (MAINGUENEAU, 2002, p. 187).    

 
Dessa forma, quando o estudante utiliza a expressão essa agressão ele está 

estabelecendo a continuidade e progressão temáticas, pois está realizando o 

movimento de retroação no texto, evidenciado linguisticamente através do 

demonstrativo essa, para indicar que a agressão a que se refere foi a expressa 

anteriormente, no primeiro parágrafo. E está, da mesma maneira, progredindo 

textualmente, pois, com a utilização do demonstrativo, está recategorizando o 

referente agressão. 

Além disso, o estudante também estabelece, satisfatoriamente, uma 

apreciação crítica ao referente agressão, apresentando a expressão: coisa muito 
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bruta para qualificar a agressão sofrida por Joëlle. De fato, como apontamos no 

parágrafo anterior, não se trata da narrativa de algo ameno ou casual. Trata-se de um 

crime sexual e, dessa forma, qualificá-lo negativamente como coisa muito bruta é 

adequado. É importante notar também que a utilização do advérbio de intensidade 

muito referindo-se ao adjetivo bruto auxilia no sentido de intensificar a significação 

do adjetivo e, consequentemente, concorre para o efeito de sentido pretendido pelo 

eu-enunciador.  

Por sua vez, o termo acontecimento retoma por encapsulamento a agressão 

sofrida por Joëlle, no vestiário da escola. Conforme já evidenciado anteriormente, o 

vocábulo acontecimento oferece, por sua significação, o sentido de um evento, de 

que o ocorrido não foi um acontecimento qualquer. Dessa forma, traz à tona que o 

estudante não banaliza a agressão.  

Ainda com relação à cadeia anafórica do referente: agressão, constatamos que 

ele é mais uma vez retomado nesse segundo parágrafo. Desta vez, observamos a 

retomada através do anafórico algo horrível, evidenciado na frase: “porém ele faz 

algo horrível”. Cumpre sinalizar a argumentatividade presente na qualificação da 

agressão cometida por Didier. Trata-se de uma avaliação realmente muito negativa 

por parte do estudante.   

Passaremos agora a considerar a retomada da âncora consequências, 

apresentada pelo estudante no primeiro parágrafo. Nesse trecho do texto, verificamos 

que o aluno retoma a âncora consequências, através do anafórico um jeito de se 

vingar, presente na frase: “ela fica em silêncio planejando um jeito de se vingar” 

Essa retomada ocorre através de uma anáfora indireta recategorizadora e apresenta 

como um possível efeito de sentido evidenciar a forma como ocorreria a consequência 

ao agressor de Joëlle. Algo como: Didier cometeu uma agressão, logo, merece sofrer 

uma consequência, e a agredida está pensativa (estranha), refletindo em um jeito de 

se vingar. De fato, quase toda a narrativa de “Eu não sou macaco” se baseia no fato 

de Joëlle buscar constantemente um jeito de se vingar de Didier.  

Ainda relativamente à retomada do referente: consequências, verificamos que 

o aluno estabelece uma anáfora indireta recategorizadora com a âncora, através do 

termo: punição, presente no trecho: “ele fez algo horrível e merece uma punição. ”, 
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em que percebemos que punição se refere a uma consequência merecida por Didier 

por ter agredido Joëlle.     

Por fim, sinalizamos que o aluno não apresenta variedade em estabelecer as 

retomadas à personagem Joëlle. Dessa forma, constatamos, diante deste segundo 

parágrafo, uma repetição do pronome pessoal ela que retoma por anáfora não-co-

significativa e não-recategorizadora o referente Joëlle, apresentado no primeiro 

parágrafo.  

Seguiremos agora para a análise do terceiro e último parágrafo da produção 

textual inicial do aluno 3. 

Terceiro e último parágrafo:  

Eu gostei do texto e de como ele foi escrito, só que não gostei muito da história 

pelo fato de ser muito pesada essa agressão.   

No último parágrafo do texto, notamos mais uma vez que o estudante opera, 

de maneira eficiente, o movimento de retomada (continuidade) do referente livro, 

apresentado no primeiro parágrafo. Assim, constatamos que a unidade temática é 

mantida ao longo de todo o texto, pois o referente livro é mantido na superfície textual 

em todos os parágrafos.  

Nesse terceiro parágrafo, temos a seguinte colocação: eu gostei do livro, só 

não gostei da história, em que o aluno apresenta o termo história e parece referir-se 

à agressão sofrida por Joëlle. O que nos leva a estabelecer tal colocação é a 

utilização do demonstrativo essa referindo-se à agressão (essa agressão) 

apresentado logo na sequência.  

Retomaremos uma vez mais às colocações de Maingueneau (2002) a respeito 

das retomadas de termos pelo demonstrativo: “O demonstrativo mostra-se 

particularmente apto para recategorizar, pois designa seu referente como sendo 

aquele mesmo de que tratou anteriormente” (MAINGUENEAU, 2002, p. 187). Dessa 

forma, percebemos que o termo de que se tratou precedentemente é o referente: 

história que está sendo aqui retomado por agressão, e a pista para estabelecermos 

aqui esse nexo, diretamente sem nenhuma ligação (história e agressão), é o 

demonstrativo essa.  
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Por fim, o estudante estabelece a conclusão do texto elaborando uma espécie 

de síntese para o que foi apresentado, arrematando o texto explicitando novamente 

sua opinião acerca da narrativa. 

Análise global da produção textual inicial do aluno 3 

A produção textual inicial do aluno 3 inseriu-se numa sequência didática em que 

fora solicitado ao estudante que produzisse uma resenha crítica acerca do primeiro 

capítulo do livro “Eu não sou macaco”. O objetivo pedagógico da produção inicial, 

considerando todo o trabalho, era estabelecer um levantamento de dados sobre os 

conhecimentos já adquiridos pela turma com relação ao gênero textual e à construção 

de referentes nos textos.  

Relativamente ao gênero textual, podemos dizer que o aluno nos forneceu um 

texto em que se manteve fiel ao gênero proposto, isto é, elaborou, de fato, uma 

resenha crítica, pois apresentou um breve resumo do primeiro capítulo do livro “Eu 

não sou macaco”, fornecendo-nos alguns momentos de apreciação crítica sobre a 

obra de base. Nesse sentido, destacamos as seguintes passagens, em que podemos 

observar claramente o posicionamento crítico do aluno 3 sobre a temática do livro e 

como ela narrada: “Eu não gostei porque é uma “coisa muito bruta”, “ele descreveu 

de uma forma bem clara”, “Eu gostei do texto e de como ele foi escrito, só que não 

gostei muito da história”, etc., os quais demonstram fidelidade à proposta de 

produção textual, relativamente ao gênero textual selecionado.  

Já com relação à construção dos referentes, conforme apontamos na análise 

detalhada, o aluno apresentou certa dificuldade para construir, de maneira 

diversificada, os objetos de discurso no texto, apresentando, muitas vezes, a repetição 

de um pronome pessoal para referir-se a determinada personagem, como destacamos 

na análise detalhada do segundo parágrafo da produção textual. A constatação dessa 

dificuldade foi considerada ao longo da aplicação dos módulos, durante o projeto 

didático.   

Por fim, destacamos que o estudante conseguiu produzir um texto em que 

manteve a unidade temática em torno do referente livro “Eu não sou macaco” ao 

longo dos três parágrafos que compõem a produção textual, estabelecendo de forma 

eficiente os movimentos de continuidade e progressão textuais.  
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Seguiremos agora, apresentando a análise da produção textual intermediária 

do aluno 3. 

ALUNO 3 

Produção textual intermediária 

Proposta: Produza uma resenha crítica sobre o último capítulo do livro “Eu não sou 

macaco”.  

 
Transcrição da produção textual intermediária do aluno 3 

O capítulo 6 do livro “Eu não sou macaco” se passa quando Zoreh, Joëlle e 

Didier chegam na casa de Karmzadeh, pai de Zoreh, depois de uma confusão no 

vestiário da escola. Didier chega todo sujo e ensanguentado. 

Eu achei muito boa a atitude do Senhor Karmzadeh e da Senhora Karmzadeh 

diante de Didier ter entrado dentro da casa deles, sujando tudo de lama e sangue e 

eles não se importaram com isso e sim como estavam as crianças. 

Acho muito bom como a história se passa na cabeça de Joëlle e como, ao longo 

desse capítulo, ela muda de pensamento, depois de tanto ouvir a história do gorila de 

Bordeaux, ela percebe que ela não é um macaco e que não precisa se vingar.  

O modo como a história é contada e como ela termina é muito boa, porque 

mostra que raiva, vingança, rancor não levam a nada e Joëlle fica livre disso, depois 

de ver a atitude dos pais de Zoreh com Didier.   

Análise da produção textual intermediária do aluno 3 

Solicitamos que o aluno elaborasse uma produção textual acerca do último 

capítulo do livro "Eu não sou macaco”, em que é narrado como Joëlle decide refletir 

sobre a vingança que vinha planejando empreender contra o personagem Didier. O 

fato que desencadeia a reflexão de Joëlle gira em torno da amabilidade dos pais de 

Zoreh, a melhor amiga de Joëlle. Eles são refugiados iranianos que moram na França 

e afirmam, na narrativa, que apesar das dificuldades da vida de refugiados, de terem 

sido obrigados a largarem sua pátria para morarem em um país diferente, não se 

sentem revoltados com essa situação e não buscam se vingar de ninguém.   

Neste capítulo 6 do livro, além da atitude reflexiva de Joëlle, também 

encontramos a narrativa de quando Didier, após ter socado a porta do vestiário da 
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escola, chega todo ensanguentado e sujo de lama à casa dos pais de Zoreh. A atitude 

reflexiva de Joëlle ocorre quando ela observa a Sr.a Karmzadeh cuidando de Didier, 

limpando o ferimento em sua mão. O último capítulo do livro “Eu não sou macaco” se 

passa na casa dos Karmzadeh e apresenta como personagens, além dos pais de 

Zoreh, a menina Joëlle, Didier e a própria Zoreh.      

Diante do exposto, com relação ao que é apresentado na produção textual 

intermediária do aluno 2, podemos constatar que o texto cumpre ser fiel à proposta de 

produção textual, pois expõe, como temática central da produção, o capítulo 6 do livro 

“Eu não sou macaco”, estabelecendo uma apreciação crítica.  

Relativamente aos três níveis de produção de sentido, conforme a Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, constatamos, no nível semiolinguístico, 

alguns referentes que se ligam de maneira mais direta à temática do texto, tais como: 

capítulo 6 do livro “Eu não sou macaco”, casa de Karmzadeh, confusão no 

vestiário da escola, Didier, lama, sangue, gorila de Bordeaux, raiva, vingança, 

rancor. Esses objetos de discurso materializam o texto e apresentam o eixo temático 

da produção textual. 

Da mesma maneira, esses objetos de discurso se vinculam ao nível discursivo, 

no escopo da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, o qual representa a 

construção da argumentação por parte do eu-enunciador e suas possíveis 

intencionalidades. Assim, acerca do último capítulo do livro “Eu não sou macaco”, o 

aluno apresenta duas apreciações críticas. Uma sobre a atitude carinhosa dos pais 

de Zoreh com Didier e outra a respeito de como a narrativa é apresentada ao leitor, 

especialmente no que se refere à atitude reflexiva de Joëlle, que sugere uma mudança 

de pensamento sobre a vingança contra Didier. Assim, para materializar essas 

possíveis intencionalidades, o estudante apresenta as seguintes expressões 

nominais:  

 Relativamente aos pais de Zoreh e Didier: a muito boa atitude do Sr. 

Karmzadeh e da Sra. Karmzadeh, Didier, casa.  

 Relativamente a como é apresentada a atitude reflexiva de Joëlle: muito 

bem como a história se passa, cabeça de Joëlle, pensamento, gorila de Bordeaux.  

Esses referentes ligam-se também ao nível situacional, de acordo com a 

perspectiva da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, pois confirmam 

obediência ao contrato comunicativo que figura na base do gênero textual em tela, a 
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saber: a resenha crítica. Assim, sequências como: “Eu achei muito boa a atitude do 

Sr. Karmzadeh e da Senhora Karmzadeh”, “Achei muito bom como a história se passa 

na cabeça de Joëlle”, “O modo como toda a história é contada e como ela termina é 

muito boa”, entre outras garantem a apreciação crítica da produção textual e filiação 

ao gênero resenha crítica.  

Passaremos, agora, à análise detalhada da produção textual intermediária do 

aluno 3:  

Análise detalhada da produção textual intermediária do aluno 3 

Primeiro parágrafo:        

O capítulo 6 do livro “Eu não sou macaco” se passa quando Zoreh, Joëlle 

e Didier chegam na casa de Karmzadeh, pai de Zoreh, depois de uma confusão no 

vestiário da escola. Didier chega todo sujo e ensanguentado. 

O primeiro referente apresentado pelo aluno é O capítulo 6 do livro “Eu não 

sou macaco”. Esse referente só será retomado no texto, no terceiro parágrafo, com 

o termo história. Analisaremos essa retomada quando verificarmos o terceiro 

parágrafo. Na sequência, observamos a apresentação das personagens Zoreh, 

Joëlle, Didier e Karmzadeh. Zoreh, Joëlle, Didier são retomados ao longo do texto. 

Aqui, neste primeiro parágrafo, o estudante retoma apenas o personagem 

Karmzadeh por uma anáfora correferencial recategorizadora através da expressão 

pai de Joëlle.  

Verificaremos agora o segundo parágrafo. 

Segundo parágrafo: 

Eu achei muito boa a atitude do Senhor Karmzadeh e da Senhora 

Karmzadeh diante de Didier ter entrado dentro da casa deles, sujando tudo de lama 

e sangue e eles não se importaram com isso e sim como estavam as crianças. 

No segundo parágrafo, constatamos a apresentação de avaliação crítica a 

respeito da atitude dos pais de Joëlle. Dessa maneira, observamos a sequência: “Eu 

achei muito boa a atitude do Senhor Karmzadeh e da Senhora Karmzadeh”. Na 

continuação do texto, surge novamente o personagem Didier, que é retomado aqui 

por uma anáfora correferencial co-significativa. Nesse segundo parágrafo também 



147 
 

surgem os termos lama e sangue que retomam respectivamente os objetos de 

discurso:  Didier todo sujo e ensanguentado apresentados no primeiro parágrafo. 

Lama retoma todo sujo através de uma anáfora indireta e sangue retoma 

ensanguentado por anáfora correferencial recategorizadora, pois trata-se de um 

outro anafórico para dar conta do estado de Didier.   

Ainda nesse segundo parágrafo, o anafórico as crianças retoma por uma 

anáfora correferencial recategorizadora por hiperônimo os referentes Zoreh, Joëlle e 

Didier que figuram no primeiro parágrafo do texto. O vocábulo crianças possui um 

sentido mais abrangente para estabelecer a retomada aos três personagens e, dessa 

forma, observa-se uma certa abrangência na utilização do termo, o que é 

particularmente característico dos hiperônimos.  

Passaremos, então, para a verificação do terceiro parágrafo da produção 

textual intermediária do aluno 3.  

Terceiro parágrafo: 

Acho muito bom como a história se passa na cabeça de Joëlle e como, ao 

longo desse capítulo, ela muda de pensamento, depois de tanto ouvir a história do 

gorila de Bordeaux, ela percebe que ela não é um macaco e que não precisa se 

vingar. 

Novamente, surge uma apreciação crítica no texto. Dessa vez, refere-se ao 

modo como o narrador apresenta a atitude reflexiva da personagem Joëlle sobre sua 

possível vingança contra Didier. Dessa maneira, temos a seguinte sequência: “Acho 

muito bom como a história se passa na cabeça de Joëlle e como, ao longo desse 

capítulo, ela muda de pensamento”.  

Nesse terceiro parágrafo surge, pela primeira vez, o referente gorila de 

Bordeaux. Ele vai funcionar como âncora para o substantivo macaco que surge na 

sequência do texto. Macaco retoma o referente gorila de Bordeaux por uma anáfora 

indireta com categorização de um novo referente. Aqui, cabe uma breve explicação. 

O referente gorila de Bordeaux faz referência a um gorila que foge de sua jaula, no 

jardim zoológico da cidade de Bordeaux, para despedaçar um guri que ria dele. A 

notícia sobre a fuga desse gorila passa na televisão no momento em que a Sra. 

Karmzadeh cuida, com carinho, de Didier que estava todo sujo e ensanguentado, na 
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casa dos Karmzadeh, juntamente com Joëlle e Zoreh. Didier se lamenta com a Sra. 

Karmzadeh, dizendo que a mãe de Zoreh não podia imaginar a situação insuportável 

pela qual Didier havia passado para estar todo ensanguentado daquele jeito. A Sra. 

Karmzadeh responde que, dizendo que podia imaginar a situação de Didier, mas que 

apenas os gorilas se vingam.  

Nesse momento, Joëlle, que escuta esse diálogo, questiona-se: “como vou 

fazer para me vingar de Didier agora? Logo eu, que não sou um macaco”. Assim, a 

partir desse breve resumo de parte da narrativa do último capítulo do livro, podemos 

comprovar a anáfora indireta com recategorização de um novo referente apresentada 

anteriormente, pois gorila de Bordeaux aponta para um referente, isto é, para o 

animal sobre o qual é noticiado algo; já macaco se liga à imagem que Joëlle faz sobre 

si mesma no momento em que sofre a violência sexual.  

Passaremos, agora, à análise do quarto e último parágrafo do texto.    

Quarto parágrafo: 

O modo como a história é contada e como ela termina é muito boa, porque 

mostra que raiva, vingança, rancor não levam a nada e Joëlle fica livre disso, depois 

de ver a atitude dos pais de Zoreh com Didier.   

Novamente o estudante inicia o parágrafo apresentando uma opinião sobre 

como a história do livro é contada. Assim, temos a seguinte sequência: “O modo 

como a história é contada e como ela termina é muito boa”. Isso demonstra, 

conforme já sinalizamos, aderência à proposta de produção textual, especialmente no 

que se refere ao gênero solicitado. Podemos ainda observar novos termos nesse 

parágrafo, mas que surgem devido a uma espécie de “autorização” dada por outros 

referentes anteriormente expressos, tais como os vocábulos: raiva, vingança, rancor 

que aparecem porque anteriormente surgiu no texto o vocábulo macaco e a ideia de 

vingança que passava na cabeça da protagonista Joëlle.  

Passaremos a uma análise global desse texto, para verificarmos com mais 

cuidado a produção como um todo.  

Análise global da produção textual intermediária do aluno 3 
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A produção textual intermediária do aluno 3 apresenta como temática o último 

capítulo do livro “Eu não sou macaco”. Ao longo do primeiro parágrafo, o estudante 

estabelece um breve resumo acerca desse trecho da obra base. 

Já no início do segundo parágrafo, notamos a presença de um posicionamento 

crítico sobre um fato narrado no último capítulo do livro, a saber: o cuidado dos 

Karmzadeh com Didier. Esse fato se liga ao apresentado no primeiro parágrafo da 

produção textual (o fato de Didier chegar todo sujo e ensanguentado à casa dos pais 

de Zoreh). Podemos já apontar que, até o segundo parágrafo, o estudante mantém os 

movimentos de continuação e progressão textuais de maneira eficiente no texto. 

No terceiro parágrafo, constatamos novamente a presença de uma outra 

apreciação crítica. Dessa vez, a opinião do aluno refere-se a um outro fato que é 

também narrado no último capítulo do livro “Eu não sou macaco”, que se refere à 

atitude reflexiva de Joëlle, com relação a Didier. Essa atitude reflexiva surge porque 

Joëlle ouve a Sra. Karmzadeh falar a respeito do gorila de Bordeaux. Portanto, o 

terceiro parágrafo liga-se ao segundo, mantendo o projeto de texto do aluno sobre o 

último capítulo de “Eu não sou macaco”. 

Por fim, no último parágrafo, temos novamente uma opinião do aluno sobre o 

livro, só que, desta vez, a opinião é apresentada sob uma forma de síntese, quando o 

aluno escreve: “O modo como toda a história é contada e como ela termina é muito 

boa”. Aqui, como se trata da conclusão da resenha crítica elaborada sobre o último 

capítulo do livro “Eu não sou macaco”, o estudante já apresenta uma opinião mais 

geral sobre toda a história e, em especial, sobre o capítulo final da obra. 

Vamos passar, agora, para a análise da produção textual final do aluno 2: 

ALUNO 3 

PRODUÇÃO TEXTUAL FINAL 

Proposta: Produza uma resenha crítica acerca do livro selecionado na 

biblioteca da nossa escola. 

 

 

Transcrição da produção textual final do aluno 2 
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História de vida de Machado de Assis 

Havia um menino pobre, neto de escravos, gostava de ler e escrever e tinha 

um problema de saúde em que ele tinha crises e uma dessas crises proporcionou a 

ele o futuro brilhante de seus sonhos. 

Em 1855, saiu da casa de seu pai, fazia poemas para um pequeno jornal, 

casou-se com a portuguesa Carolina Xavier, foi eleito presidente da Academia 

Brasileira de Letras, seu casamento foi muito feliz e em 1904 sua mulher morreu, mas 

ela sempre o ajudou em sua carreira, depois de um tempo, em 1908, depois de uns 

acontecimentos, Joaquim Maria Machado de Assis veio a falecer. 

O último capítulo do livro “O menino e o bruxo” se passa mostrando tudo que o 

menino conquistou até o final de sua vida. Esse capítulo, principalmente, é muito bem 

escrito e esclarecedor. 

Eu gostei bastante da história, pois ela é baseada em fatos reais e eu gostei da 

maioria das coisas que aconteceram na vida de Machado. O autor Moacyr Scliar tenta 

ao máximo mostrar como eram as crises de perdas de consciência e alucinações do 

menino Machado de Assis.    

 

Análise da produção textual final do aluno 3 

A produção textual final elaborada pelo aluno 3 mostra-se fiel à proposta 

solicitada. Tratava-se de produzir uma resenha crítica a partir do livro retirado por 

empréstimo na sala de leitura da escola. Coube ao aluno 3 produzir uma resenha 

crítica acerca do livro “O menino e o bruxo”, escrito por Moacyr Scliar, a respeito da 

vida de Machado de Assis. Assim, a partir dos elementos apresentados no texto, tais 

como: Machado de Assis, crises, casa de seu pai, a portuguesa Carolina, fatos 

reais, Machado, eu gostei bastante da história. Podemos afirmar que o aluno aderiu 

à proposta de produção textual.  

Relativamente ao nível semiolinguístico de produção de sentido, a partir da 

perspectiva da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, podemos afirmar que 

esses elementos constituem a materialidade textual, estão ali formalizando a temática 

do texto, a saber: a vida do escritor Machado de Assis. 
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Com relação ao nível discursivo, no escopo da Teoria Semiolinguística, 

podemos destacar algumas estratégias argumentativas elaboradas pelo eu-

enunciador para dar conta de seu projeto de dizer e suas intencionalidades. A 

produção textual apresenta uma argumentação voltada a apreciar positivamente o 

livro lido, especialmente ao que é narrado no último capítulo. Assim, ao longo do texto, 

o aluno vai apresentando um breve resumo sobre a narrativa do livro, para, então, no 

terceiro e quarto parágrafos apresentar de forma explícita uma opinião especialmente 

dirigida à parte final do livro. Para tanto, o aluno faz surgir no texto os referentes: o 

último capítulo e esse capítulo é muito bem escrito os quais vão dar conta de 

expressar a intencionalidade do eu-enunciador. 

Já relativamente ao nível situacional, de acordo com os postulados de 

Charaudeau, verificamos que o texto se configura como uma resenha crítica, pois 

percebe-se partes de resumo da obra que serviu de base para a resenha e partes 

compostas por opinião sobre a obra de base. Assim, todo o primeiro e segundo 

parágrafos oferecem resumo sobre o livro “O menino e o bruxo”, já o terceiro e quarto 

parágrafos oferecem ao leitor opiniões sobre o livro.  

Dito isso, passaremos à análise detalhada da produção textual final do aluno 3: 

Análise detalhada da produção textual final do aluno 3: 

 

Primeiro parágrafo: 

História de vida de Machado de Assis 

Havia um menino pobre, neto de escravos, gostava de ler e escrever e tinha 

um problema de saúde em que ele tinha crises e uma dessas crises proporcionou a 

ele o futuro brilhante de seus sonhos. 

O título já apresenta a temática da produção textual, trata-se da história da vida 

de Machado de Assis. Nesse primeiro parágrafo, o aluno expõe um resumo de como 

era o menino Machado de Assis. Para tanto, recorre essencialmente à construção 

de objetos de discurso, como por exemplo: menino pobre, neto de escravos. O 

primeiro referente apresentado na produção textual encontra-se no título: Machado 

de Assis, o qual funcionará como âncora para todos os outros termos selecionados 

nesse parágrafo, a saber:  menino pobre, neto de escravos, ele, crises, futuro 

brilhante de seus sonhos. Relativamente aos processos de referenciação 
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empregados, de acordo com Cavalcante (2003), podemos afirmar que: menino pobre 

e neto de escravos retomam a âncora Machado de Assis por correferencialidade 

recategorizadora. O referente ele estabelece uma anáfora não-co-significativa e não-

recategorizadora.  

O livro resenhado possuía como temática a vida e obra do escritor Machado 

de Assis. Dessa forma, a obra apresentava uma biografia do escritor brasileiro, desde 

pequenino até sua morte. No início do livro base “O menino e o Bruxo”, o autor aborda 

a vida de Machado de Assis quando era um menino. Esse movimente ascendente 

relativo à vida e obra do escritor é retratado na produção textual, assim como também 

é apresentado na obra base. 

Assim, nesse primeiro parágrafo, para dar conta de expressar a condição de 

vida de Machado de Assis, o estudante lança mão dos anafóricos: menino pobre e 

neto de escravos, pois realmente eram essas as condições de vida de Machado de 

Assis em sua fase infantil.    

Vamos verificar agora como o texto avança no segundo parágrafo. 

Segundo parágrafo: 

Em 1855, saiu da casa de seu pai, fazia poemas para um pequeno jornal, 

casou-se com a portuguesa Carolina Xavier, foi eleito presidente da Academia 

Brasileira de Letras, seu casamento foi muito feliz e em 1904 sua mulher morreu, 

mas ela sempre o ajudou em sua carreira, depois de um tempo, em 1908, depois de 

uns acontecimentos, Joaquim Maria Machado de Assis veio a falecer. 

Nesse segundo parágrafo, o estudante continua a apresentar um resumo 

acerca da vida e obra de Machado de Assis, porém, aqui, já observamos a 

apresentação de um homem mais amadurecido. Assim, verificamos os seguintes 

referente: casa de seu pai, portuguesa Carolina Xavier, Presidente da Academia 

Brasileira de Letras, casamento, sua mulher, ela, sua carreira e Joaquim Maria 

Machado de Assis que vão expressar a descrição de uma fase da vida do 

personagem em que ele já trabalha e constitui família.  

Todas as expressões nominais destacadas nesse segundo parágrafo se 

relacionam direta ou indiretamente com a âncora Machado de Assis. Assim, 

constatamos que o estudante mantém a continuidade e progressão temáticas.  
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A primeira expressão que surge nesse segundo parágrafo é Casa de seu pai 

a qual estabelece uma retomada ao referente Machado de Assis, especialmente 

através do pronome possessivo seu. Trata-se da casa do pai de Machado de Assis. 

Essa expressão foi lançada para expressar já o início da fase adulta do escritor, 

quando ele, então, sai da casa de seu pai para casar-se. 

Ainda relativamente às retomadas da âncora Machado de Assis, podemos 

destacar: Presidente da Academia Brasileira de Letras que retoma a âncora por 

anáfora recategorizadora por expressão definida e Joaquim Maria Machado de 

Assis que por sua vez retoma o referente Machado de Assis através de anáfora 

correferencial também recategorizadora.  É interessante notar que embora o anafórico 

e o referente representem o nome próprio do escritor, julgamos mais acertado 

classificar essa anáfora como recategorizadora, visto que traz um efeito de sentido 

novo para o nome Machado de Assis. Quando o estudante menciona o nome todo 

do escritor Joaquim Maria Machado de Assis parece estar conferindo maior 

solenidade à expressão, até porque o estudante se refere ao momento da morte de 

um grande brasileiro.  

Uma nova âncora é lançada nesse segundo parágrafo: portuguesa Carolina 

Xavier. Trata-se da esposa de Machado de Assis. Os anafóricos que retomam a 

âncora portuguesa Carolina Xavier no parágrafo são: sua mulher e ela, ambos 

estabelecendo anáforas recategorizadoras.  

Passaremos, agora, para análise do terceiro parágrafo da produção textual final 

do aluno 3.    

Terceiro parágrafo: 

O último capítulo do livro “O menino e o bruxo” se passa mostrando tudo 

que o menino conquistou até o final de sua vida. Esse capítulo, principalmente, é 

muito bem escrito e esclarecedor. 

Nesse terceiro parágrafo, o estudante apresenta uma opinião acerca do último 

capítulo do livro, talvez porque tenha sido o capítulo de que ele mais tenha gostado. 

Logo no início desse parágrafo, o aluno apresenta um novo referente: O último 

capítulo do livro “O menino e o bruxo” o qual servirá de âncora para o anafórico 

Esse capítulo, o qual retoma por anáfora correferencial recategorizadora a âncora O 
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último capítulo do livro “O menino e o bruxo”. É interessante notar que dificilmente 

essa anáfora seria introduzida por um pronome definido, pois o demonstrativo, 

conforme sinalizamos em análises precedentes, recategoriza o referente no sentido 

de evidenciar que o termo a que se refere é aquele mesmo que acabou de ser 

mencionado, no caso: O último capítulo do livro “O menino e o bruxo”. 

Finalizando esse terceiro parágrafo, assinalamos que o estudante mantém a 

continuidade e progressão temáticas, pois recupera a âncora Machado de Assis, 

apresentada no primeiro parágrafo do texto, através do anafórico o menino. A escolha 

do termo menino foi talvez para mostrar a grandeza de Machado de Assis, que de 

menino pobre e neto de escravos tornou-se o maior escritor do Brasil.     

Verificaremos, agora, o quarto e último parágrafo da produção textual final do 

aluno 3. 

Quarto parágrafo: 

 Eu gostei bastante da história, pois ela é baseada em fatos reais e eu gostei 

da maioria das coisas que aconteceram na vida de Machado. O autor Moacyr Scliar 

tenta ao máximo mostrar como eram as crises de perdas de consciência e alucinações 

do menino Machado de Assis.    

O estudante finaliza a resenha fornecendo uma opinião acerca de todo o livro, 

conforme verificamos na sequência: Eu gostei bastante da história. O aluno 

apresenta o termo história como nova âncora desse último capítulo, a qual surge para 

dar conta de se referir a toda a narrativa e não apenas a um capítulo especificamente. 

O estudante continua referindo-se a Machado de Assis, conforme atestam os 

referentes: vida de Machado e menino Machado de Assis, presentes ao longo 

desse parágrafo, o que comprova que conseguiu manter a continuidade e progressão 

temáticas ao longo do texto.      

 

 

Análise global da produção textual final do aluno 3 

 
A produção textual final é a última etapa do projeto didático elaborado para 

apreensão do gênero resenha crítica, visando melhoria qualitativa na utilização dos 

processos de referenciação na construção textual. Assim, observando a produção 
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textual final como um todo, destacamos que o texto foi construído com total aderência 

à proposta de produção textual, pois verificamos que, realmente, o aluno produziu 

uma resenha crítica, visto que apresentou resumo da história e uma apreciação crítica 

sobre a mesma, ao longo de todo o texto.  

Com relação à construção dos processos de referenciação, verificamos que o 

texto apresenta unidade temática, pois refere-se ao menino Machado de Assis em 

todos os parágrafos, apesar de não apresentar muita diversificação na utilização dos 

mecanismos de apresentação e manutenção dos referentes. Apesar disso, podemos 

dizer que o texto não perde a unidade temática e configura-se como um texto bem 

construído.  

Segunda etapa de análise: verificação comparativa das produções textuais inicial, 

intermediária e final de cada aluno. 

 
Agora, verificaremos o conjunto das três produções de cada aluno. É 

importante relembrar que esta etapa busca comparar as três produções textuais de 

um mesmo aluno, procurando verificar se houve aumento qualitativo quanto ao uso 

mais específico das expressões referenciais. 

Aluno 3 

Na produção textual inicial do aluno 3, verificamos um texto coerente, com 

unidade temática e certa diversidade na retomada de referentes. Apesar de o 

estudante ter construído o referente: coisa quando pareceu que estaria se referindo 

à narrativa, não verificamos problemas mais sérios nessa produção textual. O texto 

como um todo não se configurou como deficiente.  

Na produção textual intermediária, o aluno 3 continua a manter as mesmas 

características apontadas com relação à produção textual anterior. Trata-se de um 

texto que quase não apresenta inadequações, mas também não se demonstra ser 

muito bom. É uma produção textual bem razoável, que consegue manter a unidade 

temática ao longo de todo o texto, mas que não expõe processos de referenciação 

variados. 

Com relação à produção textual final, ou seja, aquela elaborada após o 

estudante já ter passado por todos os módulos e trabalhado a ampliação das formas 

de se estabelecer referentes em um texto, constatamos que a produção textual final 

ainda se configura como as produções anteriores, isto é, sem muita variedade na 
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utilização dos mecanismos de referenciação, porém mantendo a unidade temática ao 

longo do texto. 

Dessa forma, com relação ao aluno 3, pelo fato de o estudante não ter 

apresentado melhora qualitativa significativa ao longo da sequência didática, 

conforme verificou-se comparando as três produções textuais, mesmo assim 

podemos afirmar que nossa hipótese de trabalho se confirmou, ou seja, o ensino de 

produção textual, filiado ao gênero discursivo resenha crítica, no bojo de uma 

sequência didática, pela focalização dos aspectos da referenciação contribui para o 

aprimoramento da competência comunicativa do educando.  

Relativamente às produções textuais produzidas pelos demais alunos da turma 

e que não foram contempladas nas análises detalhadas qualitativa, apresentaremos 

o quadro abaixo, que demonstra, quantitativamente a avaliação das mencionadas 

produções textuais. 

  

Figura 15 – Quadro sobre aperfeiçoamento da competência comunicativa entre 

a produção inicial e a final 

 
Aluno 

Níveis situacional e 
discursivo (gênero 
discursivo e modo 

argumentativo) 

Nível semiolinguístico 
(estratégias de 
referenciação) 

Aluno 4 X X 

Aluno 5 - X 

Aluno 6 - X 

Aluno 7 X X 

Aluno 8 - X 

Aluno 9 - X 

Aluno 10 X X 

Aluno 11 - X 

Aluno 14 - X 

Aluno 15 X X 

Aluno 16 X X 

Aluno 17 X X 

Aluno 18 - X 

Aluno 19 - X 
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Aluno 20 X X 

Aluno 21 - - 

Aluno 22 X X 

Aluno 23 - X 

Aluno 24 X X 

Aluno 25 X X 

Aluno 26 - X 

Aluno 27 - X 

Aluno 28 - X 

Aluno 29 X X 

Aluno 30 X X 

Aluno 31 - X 

Aluno 32 X X 

 

No quadro acima, utilizamos o símbolo (X) para indicar que o estudante 

contemplou a competência sinalizada. Em contrapartida, o símbolo representado pelo 

( - ) indica que o aluno não apresentou a referida competência.  

Seguiremos, agora, para as conclusões finais de nossa pesquisa.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inúmeros estudiosos apontam as deficiências da educação brasileira, 

principalmente no que concerne ao ensino de produção textual (ANTUNES, 2003, 

2016; GERALDI, 2011; PASSARELLI, 2012). Além disso, as instituições de ensino do 

Brasil têm enfrentado diversas dificuldades, tais como: falta de recursos materiais, 

pouca ou nenhuma capacitação docente, exigências do sistema e da própria família 

que dificultam a promoção de uma aprendizagem de qualidade no que diz respeito, 

sobretudo, ao ensino das práticas de leitura e escrita de textos.  

Em vista disso, o presente trabalho buscou contribuir para o ensino de 

produção textual, à luz dos pressupostos da Teoria Semiolinguística do Discurso e da 

Teoria da Referenciação, primordialmente. 

Para tanto, aplicamos uma Sequência Didática – alinhada aos pressupostos 

teórico-metodológicos delineados por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) – 

especialmente elaborada para o ensino do gênero textual resenha crítica. E o fizemos 

por estarmos certos de que o ensino de produção textual deve ser sistematizado, 

processual e baseado em gêneros textuais, ou seja, a dinâmica do ensino de escrita 

de textos precisa ser detalhadamente (re)planejada, desenvolvida em várias etapas e 

em diferentes níveis e, sempre, configurada em gêneros, com vistas a um propósito 

comunicativo definido.  

Considerando esse enquadre, durante a elaboração e aplicação da sequência 

didática, buscamos levar os estudantes à produção de resenhas críticas mais 

consistentes argumentativamente e, principalmente, procuramos levá-los a produzir 

textos com mais consciência com relação ao uso de mecanismos referenciais.  

Em sala de aula, propusemos atividades que pudessem desenvolver a 

competência de comunicação dos alunos no que concerne ao gênero resenha crítica, 

notadamente em relação à diversidade de expressões referenciais que assegurassem 

manutenção e progressão temáticas na construção de efeito de sentido identificados 

a projetos de dizer dos comunicantes.   

Em busca de melhorar a construção argumentativa das resenhas críticas dos 

estudantes, diferentes questões, à luz dos pressupostos da Teoria Semiolinguística e 

da Teoria da Referenciação, foram propostas para a turma, através de atividades 

especialmente programadas e elaboradas.  



159 
 

Dessas atividades sistematizadas surgiram as produções textuais que 

compuseram nosso corpus de pesquisa e nós, então, alcançamos uma nova fase do 

nosso trabalho: as etapas de análises. 

Cumpre mencionar que um de nossos maiores incentivos para a pesquisa que 

ora se apresenta foi poder desenvolver um duplo papel, o de professora e o de 

pesquisadora.  

De fato, fomos impelidas por uma inquietação pessoal relativa à prática 

pedagógica com a produção textual nas aulas de língua portuguesa. Geralmente, o 

que observamos é que não há espaço para aulas de produção textual inseridas num 

viés mais processual e sistematizado. Além disso, constatamos também certa 

marginalização do estudo do léxico e do vocabulário incorporados numa perspectiva 

textual e argumentativa. Lembramo-nos das palavras de Paulo Freire acerca da 

essência do trabalho docente: 

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e 
me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade. (1996, p.29).  

 

Inserida nessa dinâmica do trabalho docente, cumpre ainda sinalizar uma vez 

mais que a escola deve se voltar para práticas pedagógicas que promovam um 

verdadeiro trabalho de reflexão e análise sobre o próprio processo de escrever, em 

diálogo com os discentes e com a própria atividade e realidade de que dispõe.  

No que concerne aos procedimentos analíticos, utilizamos, como princípio 

norteador básico para a verificação do corpus desta pesquisa, os parâmetros de 

análise oriundos da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, especialmente os 

postulados referentes às competências do sujeito produtor de um ato linguagem, que 

são as competências situacionais, discursivas e semiolinguísticas.   

Ao analisar as produções textuais dos estudantes, tivemos a oportunidade de 

atestar uma vez mais o comparecimento dessa tríplice competência do ato de 

linguagem na materialidade linguística. Isto significa dizer que ora apresentadas no 

texto características mais relativas à situação comunicativa – restrições e estratégias 

contratuais, papéis psicossociais dos sujeitos comunicantes, finalidade, tematização 

e dispositivo da troca linguística; ora fazendo comparecer textualmente aspectos mais 

relativos à competência discursiva – estratégias enunciativas, enuncivas e 
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semânticas; e ora apresentando características mais ligadas ao nível semiolinguístico 

do ato de linguagem – os modos de dizer, a seleção vocabular, em que destacamos 

o uso dos mecanismos de referenciação empregados, constatamos, nas análises, o 

quanto os três níveis de produção de sentido estão imbricados e concorrem de forma 

simultânea para a construção da comunicação humana. 

Diante do exposto, relativamente aos resultados das análises empreendidas 

nesta pesquisa, conforme demonstramos por meio da verificação pormenorizada e do 

cotejo dos nove textos, tivemos a oportunidade de comprovar nossa hipótese de 

trabalho, isto é, que o ensino mediado e sistematizado de produção textual, 

implementado por meio de uma sequência didática baseada em gêneros textuais, no 

nosso caso a resenha crítica, à luz dos pressupostos da Teoria Semiolinguística do 

Discurso e da Teoria da Referenciação contribuiu significativamente para tornar as 

produções textuais dos alunos mais consistentes argumentativamente, o que nos 

permite vislumbrar a possibilidade de uma prática docente do ensino de produção 

textual inserida numa “visão mais global”  e procedimental de ensino, tornando, assim, 

o processo ensino-aprendizagem mais eficiente.      

Esperamos, dessa forma, ter contribuído na formação de cidadãos mais críticos 

e conscientes de suas responsabilidades relativas às intervenções sociais mediante a 

utilização da leitura e produções textuais. Esperamos, de igual maneira, ter 

acrescentado algo positivo ao repertório das práticas educativas, especialmente, no 

que concerne ao processo de ensino-aprendizagem de produção textual.      
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ANEXOS 

Anexo 1: Grade de correção utilizada na sequência didática. 

 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O GÊNERO TEXTUAL RESENHA CRÍTICA 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Competência 1 – Conhece a proposta, aborda o tema, respeita a estrutura do 
tipo argumentativo e do gênero resenha crítica. 

2,5 – Demonstra conhecimento da proposta, aborda totalmente o tema e 
respeita integralmente o tipo/gênero textual. 

2,0 – Conhece a proposta, aborda o tema e respeita parcialmente o tipo/gênero 
textual. 

1,5 – Conhece a proposta, aborda o tema e a apresenta estrutura textual 
deficitária. 

1,0 – Conhece a proposta, aborda parcialmente o tema e apresenta estrutura 
textual deficitária. 

0,5 – Desconhece a proposta, tangencia o tema e apresenta estrutura textual 
deficitária. 

0 – Não atende – Desconhece a proposta, não aborda o tema, apresenta outro 
tipo/gênero textual.  

 
Competência 2 – Seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, 

opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.  
2,5 – Posiciona-se sobre a situação escolhida, utilizando-se de repertório 

sociocultural produtivo, emitindo sua opinião com coerência e clareza. 
2,0 – Posiciona-se sobre a situação escolhida, utilizando-se superficialmente 

do repertório sociocultural, emitindo sua opinião com poucas falhas na coerência e 
clareza. 

1,5 – Posiciona-se sobre a situação escolhida, utilizando-se de repertório 
pessoal, emitindo sua opinião com algumas falhas na coerência e clareza. 

1,0 – Posiciona-se sobre a situação escolhida, emitindo sua opinião, com 
muitas falhas na coerência e clareza. 

0,5 – Posiciona-se sobre a situação escolhida, emitindo sua opinião, excessivas 
falhas na coerência e clareza. 

0 – Não atende – Apresenta um texto incoerente.  
 
Competência 3 – Conhece os mecanismos linguísticos necessários para a 

construção da argumentação.  
2,5 – Apresenta repertório coesivo bastante diversificado, sem apresentar 

inadequações. 
2,0 – Apresenta repertório coesivo diversificado e poucas inadequações. 
1,5 – Apresenta repertório coesivo pouco diversificado e algumas 

inadequações. 
1,0 – Apresenta repertório coesivo limitado e muitas inadequações. 
0,5 – Apresenta repertório coesivo rudimentar e excessivas inadequações. 
0 – Apresenta palavras e períodos justapostos e desconexos, demonstrando 

ausência de articulação.  
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Competência 4 – Respeita as convenções e regras do registro formal escrito 

da língua portuguesa.  
2,5 – Demonstra excelente domínio do código linguístico. 
2,0 – Demonstra bom domínio do código linguístico. 
1,5 – Demonstra regular domínio do código linguístico. 
1,0 – Demonstra deficitário conhecimento do código linguístico. 
0,5 – Demonstra rudimentar conhecimento do código linguístico. 
0 – Desconhece as convenções e regras do registro formal escrito da língua 

portuguesa. 
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Anexo 2: “Suicídio e prevenção” - Editorial utilizado na sequência didática 
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Anexo 3: Notícia – “São Paulo irá dobrar número de profissionais para reduzir 
agressões em escolas” 
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Anexo 4: Notícia – “Palestra com autor de ‘Pai Rico, Pai Pobre’ tem ofensa a 
plateia e vaia.” 
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Anexo 5: Reportagem – “Empresário de Niterói é indicado ao Prêmio Nobel da 
Paz” 
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Anexo 6: Resenha Crítica – “Estreia da novela ‘Tempo de Amar’” 
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Anexo 7: Reportagem – “Morte de menina em escola expõe rotina de violência 
nas escolas públicas” 
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Anexo 8: Telas em Power Point utilizadas na sequência didática 

Tela 1: 

 

 

 

 

 

 

Tela 2:  
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Tela 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela 4: 
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Tela 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela 6: 
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Tela 7: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Módulo 1 – exercício 1. Respostas co-construídas com os alunos: 
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Anexo 9: Módulo 1 – exercício 1. Respostas co-construídas com os alunos 
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Anexo 10: Produção textual inicial do aluno 1  
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Anexo 11: Produção textual intermediária do aluno 1 
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Anexo 12: Produção textual final do aluno 1 
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Anexo 13: Produção inicial do aluno 2 
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Anexo 14: Produção textual intermediária do aluno 2. 

 

 

 

 

Figura 25:  Produção textual intermediária do aluno 2: 
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Anexo 15: Produção textual intermediária do aluno 2 
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Anexo 16: Produção textual inicial do aluno 3 
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Anexo 17: Produção textual intermediária do aluno 3 
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Anexo 18: Produção textual final do aluno 3 
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Anexo 19: Relação com os títulos dos livros resenhados pelos alunos da turma 
1901/2017 

1. CRUZ, Afonso. Os livros que devoraram meu pai. São Paulo, Leya, 2011. 

2. MASSA, Ana Cristina. Aqualtune e as histórias da África. São Paulo, Editora 

Gaivota, 2012. 

3. RIORDAN, Rick. O mar de monstros. Rio de Janeiro, Intrínseca, 2009. 

4. JACQ, Christian. Contos e lendas do tempo das pirâmides. São Paulo, 

Martins Fontes, 2006. 

5. NICOLELIS, Giselda Laporta. Sonhar é possível São Paulo, Atual, 1994.  

6. LESSA, Orígenes. Confissões de um vira-lata. São Paulo, Global, 2012.  

7. RIORDAN, Rick. O ladrão de raios. Rio de Janeiro, Intrínseca, 2009. 

8. SIMIZO, Massau. As quatro estações e outros haicais. Curitiba: Aymará, 

2009. 

9. MACHADO, Assis de. Dom Casmurro. São Paulo, Editora Klick, 1997. 

10. RIOS, Rosana. Pão feito em casa. Porto Alegre. Edições Besouro Box, 2012. 

11. GOMES, Álvaro Cardoso. A vida por um fio. São Paulo, FTD, 1998. 

12. JÚNIOR, Otávio. O livreiro do alemão. São Paulo, Guia dos Curiosos 

Comunicações, 2011.  

13. MARINHO, João Carlos. Sangue Fresco. São Paulo, Gaudi Editorial, 2011.  

14. HÉBERT, Marie-Francine. Nenhum peixe aonde ir. São Paulo, Edições SM, 

2006. 

15. AGUIAR, Luiz Antônio. Aleijado. São Paulo,  Ática, 2006. 

16. HODGSON BURNETT, Frances. O Jardim Secreto. Rio de Janeiro, Editora 

34.  

17. BARBOSA, Rogério Andrade. Histórias africanas para contar e recontar. São 

Paulo, Editora do Brasil, 2001. 

18. NEVES, André. Sebastiana e Severina. São Paulo, DCL, 2002.  

19. LEITE, Márcia. A primeira vez que vi meu pai. Porto Alegre, Artes e Ofícios, 

2012.   

20. BOJUNGA, Lygia. Tchau. Rio de Janeiro, Agir, 1995. 

21. AZEVEDO, Ricardo. O leão da noite estrelada. São Paulo, Livraria Saraiva, 

2012. 

22. LAJOLO, Marisa. Destino em aberto. São Paulo, Ática, 2009. 
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23. CARRASCO, Walcyr Rodrigues. A corrente da vida. São Paulo, Moderna, 

1993. 

24. SAVARY, Flávia. Sangue de dragão: palco de paixões. São Paulo, FTD, 

2009.  

25. BOJUNGA, Lygia. A Bolsa Amarela. Rio de Janeiro, Casa Lygia Bojunga, 

2009.  

26. MACHADO, Ana Maria. Isso ninguém me tira. São Paulo, Ática, 2013. 

27. ______ . Do outro lado tem segredos. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2005. 

28. CHIANCA, Leonardo. O mercador de Veneza (William Shakespeare) – 

adaptado. São Paulo: DCL, 2008.  

29. BENSIMON, Carol. Pó de parede. Porto Alegre, Não Editora, 2010.  

30. AGUIAR, Luiz Antônio Aguiar. Era no tempo do rei. São Paulo, Ática, 2009. 

31. CRUZ, Nelson. No longe dos gerais. São Paulo, Cosac Naify, 2012.  

32. FREITAS, Marcos Cezar de. Memórias de um menino que se tornou 

estrangeiro. São Paulo, Cortez, 2007.  

33. SCLIAR, Moacyr. Um sonho no caroço de abacate. São Paulo, Global, 2002.  

34. ______ . O tio que flutuava. São Paulo, Ática, 2002.  

35. CARRASCO, Walcyr. Os miseráveis. (Vítor Hugo) – adaptado. São Paulo, 

FTD, 2002.  

36. YAMÃ, Yaguarê. O caçador de histórias. São Paulo, Martins Fontes, 2004. 
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Anexo 20: Imagens dos alunos elaborando atividades da sequência didática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21: Alunos elaborando atividades da sequência didática. 
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Anexo 22: Alunos elaborando atividades da sequência didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23 : Alunos elaborando atividades da sequência didática. 
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Anexo 24: Espaço de leitura, onde os livros resenhados estiveram à disposição 
da comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25: Espaço de leitura, onde estiveram à disposição os livros resenhados 
nas atividades da sequência didática implementada nesta pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


