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RESUMO

Neste  trabalho, investigamos  o  processo  de  recategorização  como  estratégia  na
construção de sentidos do gênero reportagem. Ao longo da pesquisa, abordamos as
perspectivas  que  apontam  para  uma  discussão  acerca  da  referenciação,
focalizando,  particularmente,  o  processo de recategorização,  com base na visão
sociocognitivista  de  texto.  A  abordagem  teórica  sobre  a  Linguística  de  Texto  é
apresentada pelos estudos de Koch (2004, 2009, 2012) e Marcuschi (1983, 1988;
2001), enquanto que o referencial teórico da referenciação e da recategorização é
embasado nos estudos de Mondada e Dubois (2003), Cavalcante (2010, 2012) e
Lima (2009); tratando sobre o gênero reportagem, apresentamos as ideias de Pena
(2008) e Lage (2006), dentre outros. Nesse contexto, fazemos uma descrição do
processo de recategorização e suas funções na construção de sentidos do gênero
reportagem,  bem  como  caracterizamos  o  gênero  reportagem  focalizando  a
tematização e construção de referentes.  Por fim, apresentamos uma proposta de
trabalho que norteie a construção referencial de reportagens em sala de aula tendo
como estratégia basilar o processo de recategorização, a partir dos resultados de
uma  análise  sobre  o  tratamento  dessa  matéria  num  livro  didático  de  Língua
Portuguesa do 7º ano do Ensino Fundamental.

PALAVRAS-CHAVE: Referenciação.  Recategorização.  Construção  de  Sentidos.
Gênero reportagem.
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ABSTRACT

In  this  paper,  we  investigate  the  recategorization  process  as  a  strategy  to  build
senses of gender report. During the research, we address the prospects point to a
discussion  about  the  prospect  of  referral,  focusing,  in  particular,  the  process  of
recategorization, based on sociocognitivista vision text. The theoretical approach to
Text Linguistics is presented by Koch's studies (2004, 2009, 2012) and Marcuschi
(1983,  1988,  2001),  while  the  theoretical  framework  of  referencing  and
recategorization is grounded in studies of Mondada and Dubois (2003), Cavalcante
(2010, 2012) and Lima (2009); dealing on gender report, we present the ideas Pena
(2008) and Lage (2006), among others. In this context, we make a description of the
recategorization process and their role in the construction of meanings of gender
report,  as  well  as  characterize  the  genre  reportage  focusing  on  theming  and
construction  related.  Finally,  we  present  a  proposal  for  work  to  guide  referential
building reports in class taking as a basic strategy the recategorization process, from
the results of an analysis of the treatment of this matter in a textbook Portuguese 7th
year Elementary School.

KEYWORDS: Referencing.  Recategorization.  Construction  of  meanings.  Gender
report.
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[...] todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao
leitor que faça uma parte do seu trabalho.

(ECO, 1994, p. 09)



9

SUMÁRIO
Introdução 10

1. Linguística de Texto 13

1.1 Breve trajetória da Linguística de Texto 14

1.2 Perspectiva sociocognitiva 19

1.3 A concepção sociocognitiva de texto 23

2. Referenciação e construção de sentidos do texto 26

2.1 Processos referenciais 34

2.2 Processo de recategorização 38

2.2.1 Gênero Reportagem 41

2.2.2 Produção textual e construção de sentidos 46

3. Metodologia 49

3.1 Caracterização da pesquisa quanto: aos objetivos, análise dos dados e 
procedimentos 49

3.2 Campus e sujeitos da pesquisa 53

3.3 Descrição da atividade proposta pelo livro didático e análise dos dados 

55

Figura 1 .....................................................................................................................56

Figura 2 .....................................................................................................................58

Figura 3 .................................................................................................................... 59

Figura 4 .....................................................................................................................60

Figura 5 .....................................................................................................................61

Figura 6 .....................................................................................................................63

Figura 7 .....................................................................................................................64

Figura 8 .....................................................................................................................66

Figura 9 .....................................................................................................................68

3.4 Proposta de intervenção 70

4. Conclusões 83

REFERÊNCIAS 85

Anexos 90

Texto Anexo 1...........................................................................................................91



10

INTRODUÇÃO

Desde o surgimento da Linguística de Texto, na década de 1960, foram sendo

destacadas  diferentes  concepções  de texto.  Tais  concepções evoluíram de  uma

base gramatical para uma de cunho sociocognitivista, o que muito contribuiu para o

avanço do tratamento do objeto de estudo da referida área. Ao nos defrontarmos

com a concepção sociocognitivista, mas teremos o texto como lugar de interação

entre os atores sociais e de construção de sentidos, o que amplia as possibilidades

de compreensão da construção de sentidos do texto.

Nesse universo,  este trabalho tem como objetivo investigar o processo de

recategorização como estratégia na construção de sentidos no gênero reportagem,

partindo do pressuposto de que a atividade de referenciação,  da qual  emerge a

recategorização,  é  uma atividade discursiva,  a  qual,  segundo Cavalcante (2012),

implica um trabalho de elaboração da realidade, o que demanda uma negociação

entre os participantes de uma interlocução. Trabalhamos com tal temática visando

investigar o processo de recategorização como estratégia na construção de sentidos

no  gênero  reportagem  na  produção  de  texto  dos  alunos  do  7º  ano  do  Ensino

Fundamental de uma escola pública de Caxingó – Piauí.

De acordo com Koch (2007), que denomina como referenciação as diversas

formas de inserção de novas entidades, de interpretação e/ou referentes no texto, a

conceituação da referência aponta que a elaboração de um referente nos textos é

resultante de uma negociação entre os participantes. Não se apresenta como algo

subjetivo, mas é um processo negociado, cooperativo, intersubjetivo. 

Decidimos utilizar a noção de referência no que concerne a exigência de uma

concepção dinâmica da língua e de sujeito que compactue com tal  pressuposto.

Para Mondada e Dubois (2003), a abordagem da referenciação implica uma visão

dinâmica que leva em conta não somente o sujeito encarnado, mas ainda um sujeito

sociocognitivo,  mediante  uma  relação  indireta  entre  os  discursos  e  o  mundo.

Segundo as autoras, este sujeito constrói  o mundo ao curso do cumprimento de

suas atividades sociais e o estabiliza graças às categorias manifestadas no discurso.

Tais categorias devem ser observadas nesta pesquisa como base para a leitura e a

construção de sentidos, utilizando o processo de recategorização como o meio pelo

qual os usuários da língua denominam e/ou conceituam os referentes, durante a
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efetivação do discurso, escolhendo, assim, o termo referencial mais adequado ao

que propõem.

Ressaltamos  que  as  formas  como  interagimos  e  construímos  as  nossas

relações  com  o  outro  e  com  o  mundo  estão  diretamente  relacionadas  com  as

escolhas que fazemos para atribuir sentidos a respeito do que nos rodeia. 

A pesquisa foi realizada levando em consideração a análise de uma atividade

do  livro  didático  utilizado  em sala  de  aula,  a  qual  não  apontou  o  processo  de

recategorização  como  estratégia  na  produção  de  reportagens,  norteando  o

andamento da pesquisa. A partir das observações feitas na análise da atividade e

com base no referencial teórico eleito para este estudo, propomos uma atividade de

intervenção que possa contribuir com a produção textual e a construção de sentidos

do gênero textual reportagem.

A proposta de trabalho pode ser salutar para que os conhecimentos sobre a

produção textual e a construção de sentidos por meio da recategorização, em fase

inicial, sejam consolidados e outras aquisições sejam possíveis progressivamente,

pois a organização dessas atividades prevê uma progressão modular, partindo do

levantamento  dos  conhecimentos  que  os  alunos  já  possuem  sobre  o  gênero

reportagem. (BRASIL - PNAIC, p. 20, 2012)

Diante  da  análise  da  atividade  do  livro  didático,  verificamos  que  a

aprendizagem significativa reflete acerca de um ensino sistemático que permita ao

aluno  explorar,  experimentar,  reorganizar  informações  e  conceitos,  com vistas  à

conquista de novos conhecimentos, valorizando, assim, os gêneros e as formas de

suas atuações na sociedade, bem como a produção deste e seu meio social.

A  escolha  do  gênero  reportagem  deveu-se  ao  fato  de  ser  este  um  dos

gêneros textuais mais conhecidos e utilizados pelos alunos na escola campus da

pesquisa, pois a reportagem está presente em seu meio social através de blogs,

rádio,  jornal  impresso  e  televisão,  estes  são  ainda  os  meios  mais  eficazes  de

comunicação no município, e muito próximos dos alunos.

Apresentamos nesta pesquisa uma abordagem teórica sobre a referenciação

e o processo de recategorização, utilizando, sobretudo os estudos de Mondada e

Dubois  (1995),  Marcuschi  (2001),  Koch  (2002),  Cavalcante  (2012),  Lima (2009),

Bakhtin  (2000),  Seixas  (2009),  Melo  (1985),  entre  outros  que  versarão  também

acerca da leitura e da proposta de trabalho.
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Apresentamos esta pesquisa disposta nos seguintes capítulos: dois capítulos

teóricos e um metodológico. O capítulo 1 trata de questões relativas à Linguística de

Texto, mas diretamente aos pontos sobre referenciação, pretendendo instituir  um

maior  esclarecimento  dessa  abordagem,  que  se  prende  à  perspectiva

sociocognitiva.  O  capítulo  2,  por  sua  vez,  aborda  os  aspectos  que  permeiam a

referenciação  e  os  processos  referenciais,  conceituando  tais  processos  e

identificando-os,  também abordamos,  no  segundo capítulo,  o  gênero  reportagem

como meio para a identificação e também utilização dos processos referenciais. Este

capítulo torna-se essencial  para a fundamentação das análises empreendidas no

capítulo 3, quando apresentamos a metodologia desta pesquisa, culminando com a

proposta de intervenção. 

Por  fim,  apresentamos  as  conclusões  a  que  chegamos  por  meio  do

desenvolvimento da presente investigação.
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1 LINGUÍSTICA DE TEXTO

Neste  capítulo,  tratamos  de  aspectos  relativos  à  Linguística  de  Texto,

perfazendo um breve histórico desde a concepção de texto como frase até o texto

como  lugar  de  interação  entre  os  atores  sociais  (KOCH,  2009),  visando  um

esclarecimento  e  contextualização  das  concepções  de  texto  ao  longo  do

desenvolvimento da referida área. Tratamos ainda da perspectiva sociocognitiva e

da  concepção  sociocognitiva  de  texto,  que  guiará  a  nossa  pesquisa  para  a

referenciação, base deste estudo, cujo objeto de estudo está centrado no processo

de recategorização do gênero reportagem.

Apresentamos nesta pesquisa a Linguística de Texto como a ciência que tem

como objeto de estudo o texto, este analisado em suas várias formas e concepções.

Para chegarmos ao conceito utilizado hodiernamente pela teoria do texto, e utilizado

nesta  pesquisa,  com  uma  abordagem  sociocognitiva,  percorremos  ao  longo  da

história seus precursores e principais reflexões.

Assim, o surgimento dos estudos sobre o texto faz parte de um amplo esforço

teórico, com inúmeras perspectivas e variados métodos, que ao longo dos estudos

constituíram outro campo que procura ir além dos limites da frase, que introduz o

sujeito e a situação da comunicação (BENTES, 2011, p. 269).

Recorremos à definição de Marcuschi (1983), diante do objeto de estudo da 

disciplina, quando propõe que podemos visualizar que

Em  suma,  a  Linguística  de  Texto  trata  o  texto  como  um  ato  de
comunicação unificado num complexo universo de ações humanas.
Por um lado, deve preservar a organização linear que é o tratamento
estritamente linguístico, abordado no aspecto da coesão e, por outro
lado,  deve  considerar  a  organização  reticulada  ou tentacular,  não
linear:  portanto,  dos níveis  do sentido e intenções que realizam a
coerência  no  aspecto  semântico  e  funções  pragmáticas
(MARCUSCHI, 1983, p.12)

Assim,  a  Linguística  de  Texto  observa  e  teoriza  sobre  os  processos  de

construção textual,  possibilitando, assim, aos participantes do ato comunicativo a

construção de sentidos no processo de interação.

A  seguir  apresentamos um breve  histórico  da  evolução  da  Linguística  de

Texto, desde a fase da análise transfrástica até a fase da teoria do texto.
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1.1 BREVE TRAJETÓRIA DA LINGUÍSTICA DE TEXTO

Nesta seção tratamos da história da Linguística de Texto, percorrendo suas

fases  históricas  e  diferentes  concepções  textuais.  Partimos  da  síntese  das

concepções de texto sistematizadas por Koch (2007, p. 12),  na apresentação da

obra  Introdução  à  Linguística  de  Texto,  Koch  (2007,  p.  12),  na  qual  a  autora

apresenta diferentes concepções de texto que surgiram ao longo da trajetória da

Linguística de Texto.

1.  texto  como  frase  complexa  ou  signo  linguístico  mais  alto  na
hierarquia do sistema linguístico (concepção de base gramatical);
2. texto como signo complexo (concepção de base semiótica);
3.texto como expansão tematicamente centrada de macroestruturas
(concepção de base semântica);
4. texto como ato de fala complexo (concepção de base pragmática);
5. texto como discurso ‘congelado’, como  produto  acabado de uma
ação discursiva (concepção de base discursiva);
6.texto como meio específico de realização da comunicação verbal
(concepção de base comunicativa);
7.texto  como  processo  que  mobiliza  operações  e  processos
cognitivos (concepção de base cognitivista);
8.texto  como  lugar  de  interação  entre  os  atores  sociais  e  de
construção  interacional  de  sentidos  (concepção  de  base
sociocognitiva-interacional) (KOCH, 2007, 12).

Diante  dessas  concepções,  trabalhamos na  perspectiva  da  sociocognição,

que será tratada em uma sessão específica adiante. Esta abordagem considera o

texto  como lugar  de  interação  entre  os  sujeitos,  o  texto  é  processo  e  lugar  de

construção de sentidos. 

Segundo Koch (2009), a origem da área de estudo que hoje chamamos de

Linguística  de  Texto  remonta  ao  ano  de  1955,  sendo  atribuída  a  Cosériu  tal

denominação, ainda que de forma vaga e imprecisa. No entanto, o termo empregado

pela primeira vez, com maior aproximação com o sentido que possui hodiernamente,

foi proferido por Weinrich (1966, 1967). 

Koch (2009) identifica três momentos na trajetória da Linguística de Texto: o

primeiro foi das análises transfrásticas, o segundo momento das gramáticas textuais

e por fim o da teoria do texto, momentos que nos mostram, dada a evolução da

disciplina, da simples análise de uma frase ao complexo contexto de produção de

um texto, com suas impressões, subjetividade e intenções do discurso.
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No período, ao qual atribuímos para a análise transfrástica, as concepções

partem  de  enunciados  ou  sequência  de  enunciados.  Este  momento  tem  sua

representatividade na teoria da “sequência coerente de enunciados”,  estudo este

que  enfoca  as  relações  estabelecidas  entre  os  enunciados  que  resultam  em

sequências significativas (KOCH, 2012, p. 18). Dentre as relações estabelecidas na

análise transfrástica,  destacamos a referência,  considerada fator  principal  para a

coesão textual, para atribuir sentido imediato ao texto.

Segundo  Koch  (2012),  neste  primeiro  momento,  podemos  destacar  os

trabalhos de Harweg e Weinrich,  teóricos  com orientação estruturalista,  e  os de

Isenberg,  Thümmel,  Steinitz  e  Karttunen,  de  orientação  gerativista.  Ainda

destacamos  que  nesta  primeira  fase  houve  um  significativo  avanço  no  que  diz

respeito  aos  limites  da  frase,  e  caminhou-se  para  uma  possível  reflexão  das

gramáticas de texto (KOCH, 2012, p. 18).

O segundo momento da história da Linguística de Texto aborda as gramáticas

textuais. Segundo Marcuschi (1998, p.21), “tentou-se construir  o texto como objeto

da Linguística’”. Acreditava-se que o texto possuía propriedades que se conectavam

ao sistema abstrato  da língua,  ou seja,  as gramáticas textuais,  no início  de sua

existência, representaram um projeto de reconstrução do texto como um sistema

uniforme, estável e abstrato.  Ainda nesse período tinha-se o  texto  como unidade

teórica formalmente construída, e o discurso como unidade funcional, comunicativa

e intersubjetivamente construída. (MARCUSCHI,1998, p.21)

Sobre este segundo momento, Koch apresenta o que segue:

A  Gramática  textual  surgiu  com  a  finalidade  de  refletir  sobre
fenômenos linguísticos inexplicáveis por meio de uma gramática do
enunciado.  O  que  a  legitima  é,  pois,  a  descontinuidade  existente
entre enunciado e texto, já que há entre ambos uma diferença de
ordem  qualitativa  (e  não  meramente  quantitativa).  Sendo  o  texto
muito  mais  que  uma  simples  sequência  de  enunciados,  a  sua
compreensão  e  a  sua  produção  derivam  de  uma  competência
específica do falante – a competência textual. (KOCH, 2012, p. 19). 

Notamos ainda, nesta fase, que existe uma maior preocupação em tratar

das competências textuais de cada falante e de como estes utilizam os textos em

suas formas de comunicação. Ainda segundo esta linha de pensamento qualquer

falante tem a capacidade de distinguir  um texto coerente de um aglomerado de
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palavras.   (KOCH,  2012,  p.  19).  Os  teóricos  desta  linha  apresentam  as

competências  humanas  relacionadas  ao  sistema  linguístico,  e  pensam  na

estruturação  de  uma  gramática  de  texto  que  viabilize  hipoteticamente  todas  as

construções linguísticas dos falantes. 

Diante  das  gramáticas  de  texto,  podemos  também  apresentar  as  três

competências básicas que o sujeito possui, sendo que as competências nomeadas

nos apresentam de maneira significativa tais condições de produção por parte dos

usuários da língua:

Competência formativa: permite ao usuário produzir e compreender
um número infinito de texto e avaliar, de modo convergente, a boa ou
má formação de um texto.
Competência transformativa: refere-se à capacidade de resumir um
texto,  parafraseá-lo,  reformulá-lo,  ou  atribuir-lhe  um  título,  assim
como de avaliar a adequação do resultado dessas atividades.
Competência  qualificativa:  concerne  à  capacidade  de  o  usuário
identificar  o  tipo  ou  gênero  de  um  dado  tipo,  bem  como  à
possibilidade  de  produzir  um texto  de  um tipo  particular.  (KOCH,
2004)

As  gramáticas  de  texto  estabeleceram  duas  noções  básicas  para  a

consolidação dos estudos concernentes ao texto e sua teoria (KOCH, 2009, p. xiv).

Destacamos  ser  a  primeira  a  verificação  de  que  o  texto  constitui  a  unidade

linguística mais elevada e a segunda constitui o complemento e a decorrência da

primeira noção enunciada: a de que não existe continuidade entre frase e texto, pois

são entidades de ordem diferente.

Apresentamos, por fim, o terceiro momento, o da teoria do texto, que enfoca a

importância  de  tratamento  dos textos  e  os  meios  de  sua produção,  recepção  e

interpretação  (KOCH,  2012,  p.  20).  Tal  modelo  estrutura  contextualmente  o

tratamento  dos  textos,  enfocando  não  somente  a  correlação  entre  frases  e  as

sequências de enunciados, mas todo o seu contexto de produção, suas intenções e

subjetividade. 

Ao longo da evolução da Linguística de Texto e sua constituição como ciência

da  linguagem,  podemos  constatar  que  não  houve  um  desenvolvimento  de

composição uniforme. Segundo Marcuschi (1998, p. 28), “seu surgimento deu-se de

forma  independente,  em  vários  países  de  dentro  e  de  fora  da  Europa,

simultaneamente, e com propostas teóricas diversas”.  De modo geral,  é possível
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distinguir  estes  três  momentos  descritos  que abrangeram preocupações  teóricas

bastante  diversas  entre  si,  cruciais  para  a  construção  e  entendimento  de  sua

historicidade,  e  objetividade  nos  estudos  propostos.  Nesse  terceiro  momento,

Marcuschi (1998, p. 28) afirma ainda que “nesse estágio de evolução a Linguística

de  Texto  assume  nitidamente  uma  feição  interdisciplinar,  dinâmica,  funcional,  e

processual, que não considera a língua como entidade autônoma ou formal”, sendo

que nessa fase não se estuda mais um aglomerado de palavras, baseado em regras

subjacentes a uma abstração do sistema, mas se realiza uma análise do texto em

pleno funcionamento.

Ainda sobre a fase de firmamento da disciplina Linguística de Texto, podemos

destacar sua definição apresentada por Marcuschi (1983, p. 26) quando sugere que:

“a  Linguística  de  Texto  seja  vista  como  o  estudo  das  operações  linguísticas  e

cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção, funcionamento e

recepção dos textos orais e escritos.”  Tal  conceito  nos aponta para uma ciência

preocupada  não  em  estruturar  a  língua  e  suas  regras,  mas  buscar  entendê-la

reflexivamente  dentro  do  sistema  linguístico,  contextualizando  sua  produção  por

meio do discurso e das formas de ver e pensar o mundo de acordo com o falante.

A partir dos anos 1980, temos várias novas preocupações e reflexões sobre o

objeto  de  estudo  da  Linguística  de  Texto,  dentre  eles  a  coesão  e  a  coerência

textuais,  e,  por  fim,  chega  ao  Brasil  seus  estudos  e  influências,  que  passam a

participar  das discussões e  das formulações de concepções  da  recente  ciência.

Diante do avanço da Linguística de Texto e o seu objeto de estudo, podemos afirmar

que: 

Com o desenvolvimento cada vez maior das investigações na área
de cognição, as questões relativas ao processamento do texto, em
termos  de  produção  e  compreensão,  à  representação  do
conhecimento  na memória,  aos  sistemas de conhecimento  postos
em  ação  por  ocasião  do  processamento,  às  estratégias
sociocognitivas e interacionais nele envolvidas, entre muitas outras,
vêm ocupando o centro dos interesses de diversos estudiosos do
campo. A título de exemplo, podem-se citar as obras de Heinemann
& Viehweger (1991), de Adam (1990 e 1993), de Nussbaumer (1991)
e,  em  nosso  país,  uma  série  de  trabalhos  desenvolvidos  por
Marcuschi e por Koch, para citar apenas alguns.  (KOCH, 2009, p.
xiv)
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Nessa década, surge um grande interesse pelo processamento cognitivo do

texto, o que acarreta uma maior preocupação sobre as formas de pensar e produzir

um texto por parte do falante, sendo que o processo cognitivo de produção de textos

diz  respeito  ao  processo  de  conhecer,  que  envolve  a  atenção,  a  percepção,  a

memória, o raciocínio, a imaginação, pensamento, linguagem e ação do usuário da

língua, este que dispõe de todos estes aspectos para produzir e emitir seu discurso

com uma finalidade, dentro de um contexto. Tais impressões e aspectos são agora

objetos de estudo da Teoria do Texto.

Os próximos passos da disciplina Linguística de Texto apontam para uma

proposta que apresenta o texto como processo, assim, parte do pressuposto de que

todo fazer  (ação)  é  precisamente  seguido de processos cognitivos,  dispondo de

modelos e tipos de operações relacionadas ao conhecimento e suas relações com

as formas de pensar.  No que tange ao texto, podemos considerar os processos

mentais em que o texto é produzido em um aspecto procedimental. De acordo com

as  colocações  de  Koch  (2004,  p.  29):  “os  parceiros  da  comunicação  possuem

saberes acumulados quanto aos diversos tipos de atividades da vida social,  têm

conhecimentos na memória que necessitam ser ativados para que a atividade seja

coroada  de  sucesso”.  Tais  atividades  apresentam  aspectos  que  resultam  em

compreensão e produção do texto.

Diante dos estudos acerca das teorias sobre o texto e as implicações que

abrangem a Linguística de Texto, conceituamos o texto como “uma manifestação

verbal  constituída  de  elementos,  de  modo  a  permitir  aos  seus  parceiros  formas

claras  de  comunicação  por  meio  da  interação  de  acordo  com  as  práticas

socioculturais” (KOCH, 2009, p.34).

Assinalamos, em forma de conclusão sobre esta discussão, que essa visão

de texto, contexto e interação é resultado de uma contribuição salutar, que provém

dos  estudos  feitos  pelos  teóricos  das  ciências  cognitivas,  representa,  pois  uma

quebra de barreiras entre a exterioridade e interioridade, entre fenômenos mentais e

fenômenos  socioculturais.  De  acordo  com  as  novas  visões  acerca  do  texto,

podemos  dizer  que  há  uma  continuidade  entre  cognição  e  cultura,  pois  esta  é

apreendida  socialmente,  mas  armazenada  e  vivida  individualmente,  e  posta  em

exposição  diante  de  uma  situação  de  comunicação,  ou  seja,  em  um  contexto

sociocomunicativo.
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1.2 PERSPECTIVA SOCIOCOGNITIVA

Refletiremos sobre a abordagem sociocognitiva, assumida pela Linguística de

Texto  contemporânea  como  aspecto  crucial  para  o  entendimento  e  a  busca  da

construção de sentido do texto. A concepção enfoca questões semânticas, como: os

processos de referenciação, categorização, inferenciação etc., com a concepção de

que  as  relações  de  sentido  não  são  estabelecidas  apenas  entre

pensamento/linguagem e/ou mundo/linguagem, mas, sim, buscando a inter-relação

desses  elementos,  ou  seja,  ligando  mente/linguagem/mundo,  de  maneira  que

conecte-os e utilize-os na aquisição de conhecimentos e,  consequentemente,  na

construção de sentidos. 

Para chegarmos à concepção sociocognitiva apresentada acima, fizeram-se

necessárias muitas discussões e embates teóricos sobre os papeis da cognição e da

linguagem no meio social. 

Temos de início  a abordagem dos estudos cognitivos,  que iniciaram seus

trabalhos na primeira metade do século XX, descrevendo e explicando, de maneira

ainda que inicial, como o conhecimento é estruturado na mente humana. Aliaram-se

a  estes  estudos  ciências  como:  A  Lógica,  a  Matemática,  a  Psicologia,  as

Neurociências e as Ciências da Informação, que juntas desenvolveram a cibernética,

termo que, durante os anos de 1940 a 1950, caracterizou os estudos da cognição

em sua fase inicial. (KOCH, 2012, p. 30).

Ao longo da discussão sobre a concepção cognitivista, os seus estudiosos

afirmavam que tal abordagem entendia e caracterizava o cérebro como uma espécie

de máquina.  Koch e  Cunha-Lima (2004,  p.  252)  explicam tal  conceito,  que  nos

conduz ao entendimento: 

O entusiasmo da época levou a acreditar que “pensar é calcular” e
que,  portanto,  pensar  é  uma atividade  mecânica  apreensível  pelo
homem por meio da Lógica, da Matemática e da Física. Inaugura-se,
então, a compreensão de que fenômenos mentais como o cálculo, a
inferência,  a  tomada  de  decisão,  poderiam  ser  estudados  como
sistemas lógicos e mecânicos.

Diante de tal concepção de mente e do ato de pensar, que foi adotada pela

perspectiva  cognitivista,  sendo  aos  poucos  sendo  revista  e  reformulada,  o  que
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acarretou na abertura de caminhos que vão,  aos poucos,  permitir  a inclusão de

aspectos exteriores.

Ainda  sobre  a  abordagem clássica  dos  estudos  cognitivos,  destacamos a

tentativa de entender, dentre outras questões, o funcionamento da mente, é o que

afirmam Koch e Cunha-Lima (2004, p.252),

As  ciências  cognitivas,  partindo  de  inovações  na  investigação  da
natureza  do  raciocínio  lógico-matemático,  introduzidas
principalmente  por  lógicos  (...),  mostraram  que  investigar  os
processos inteligentes  e a inteligência  em gera é uma empreitada
científica  possível.  Os  processos  mentais  e  a  mente  foram
reabilitados como objetos de investigação, e seu estudo tornou-se o
objetivo fundamental dessa nova ciência.

Dado  o  primeiro  momento  cognitivista,  podemos  considerar,  como

fundamento comum, que a existência da cognição refere-se ao conhecimento, suas

formas de produção e de processamento, as operações mentais que se realizam no

ato de conhecer ou de dar a conhecer.

A  abordagem  cognitivista  apresentava  o  ser  humano  numa  perspectiva

comportamentalista,  baseada  na  visão  behaviorista,  explicitando  que  suas

explicações sobre a relação linguagem e a cognição se ligavam por meio de um

ponto de vista externo, pois não recorriam a explicações de ordem subjetiva, não

fazendo referências aos estados mentais. 

Ao  longo  das  discussões  e  reflexões  acerca  da  relação  entre  cognição/

linguagem/sociedade,  muitos  pesquisadores  do  Cognitivismo  clássico  foram  re-

avaliando seus posicionamentos e pensamentos. Os estudiosos, com a formação

voltada  para  as  ciências  sociais,  também  oportunizaram  novos  olhares,

apresentando  certa  preocupação  com  a  dimensão  sociocognitiva  nas  suas

construções teóricas, considerando, nessa perspectiva, o processamento linguístico,

a situacionalidade e a sua suscetibilidade ao contexto sócio-histórico. Buscou-se,

enfim, a união possível dentro da relação dicotômica, cognitivo e social. O objetivo

era  agora  apresentar  uma  abordagem  de  desenvolvimento  humano  que  o

visualizasse de forma holística.

Tal  perspectiva  considera  aspectos  sociais  e  culturais  no  processamento

cognitivo, pois,  segundo seus pensadores,  existem diversos processos cognitivos
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realizados pelos indivíduos que vivem e convivem em uma dada sociedade, não

sendo ocasionados somente pela mente humana.

No  que  diz  respeito  ao  linguístico  nesta  abordagem  sociocognitivista,

retomamos a questão da natureza da linguagem, conforme Marcuschi (2003, p. 15)

exemplifica:

(...)  a  Linguística  do  século  XXI  deverá  dar  mais  atenção  aos
processos cognitivos na perspectiva sociocognitiva,  construindo no
seu  entorno  toda  a  explicação  tanto  da  gênese  como  do
funcionamento  e  emprego  da  linguagem  num  procedimento  não
instrumental, mas constitutivo do tipicamente humano.

Quando escolhemos ver a linguagem por tal abordagem significa pensar em

sua relação com a cognição, de maneira que relacione intrinsecamente os aspectos

seguintes:  o  cognitivo,  o  linguístico,  o  social  e  o  histórico,  vislumbrando  uma

perspectiva  que  preconize  o  funcionamento  do  sistema  dentro  de  um  contexto

situacional, social e linguístico.

Diante das concepções apresentadas, inferimos que a cognição se refere ao

conhecimento,  levando  em  consideração  suas  formas  de  produção  e  de

processamento, suas operações mentais variadas. Dessa maneira, destacamos a

discussão que enfoca o conhecimento de mundo e as formas de torná-lo significativo

por meio da linguagem.

Para  entendermos  a  perspectiva  do  sociocognitivismo e  sua  influência  no

entendimento das ações da comunicação humana, apresentamos o pensamento de

Koch e Cunha-Lima (2011, p. 278) quando exemplificam que

A cultura e  a  vida  social  seriam parte  do ambiente  e exigiriam a
representação de conhecimentos especificamente culturais por parte
da  mente.  Entender  a  relação  entre  cognição  e  cultura,  seria,
portanto, entender que conhecimentos os indivíduos devem ter para
agir adequadamente dentro da sua cultura. Segundo essa visão, a
cultura é um conjunto de dados a serem apreendidos, um conjunto
de noções e procedimentos a serem armazenados individualmente.
É fácil ver que, partindo desse ponto de vista, a cultura é subsidiária
e dependente do conjunto de mentes que a compõem, um fenômeno
em geral passivo, sobre o qual as suas mentes agem. 
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Diante dessa afirmação, vimos que a sociocognição acontece dentro e fora da

mente humana,  é  um processo interno e  externo,  que não contempla  apenas a

função da mente e do pensamento para a interpretação e comunicação humanas.

Ela abrange a união do social, ambiente em que o indivíduo está inserido, e a sua

mente, sua cognição. As ações humanas são permeadas por 

Uma visão que incorpore aspectos sociais e culturais à compreensão
que se tem do processamento  cognitivo  pode  integrar  o  fato que
existem muitos processos cognitivos que acontecem na sociedade e
não exclusivamente nos indivíduos. Essa visão, efetivamente, tem se
mostrado  necessária  para  explicar  tanto  fenômenos  cognitivos
quanto sociais. (KOCH E CUNHA-LIMA2011, p. 278)

Portanto, verificamos a necessidade de uma abordagem que apresente uma

visão  completa  da  complexidade  da  comunicação  e  da  linguagem humanas,  de

maneira a explicitar as relações entre o contato e as experiências sociais com a

cognição.

A abordagem sociocognitivista nos aponta que 

Muito da cognição acontece fora das mentes e não dentro delas.
Melhor dizendo, isto significa que não é simples determinar o ponto
em que a cognição está dentro ou fora das mentes: o que existe aí é
uma inter-relação complexa. Voltar-se exclusivamente para dentro da
mente à procurada explicação para os comportamentos inteligentes e
das estratégias de construção do conhecimento
Uma visão que separa o externo do interno de maneira radical trata
os fenômenos culturais como uma coleção de saberes ou de dados
não  como  um  processo,  que  é  o  que  realmente  são.  (KOCH  E
CUNHA-LIMA 2011, p. 278)

Tal abordagem nos mostra que ambos os aspectos, social e cognitivo, são

interdependentes, o que torna o usuário da língua um ser com potencial linguístico,

comunicativo e interacional. De modo que se faz necessário sempre a junção de

fatores internos e externos.
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1.3 A CONCEPÇÃO SOCIOCOGNITIVA DE TEXTO

A concepção sociocognitiva do texto na Linguística de Texto, a qual tem como

objeto de estudo o texto, unifica, em um complexo universo de ações humanas, a

construção do(s) sentido(s) realizada pelos atores sociais no processo comunicativo.

Notificamos  que  os  textos  são  também  uma  fonte  de  conhecimentos,  que  são

mobilizados e ativados, construídos e reconstruídos na comunicação ao longo das

interações,  atos  que  nos apontam para  uma concepção sociocognitiva  do texto.

Deste  modo,  apresentamos  os  textos  como  matéria  para  a  construção  das

representações  mentais  e  para  a  consolidação  das  categorizações  sociais,

circulando  socialmente  e  intervindo  na  construção  dos  conhecimentos  que  são

socialmente partilhados ao longo da história da humanidade. 

A  concepção  sociocognitiva  de  texto  aponta  que  estes  são  formas  de

cognição social, além de serem organizadores e propagadores dos conhecimentos

de uma cultura. 

Diante do exposto, apresentamos o que pensa Koch (2002, p. 157) sobre o

texto nesta perspectiva:

Os  textos  como  forma  de  cognição  social  permitem  ao  homem
organizar  cognitivamente  o mundo.  É em razão desta capacidade
que  são  excelentes  meios  de  intercomunicação,  bem  como  de
produção, preservação e transmissão do saber.
Determinados aspectos da nossa realidade social só são criados por
meio  da  representação  dessa  realidade  e  só  assim  adquirem
validade e relevância social, de tal modo que os textos não só tornam
o  conhecimento  visível,  mas,  na  realidade,  sociocognitivamente
existente. (KOCH, 2002, p.157)

Vimos,  assim,  uma  crescente  preocupação  com  os  estudos  de  texto,

apresentando o seu importante papel nas discussões sobre a relação entre cognição

e vida social, dando a conhecer uma estreita relação entre a Linguística de Texto e

as Ciências Cognitivas. 

Nessa  abordagem,  a  compreensão  do  texto  dá-se  na  união  acerca  das

informações  que  se  encontram  sugeridas  na  sua  cotextualidade,  com  os

conhecimentos  sociais  que,  partindo de pistas,  símbolos,  falas,  gestos e demais

formas comunicacionais, são acionados pelos indivíduos. 
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Para a compreensão de textos, o usuário da língua utiliza uma parcela de

conhecimentos partilhados, construídos socialmente ao longo de anos de interação

e de forma precisa,  dada a sua inserção em uma sociedade.  Conforme Koch &

Cunha-Lima (2004, p.291):

A  natureza,  a  estrutura,  o  armazenamento  e  o  processamento
desses conhecimentos são questões fundamentais para a Linguística
de Texto desde, pelo menos, a década de 1980. Isso fez com que a
Linguística de Texto passasse a ter a necessidade de refletir sobre
fenômenos  como  memória,  atenção,  representação  mental  e
processamento cognitivo em geral, precisando postular ou adotar um
modelo de cognição que desse conta dos fenômenos encontrados na
análise de texto.

É com essa concepção que aprofundamos as formas de ver o texto de acordo

com a perspectiva escolhida. Percebemos que suas singularidades fazem parte de

um processo sociocognitivo que é aprimorado ao logo das vivências humanas, pois

o texto, para que seja plenamente interpretado demanda que sua compreensão seja

feita  de  acordo  com as  impressões  e  conhecimentos  do  leitor  (interlocutor).  Tal

interpretação é feita partindo das intenções deste ao apoderar-se do texto lido, a

leitura implicará em uma gama de intenções, pois há textos que são lidos para a

obtenção de informações, textos para deleites, textos para consultas, enfim, cada

leitura possui um objetivo específico, a depender da situação em que seu usuário

esteja inserido. “São, pois, os objetivos do leitor que nortearão o modo de leitura [...]”

(KOCH; ELIAS, 2007, p. 19).

Na perspectiva do sociognitivismo temos a linguagem não apenas como uma

representação dos referentes do mundo, ou ainda como algo que conceitue objetos

do  discurso,  mas  sim  a  teremos  como  a  localização  exata  da  exterioridade  (o

cultural, o social e o histórico) relacionando-se com os demais processos internos,

construindo assim variadas versões do mundo. 

Ainda nesta perspectiva, Mondada e Dubois (2003, p. 17) apresentam que os

objetos de discurso são construções que provém das representações culturais, estas

possuem fortes ligações com as atividades linguísticas,  que surgem das práticas

sociais e individuais acerca da interação sociocognitiva. Assim, para as autoras, “os

objetos de discurso pelos quais os sujeitos compreendem o mundo não são nem
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preexistentes,  nem  dados,  mas  se  elaboram  no  curso  de  suas  atividades,

transformando-se a partir dos contextos”.

Mondada  (2001,  p.  9)  ainda  acrescenta  que  os  objetos  de  discurso  são

concebidos como

Entidades  que  são  interativamente  e  discursivamente  produzidas
pelos participantes no fio de sua enunciação. Os objetos de discurso
são, pois, entidades constituídas nas e pelas formulações discursivas
dos participantes: é no e pelo discurso que são postos, delimitados,
desenvolvidos  e  transformados,  emergem  e  se  elaboram
progressivamente na dinâmica discursiva.

Assim  sendo,  os  objetos  do  discurso  são  elaborados  de  acordo  com  as

vivências e experiências dos usuários da língua, experiências sociocognitivas que

reelaboram o mundo de maneira significativa e plena diante do conhecimento de

mundo.

Ao analisarmos o texto nesta perspectiva, verificamos que ele resulta de um

trabalho intersubjetivo, sendo o texto o próprio lugar de interação e constituição dos

interlocutores,  englobando  em  si  versões  da  realidade  construídas  na  atividade

discursiva. Seu estudo e reflexão envolvem uma conscientização da importância de

se adquirir e produzir conhecimentos (Mondada, 2001).

Diante do exposto, concluímos que defronte a importância de se produzir e

adquirir  conhecimentos  partindo  do  texto  necessita-se  igualmente  dos

conhecimentos  cognitivos  e  sociais,  presentes  na  organização,  produção,

compreensão  e  funcionamento  dos  textos.  Ainda  ressaltamos  que  do  ato  da

produção  escrita,  criam-se  modelos  de  situação,  de  compreensão,  expectativas,

conhecimentos de mundo etc. que norteiam de modo determinante a produção e

compreensão  dos  textos,  dando-lhes  sentidos  e  contextualizações  pertinentes  a

realidade social vivenciada.



26

2. REFERENCIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS DO TEXTO

Neste  capítulo  abordamos  as  concepções  sobre  a  referenciação,  seus

processos e as formas de abordagem dos textos apresentados numa perspectiva

sociocognitiva. Dentro deste capítulo, tratamos também do gênero reportagem nesta

mesma concepção.

São muitas as formas de produção textual, investimos em um tema que nos

possibilite as várias formas de referenciar o mundo que nos cerca. A referenciação

faz parte do processo de organização global  de um texto,  viabilizando as várias

formas de categorizar e recategorizar um objeto do discurso presente no texto. 

O ensino da língua, nessa ótica, rende um olhar múltiplo para os elementos

linguísticos que colaboram para a tessitura do texto. A referenciação é um exercício

de  construção  de  juízos  de  valor,  de  opiniões,  de  desvelamento  da  posição

assumida  pelo  produtor  do  texto.  Mondada  e  Dubois  (2003)  propõem  o  termo

‘referenciação’  para expressar  a  ideia  de dinamismo que envolve o processo de

construção de objetos cognitivos e discursivos no texto. Nisto consiste a essência

deste trabalho, tomar a referenciação como um processo discursivo por meio do

qual o produtor do texto manifesta intenções e/ou avaliações e diante dessa teoria

propor uma intervenção para o uso da referenciação em sala de aula do Ensino

Fundamental.

A  referenciação  está  diretamente  relacionada  com  a  maneira  pela  qual

introduzimos novos elementos em um texto e, também, ao modo como os referentes

são retomados. A referenciação ocorre, basicamente, por meio de dois movimentos,

chamados de movimentos retrospectivo e progressivo, respectivamente anáfora e

catáfora. 

Abordamos  a  vertente  dos  estudos  em  referenciação,  que  assume  com

determinado rigor os pressupostos sociocognitivistas que coordenam as pesquisas

em  Linguística  de  Texto  na  atualidade.  Tais  concepções  apresentam  propostas

explicativas  que  falam em favor  de  uma integração  de  múltiplos  fatores  para  a

construção do referente.

Para Koch (2012, p. 51), “os elementos de referência são os itens que, em

vez de serem interpretados semanticamente pelo seu sentido próprio, relacionam-se

a  outros  elementos  necessários  à  sua  interpretação”  (KOCH,  2012,  p.  51),
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elementos estes que explicam a inter-relação entre a referenciação e a construção

de sentidos, apontando caminhos para o trabalho entre ambas.

Iniciando tais  reflexões sobre linguagem e referenciação, esta intrínseca a

vida humana, Marcuschi aponta que

Hoje  é  comum,  ouvir-se  que  as  coisas  não  estão  no  mundo  da
maneira como dizemos aos outros. A maneira como nós dizemos as
coisas aos outros é decorrência de nossa atuação linguística sobre o
mundo com a língua, de nossa inserção sociocognitiva no mundo e
de componentes culturais e conhecimentos diversos. A experiência
não  é  um  dado,  mas  uma  construção  cognitiva,  assim  como  a
percepção  não  se  dá  diretamente  com  os  sentidos,  mas  é  a
organização  de  sensações  primárias.  O  mundo  comunicado  é
sempre fruto de uma ação cognitiva e não de uma identificação de
realidades discretas apreendidas diretamente. (MARCUSCHI, 2007,
p. 64)

Ao  observarmos  esta  afirmação  acerca  do  papel  linguagem  e  suas

repercussões  na  língua  e  na  referenciação,  notamos  que  uma  variedade  de

emoções  e  sensações  na  realidade,  que  não  ficam  implícitas  e  que  não  são

perceptíveis pelos usuários, elas fazem parte do trabalho de comunicação humana,

que é uma tarefa especificamente sociocognitiva. Dessa forma, trabalharemos tais

funções da língua na perspectiva de analisarmos como o usuário da língua utiliza-se

de suas formas de significar o mundo por meio de sua produção textual.

A concepção do sociocognitivismo observa a relação entre os interlocutores e

a construção de sentidos, e o texto é o lugar onde isso acontece. (KOCH, 2004).

Diante  dessa  afirmativa,  observamos  que  o  texto  se  transforma  no  ambiente

chamado de lugar de interação. Acerca dessa concepção, Marcuschi diz que 

Caso aceitemos que a língua é um instrumento para falar o mundo
(língua como forma de representação referencial do mundo), então
teremos na correspondência a garantia da verdade desse discurso.
Com  uma  visão  sociocognitiva  e  não  referencialista  nem
representacionalista  da  língua,  privilegiamos  as  relações  sociais
instauradas  pelos  interlocutores  mediante  os  recursos linguísticos.
(MARCUSCHI, 2007, p. 95)

O indivíduo, inserido em sua sociedade e com sua subjetividade,  passa a

construir seus sentidos e conhecimentos a partir dos textos lidos.  Conforme Koch
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(1995), o “texto é resultado da atividade verbal de indivíduos socialmente atuantes,

na  qual  estes  coordenam suas  ações  no  intuito  de  alcançar  um fim  social,  em

conformidade com as condições sob as quais a atividade verbal se realiza” e, ainda, 

Um texto  passa  a  existir  no  momento  em que  parceiros  de  uma
atividade  comunicativa  global,  diante  de  uma  manifestação
linguística, pela atuação conjunta de uma complexa rede de fatores
de  ordem  situacional,  cognitiva,  sociocultural  e  interacional,  são
capazes de construir, para ela, determinado sentido. (KOCH, 1995,
p. 67)

A  referenciação  e  os  seus  processos  referenciais  caracterizam-se  como

discussões centrais na produção, na compreensão e na construção de sentido do

texto  produzido  (MARCUSCHI,  2008,  p.  139).  Assim,  o  texto  e  os  processos

referenciais que ele apresenta se dão por uma construção social, em que os sujeitos

participantes/autores/personagens do texto são fundamentais para a produção de

sentidos.

Sobre esta concepção, vislumbramos que

O sujeito,  por ocasião da interação verbal,  opera sobre o material
linguístico  que  tem  a  sua  disposição,  realizando  escolhas
significativas  para  representar  estados  de  coisas,  com  vistas  à
concretização de sua proposta de sentido. (KOCH, 2005, p. 34).

Além  de  processos  linguísticos  e  cognitivos,  os  fatores  socioculturais

permeiam tais  experiências linguísticas,  que viabilizam toda e qualquer interação

verbal dos usuários da língua.

Sobre o conceito de referenciação e sua atuação na construção de sentidos

ou na linguagem dos usuários da língua, Marcuschi (2004, p. 263) aponta que, “o

problema da significação não é resolver se às palavras correspondem a algo no

mundo externo e sim o que fazemos do ponto de vista semântico quando usamos as

palavras para dizer algo”. Ainda para Marcuschi (2004, p. 264), o principal problema

aparece no fato de que a própria concepção de  referir o mundo  precisa ser mais

precisamente  conceituada,  cabendo  ao  usuário  dar  significação  e  buscar  na

construção dos sentidos propostos,  pela própria  linguagem e interação,  alcançar

uma comunicação eficaz. 
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Sobre os estudos da abordagem da referenciação, destacamos Mondada e

Dubois (2003, p. 21) que propõem o termo ‘referenciação’ para exprimir a concepção

de  dinamismo  que  envolve  o  processo  de  construção  de  objetos  cognitivos  e

discursivos na construção dos textos realizada diariamente pelos usuários da língua.

Para  o  entendimento  da  referenciação,  é,  em  muitos  casos,  necessário

buscar os conhecimentos semântico, pragmático e social, para que o entendimento

seja completo e eficaz, o que torna as práticas linguísticas em práticas de texto,

produção e interação social.  Para Mondada e Dubois ([1995] 2003), as práticas

linguísticas

(...)  não  são  imputáveis  a  um sujeito  cognitivo  abstrato,  racional,
intencional e ideal, solitário face ao mundo, mas a uma construção
de  objetos  cognitivos  e  discursivos  na  intersubjetividade  das
negociações,  das  modificações  das  ratificações  de  concepções
individuais  e públicas do mundo. (MONDADA e DUBOIS, 2003, p.
273)

Segundo Koch (2004, p. 35), é preciso a compreensão da referenciação como

uma ação socialmente engajada, visto que os usuários não estão totalmente livres

para  elaborarem  ou  falarem  seu  discurso,  eles  são  influenciados  pelas  suas

vivências sociais e culturais, presentes no meio em que vivem. Tais momentos são

amplamente vistos e refletidos por toda sociedade do falante, e sua fala sempre terá

presa  em  si  processos  referenciais  completamente  contextualizados  com  sua

subjetividade.

A  referenciação  é  entendida  como  uma  proposta  teórica  que  explicita  o

caráter dinâmico do processo de construção dos referentes. Para entendermos a

referenciação, precisamos diferenciar duas definições basilares para o seu estudo: o

referente  e  expressão  referencial,  para  tanto  utilizaremos  os  conceitos  e  os

exemplos de Cavalcante (2014, p. 27). 

O  referente  (ou  o  objeto  de  discurso)  é  a  representação  na  mente  dos

interlocutores de uma entidade estabelecida no texto.

Vejamos o exemplo:

Texto 1 (trecho): 

A MENINA POR TRÁS DO PORTÃO DE FERRO
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A prima tomou um táxi e dirigiu-se à casa de uma amiga da família, onde a menina fora

deixada pela mãe. A menina era a mais velha das quatro filhas de um irmão de seu pai. Era

a mais velha, mas só tinha seis anos.

A mãe saíra de casa com três das quatro filhas. Com o passar dos dias, entregara uma à

madrinha, uma parenta do marido, e deixara outra na cada de uma lavandeira conhecida.

Agora abandonava a mais velha naquela casa, em cuja porta o táxi deixara a prima.

(JAGUARIBE, Vicência. Ancoragem em porto aberto. Rio de Janeiro: CBJE,2010, p. 33-34.

Retirado do Livro Coerência, Referenciação e Ensino de Cavalcante)

Ao analisarmos, sob o olhar da referenciação o texto 1, verificamos que a

personagem menina é um referente, temos também como referentes neste trecho do

texto  a  prima  e  o  táxi.  Tais  entidades  recebem  representações  no  universo

discursivo construído pelo texto, por isso chamamos de referentes. (CAVALCANTE,

2014, p. 27)

Ao destacarmos a expressão referencial,  verificamos que se trata de uma

estrutura linguística utilizada para manifestar formalmente, na superfície do texto,

(ou seja, no cotexto) a representação de um referente. (CAVALCANTE, 2014, p. 28).

A  estrutura  das  expressões  referenciais  é  sempre,  basicamente,  de  natureza

substantiva, ou seja, será formada por um substantivo ou por um pronome com valor

de substantivo. 

Para analisarmos a expressão referencial,  vejamos o quadro proposto por

Cavalcante (2014, p. 28) ainda sobre o exemplo 1:

Referente: Expressão referencial: 

A menina “A menina por trás do portão de ferro”; “a

menina”; a mais velha das quatro filhas

de um irmão de seu pai”.

Portanto,  vemos  que  a  expressão  referencial  remete  a  um  referente

construído no texto. De acordo com o desenvolvimento do texto o referente pode ser

retomado por outras expressões referenciais.

Verificamos,  portanto  que  a  referenciação  pode  ser  definida  como  uma

(re)elaboração da realidade. Ancorados no conceito de que a função principal da

linguagem, verbal  ou não-verbal,  é promover uma maneira de ter acesso a uma
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dada realidade, abordamos tal fenômeno como intrínseco à formulação de objetos

de  discursos  e  sua  categorização  frente  a  uma  determinada  situação.

(CAVALCANTE, 2014, p. 29)

Para entendermos os processos referenciais, precisamos explicitar melhor o

conceito de referente ou objeto de discurso, este é construído de acordo com as

especificidades de cada momento de interação. Vejamos os exemplos citados por

Cavalcante (2014, p. 29).

Texto 2:

REBOLATION é um single lançado pelo grupo de axé Parangolé no final de 2009 pela

gravadora Universal Music. Já alcançou as paradas da Billboard Brasil, a 5ª posição

no Brasil Hot 100 Airplay, entre outras, com destaque para a parada de Salvador,

Bahia,  ficando  na  4ª  posição  no  Salvador  Hot  Songs.  A  canção  ganhou  uma

repercussão nacional, principalmente nas mídias televisivas.

(Disponível  em:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Rebolation_(can%C3%A7%C3%A3o_de

_Parangol%  C3%A9).Acesso  em:  4  de  maio  de  2010.  Texto  adaptado.

(CAVALCANTE, 2014, p. 29)

Texto 3:

Marcelo Pereira disse...

Rebolation fazendo sucesso na Europa e EUA? É ruim, hein? Devem ser uns três

brasileiros pingados, que, de tanta saudade do país, acabam, inclusive, tendo que

aderir ao cocô pátrio.

Os estrangeiros que têm a mente mais evoluída do que a nossa, sabem muito bem

que o “rebolation” é uma bobagem sem nexo e, mesmo gostando, nunca levam a

sério. Para eles não é cultura nem arte, é uma brincadeira tola mesmo. Por isso que

as tentativas de exportar o popularesco como “cultura séria” fracassam.

Aqui no Brasil ainda tem a insistente ideia de transformar qualquer bobagem em

“cultura”  e  “arte”,  para  que  se  perpetue  no  (mau)  gosto  popular  e  gere  lucros

perpétuos. Mas só otários caem nessa. E não são poucos, os otários.

22 DE MARÇO DE 2010 08:56

(Comentário de um internauta sobre a notícia “Rebolation conta com apoio do PiG,

postada  em  “O  Kylocyclo:  o  blog  que  faz  a  diferença”.  Disponível  em:
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http://okylocyclo.blogspot.com/2010/03/rebolation-conta-com-apoio-do-pig.html.

acesso em: 4 de maio de 2010.

Diante dos textos apresentados como exemplos, podemos verificar que eles

têm em comum o referente “Rebolation”, sendo aqui o objeto de discurso, porém em

cada  texto  ele  é  representado  de  maneira  diferenciada,  sendo  que  cada

representação  é  bem  distinta,  tendo  assim  intenções  argumentativas  diferentes,

vejamos o quadro a seguir:

Texto 2 Texto 3
O referente “Rebolation” é apresentado

de maneira neutra, uma notícia explicita

sua popularidade no Brasil e em outros

países. 

O referente “Rebolation”  é  apresentado

com outro propósito argumentativo: pois

o  foco  agora  é  criticar  o  sucesso

alcançado pela música.
Recebe o nome de single. Recebe o nome de “cocô pátrio”.
Também é chamado de “canção”. Também  é  apresentado  como  “uma

bobagem sem nexo”.
Além de especificar o nome da banda e

de quando a música foi lançada.

O texto também classifica os ouvintes da

música, chamando-os de “otários”.
(CAVALCANTE, 2014, p. 31)

Diante da comparação, notificamos que de acordo com a situação interativa

em que o texto é produzido e de suas intenções, ocorre uma (re)elaboração do

objeto de discurso, que é recategorizado, podemos, então afirmar que estaremos

sempre  envolvidos  em  um  processo  de  (re)elaboração  e  (re)interpretação  da

realidade que nos cerca.

Para  Mondada  e  Dubois  (2003[1995]),  a  referenciação  é  um aspecto  que

amplia  a visão tradicional  da referência,  visto  que destaca que a  construção de

referentes no texto mobiliza não apenas quem o produziu, mas também quem com

ele  teve  contato.  Nos  estudos  das  autoras,  destacamos  a  instabilidade  das

categorias, até então consideradas estáveis. Para elas,

As categorias utilizadas para descrever o mundo mudam, por sua
vez, sincrônica e diacronicamente: quer seja em discursos comuns
ou em discursos científicos, elas são múltiplas e inconstantes; são
controversas  antes  de  serem fixadas  normativa  ou  historicamente
(MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 22).

http://okylocyclo.blogspot.com/2010/03/rebolation-conta-com-apoio-do-pig.html
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Passemos, então, à descrição dos processos referenciais, lembrando que o

nosso foco está principalmente no processo de recategorização.
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2.1 PROCESSOS REFERENCIAIS

Partindo  dos  estudos  supracitados,  notamos  que  a  referenciação  é  um

processo que envolve o que é linguístico e o que não é linguístico, levando em

consideração cada um dos processos referenciais, presentes em textos verbais e

não verbais.  Segundo esta concepção, podemos ainda afirmar que é através do

texto (verbal ou não verbal) que percebemos quais objetos estão sendo referidos, de

que maneira,  por quem, com quais intenções, o local  e as consequências desta

referência.  Portanto, a atividade referencial  passa de uma simples representação

dos objetos do mundo e se estabelece na construção de objetos do discurso, que

envolvem sujeitos e um contexto, ultrapassando, a materialidade linguística.

Diante  dos  estudos  da  perspectiva  da  referenciação,  três  categorias  mais

amplas  de  processos  referenciais  costumam  ser  caracterizadas,  são  elas:  a

introdução referencial, a anáfora e a dêixis. Veremos suas funções e características

pertinentes ao uso do texto.

A introdução referencial, segundo Cavalcante (2014, p. 155), pode ser assim

definida:

O processo de introdução referencial ocorre quando uma entidade for
considerada nova no texto e, portanto, não tiver sido engatilhada por
nenhuma outra entidade, atributo ou evento. A ação de introduzir um
referente no texto pode não ter o propósito apenas de colocar em
cena uma entidade que passará por transformações, mas também de
marcar  um  ponto  de  vista.  Os  referentes  não  precisam
necessariamente  ser  introduzidos  por  expressões  referenciais  no
cotexto. Qualquer pista verbal ou não verbal pode levar o interlocutor
a construir referentes novos no texto. 

Existem,  pois,  dois  tipos  de introdução referencial,  o  primeiro  é quando o

referente está relacionado a outro elo do texto e o segundo tipo é quando não há

esta  relação,  devendo  assim,  neste  segundo  tipo,  haver  o  surgimento  de  uma

anáfora indireta,  que é quando ocorre uma remissão a um objeto do discurso já

introduzido no texto. Mas, vejamos antes, a definição de anáfora direta. 

A anáfora direta é um processo diferente da introdução referencial, pois ela

denota continuidade referencial, ou seja, apresenta a retomada de um referente já

introduzido no texto por meio de novas expressões referenciais.
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Vejamos um exemplo de anáfora direta:

Texto 4:
Patativa do Assaré      05/03/1969   + 08/07/2002
Poeta e repentista cearense, nascido na localidade de Serra do Santana, próximo de
Assaré, cego de um olho desde os 4 anos de idade. Antonio Gonçalves da Silva,
alfabetizou-se  aos  12  anos,  quando  frequentou  a  escola  por  alguns  meses,
começando logo em seguida a compor versos. Iniciou-se como cantador e violeiro
aos 16 anos,  e  três  anos depois,  numa viagem ao Pará,  recebeu o  apelido  de
Patativa. Com o passar dos anos, ele foi se tornando conhecido na região, e em
1956  publicou  seu  primeiro  livro,  Inspiração  Nordestina.  Mais  tarde  teve  outras
coletâneas de poemas publicadas,  além de diversos folhetos de cordel.  Patativa
conheceu a fama em 1964, quando Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, gravou  Triste
Partida, de sua autoria. Em 1972 o cantor Fagner gravou sua música “Sina” e mais
tarde tornou-se produtor de seus discos.
(Fonte:  Adaptado  de  http://cliquemusic.uol.com.br/artistas/ver/patativa-do-assare.
Acesso em: 12 dez. 2011)

Ao analisarmos o texto 4, verificamos que as retomadas anafóricas podem

aparecer como estruturas linguísticas variadas, tais como: pronomes: “ele” e “seu”;

sintagmas nominais, sendo eles: “Poeta”, “repentista cearense”, “Antonio Gonçalves

da Silva”;  repetição de item lexical  ou pronominal:  “Patativa”,  “ele”.  Estas formas

referenciais representam anáforas indiretas ou correferenciais, pois foram utilizadas

para retomar um mesmo referente, neste caso o poeta apresentado pelo texto e que

se tornou o objeto de discurso. (CAVALCANTE, 2012, p. 124)

Cavalcante (2012, p. 124) apresenta a anáfora indireta como a função que

“ativa um objeto de discurso, cuja interpretação é dependente de dados introduzidos,

mas não retoma o mesmo referente”.  Os conhecimentos de mundo ajudam o leitor a

criar os sentidos necessários para a interpretação do texto.

Ainda segundo a autora, podemos considerar três aspectos para a anáfora

indireta: “a não vinculação da anáfora com a correferencialidade; a introdução de

referente novo e o status de referente novo expresso no contexto”. (CAVALCANTE,

2012, p. 125)

Destacamos  também  a  anáfora  encapsuladora,  que  ocorre  quando  uma

expressão  referencial  resume  uma  porção  textual  apresentada  anteriormente  ou

posteriormente. Vejamos no exemplo a seguir: 

http://cliquemusic.uol.com.br/artistas/ver/patativa-do-assare


36

Texto 5: 

Crime e desemprego

Manifesto meu descontentamento com a pesquisa divulgada na revista  Época. Os

pesquisadores  estabeleceram  que  todo  desempregado  é  um  delinquente  em

potencial, o que é um absurdo. Existem milhões de pessoas neste país atuando na

economia informal que não roubam, são cidadãos com dignidade. O problema da

criminalidade no Brasil é causado pela impunidade. Nossa democracia é altamente

permissiva,  naquele  estilo:  a  moda  é  descumprir  as  leis,  afinal  não  há  punição

mesmo.  Um adolescente  com 16  anos  já  pode  votar  para  presidente,  pode  ter

relações sexuais com sua namoradinha, pode matar alguém no meio da rua, mas

não pode ser responsabilizado penalmente por isso. 

(Fonte: Texto adaptado de Jorge L. Rosa Silva – Porto Alegre, RS (seção “Cartas”).

Época, 12/04/2004.)

Analisando o texto de acordo com os conceitos de anáfora,  vemos que a

expressão anafórica “naquele estilo”, não retoma nenhum referente apresentado no

texto,  porém  resume  a  ideia  que  vem  posterior  a  expressão.  Também  pode

acontecer de pronomes demonstrativos “isto” e “isso” servirem para encapsular, ou

seja, resumir um trecho que virá logo em seguida. (CAVALCANTE, 2012, p. 126).

Explicitamos o conceito formulado por Cavalcante (2012, p. 127): “Essa estratégia

anafórica, na qual uma expressão referencial resume um conteúdo textual e inclui

outros  conhecimentos  que  temos  sobre  o  que  está  sendo  referido,  é  o  que

chamamos de anáfora encapsuladora”. 

Enfim, chegamos ao estudo da dêixis.  Como explica Cavalcante (2012,  p.

127):

o que caracteriza um dêitico não é o fato de ele poder constituir uma
introdução referencial ou poder compor uma retomada anafórica. O
dêitico ocorre quando: “podemos identificar a entidade a que ele se
refere  se  soubermos,  mais  ou  menos,  quem  está  anunciando  a
expressão  dêitica  e  o  local  ou o  tempo em que o  enunciador  se
encontra. (CAVALCANTE, 2012, p. 127).

Vejamos o exemplo:
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Texto 6:

Quando eu estou aqui
Eu vivo este momento lindo
Olhando pra você
E as mesmas emoções sentindo
São tantas já vividas
São momentos que eu não esqueci
Detalhes de uma vida
Histórias que eu contei aqui...
(Fonte:  Erasmo  Carlos/Roberto  Carlos.  Disponível  em:
http://letras.terra.com.br/roberto-carlos/485887/. Acesso em: 12 dez. 2011)

Verificamos que o que se explicita no texto só terá validade na ocorrência de

certas expressões, que devem ser compreendidas pelo interlocutor dependendo das

coordenadas do enunciador, tais informações são estritamente necessárias:  quem

fala, para quem fala, de onde fala e quando fala (CAVALCANTE, 2012, p. 128). Na

música supracitada, verificamos que o entendimento se dá pelo reconhecimento do

“eu”,  o  “você”  e  onde  fica  o  “aqui”.  Tais  informações  são  essenciais  para  a

ocorrência do fenômeno da dêixis. 

Diante da afirmação verificamos que o enunciador aponta para objetos de

discurso  levando  em  consideração  a  posição  em  que  se  encontra,  sendo

responsável  pela  construção  dos  referentes.  O  fenômeno  dêitico  pode  ser

classificado em: dêixis pessoal, que leva em consideração a pessoa que enuncia a

mensagem  (texto);  a  dêixis  espacial,  que  destaca  as  informações  do  lugar  da

enunciação; e a dêixis temporal, que elucida a localização do tempo do enunciador.

http://letras.terra.com.br/roberto-carlos/485887/
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2.2 PROCESSO DE RECATEGORIZAÇÃO

Nesta  pesquisa,  decidimos  estudar  o  processo  de  recategorização  como

estratégia na construção de sentidos do gênero textual reportagem, para tanto faz-

se necessário um estudo teórico sobre este processo.

Para  Cavalcante  (2005,  p.132),  “a  ‘recategorização’  é,  por  definição,  uma

alteração  nas  associações  entre  representações  categoriais  parcialmente

previsíveis,  portanto,  em  nossa  visão  pública  de  mundo”.  Isto  implica  que  as

categorizações  feitas  previamente,  estarão  sujeitas  as  recategorizações  feitas

partindo das necessidades do falante.

A recategorização nos apresenta a possibilidade de criação e recriação dos

objetos de discurso e das formas como o leitor ver e categoriza o seu ambiente.

Para tanto apresentaremos o conceito de recategorização nos estudos de Apothéloz

e Reichler-Béguelin (1995), apresentado por Lima (2009) como uma estratégia que

designa, nomeia e conceitua os objetos de discurso, e que pode alterar os referentes

que  serão  introduzidos  no  texto/discurso,  podendo  sofrer  constantes  mudanças

diante da comunicação e dos seus propósitos dos interlocutores do discurso.

Consideramos  ainda  em  Lima  (2009)  a  seguinte  conceituação  de

recategorização: 

 [...]  i)  a  recategorização  nem  sempre  pode  ser  reconstruída
diretamente no nível textual-discursivo, não se configurando apenas
pela remissão ou retomada de itens lexicais; ii) em se admitindo (i), a
recategorização  deve,  em  alguns  casos,  ser  (re)construída  pela
evocação de elementos radicados num nível cognitivo, mas sempre
sinalizados  por  pistas  linguísticas,  para  evitar-se  extrapolações
interpretativas; iii) em decorrência de (ii), a recategorização pode ter
diferentes  graus  de  explicitude  e  implicar,  necessariamente,
processos inferenciais. (LIMA, 2009, p. 56).

A recategorização pode ser basicamente conceituada como uma estratégia

que os interlocutores utilizam para designarem em seu discurso, os mais variados

objetos de discurso. Sendo um recurso produtivo que confirma a variedade da língua

na construção e reconstrução dos seus referentes. 

Podemos conceituar a recategorização como o fenômeno que:
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Diz respeito à possibilidade de um referente passar por mudanças ao
longo  de  um  texto.  Essas  mudanças  estão  relacionadas  ao
direcionamento argumentativo que o produtor pretender dar ao seu
texto,  mas  também  a  outras  intenções  expressivas,  emotivas,
poéticas,  etc.:  as  funções  discursivas  da  transformação  ou
recategorização  de um referente  são  muito  diversificadas,  e  seria
impossível  fechá-las  numa  única  classificação.  (CAVALCANTE,
2012. p. 106)

Diante da afirmação exemplificamos o fenômeno da recategorização: 

Texto 7:
Vilarejo 

Há um vilarejo ali
Onde areja um vento bom
Na varanda, quem descansa
Vê o horizonte deitar no chão
Pra acalmar o coração
Lá o mundo tem razão
Terra de heróis, lares de mãe
Paraíso se mudou para lá
Por cima das casas, cal
Frutas em qualquer quintal
Peitos fartos, filhos fortes
Sonhos semeando o mundo real
Toda gente cabe lá
Palestina, Xangri-Lá
Vem andar e voa
Vem andar e voa
Vem andar e voa
Lá o tempo espera
Lá é primavera
Portas e janelas ficam sempre abertas
Pra sorte entrar
Em todas as mesas, pão
Flores enfeitando
Os caminhos, os vestidos, os destinos
E essa canção
Tem um verdadeiro amor
Para quando você for
(Disponível em: http://letras.mus.br/marisa-monte/441705//. Acesso em: 14 mar. 
2015)

Tomamos  como  exemplo  a  música  acima  que  tem como  ponto  central  o

vilarejo. No início, o enunciador nos informa a existência do lugar. No decorrer do

texto  acompanhamos  a  transformação  deste  vilarejo  em  um  lugar  especial,

aprazível, desejado e que possui características pertinentes para uma boa moradia.

http://letras.mus.br/marisa-monte/441705//
http://letras.mus.br/marisa-monte/441705/
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Podemos destacar as expressões “lares de mães”, e “paraíso”, palavras que nos

apontam um lugar pra “acalmar o coração”, aspecto instigante para quem gosta de

lugares bucólicos e pacatos para edificarem seus lares. Assim, concluímos, que o

“fenômeno da recategorização referencial é um elemento essencial para a tessitura

textual” (CAVALCANTE, 2012, p. 108), auxiliando na construção e reelaboração da

realidade partindo das interações envolvidas no processo.
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2.2.1 GÊNERO REPORTAGEM

Segundo Marcuschi (2010, p. 26), “os gêneros são formas verbais de ação

social  relativamente  estáveis  realizadas  em textos  situados  em comunidades  de

práticas sociais e em domínios discursivos específicos”, ou seja, tais gêneros são

produzidos  dentro  de  uma  realidade  que  viabilize  uma  construção  sócio-

interacionista relativamente variada e complexa, que oriente um aspecto da vida, ora

para  uma  leitura  prazerosa  ora  pra  informação.  Assim,  como  o  autor  afirma,

visualizamos que para cada situação, seja ela qual for,  encontra-se presente um

gênero textual que a interprete ou que tente explicá-la. 

Marcuschi (2010, p. 26) ainda cita a necessidade de inclusão social partindo

dos gêneros e de como estes  atuam na comunicação:  “como afirmou Bronckart

(BRONCKART  1999:  103  apud  MARCUSCHI  2010,  p.  31):  ‘a  apropriação  dos

gêneros  é  um mecanismo fundamental  de  socialização,  de  inserção  prática  nas

atividades comunicativas humanas’.

Para Bakhtin (2003, p. 45), os textos que circulam no cotidiano dos alunos

assemelham-se porque se configuram segundo características dos gêneros textuais

que estão dispostos nas interações sociais. Esses textos são formas culturais que

veiculam saberes e opiniões a serem refletidas e enfocadas de acordo com o enredo

proposto e sempre, de maneira reflexiva, gerando nos leitores um sentimento de

criticidade, bem como atuam na exploração metacognitiva dos significados e o que

estes implicam nas atividades de interpretação e produção textual. Ainda segundo o

autor, os gêneros aparecem como efeito normativo e funcionam como modeladores

dos discursos, e em muitos casos norteiam a vida corriqueira do dia-a-dia, da forma

mais subjetiva possível, mas que não deixa de estar presente na sociedade.

O  universo  textual  é  imenso,  é  possível  a  identificação  de  alguns  textos

veiculados nos meios de comunicação, seja na internet, jornal, revistas e/ou escola,

e para interpretá-los da melhor maneira possível, é necessário identificá-los.

Dentre a variedade de gêneros e possibilidades de trabalho, o gênero textual

escolhido  para  esta  intervenção  é  a  reportagem,  que  possui  como  principais

aspectos a objetividade, a narração, a informação e um retrato da realidade. Trata-

se de um texto bastante recorrente nos meios de comunicação de uma maneira

geral,  das mais variadas formas, seja impressa em jornais ou revistas, divulgada

pela internet ou apresentada pela televisão. O trabalho com gêneros textuais é uma
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oportunidade de lidar com a língua em seus usos autênticos, e mais próximos de

seus falantes.

O século XIX é o marco referencial para a utilização do gênero jornalístico

denominado reportagem, neste período ele se torna mais evidente e se consolida

com os acontecimentos da época. É nesse contexto que surge um acordo onde o

jornalista não pode ultrapassar o campo que separa o real da ficção, surgindo assim

um acordo entre jornalistas e leitores para tornar possível a leitura das reportagens

como a da realidade.

Diante  do  exposto  podemos  classificar  a  reportagem  como  sendo  o

imprescindível que o público precisa saber e que o público deseja falar, pois diante

da relação autor/publicações/leitor, as publicações são formatos, linhas editoriais e

conteúdos. A reportagem é lida com interesse humano e informações da atualidade,

visto que em seu corpo ela apresenta um complexo de ideias e sugestões acerca de

um tema ou fato narrado, sendo mais completa que a notícia,  esta possui como

característica a brevidade da informação.

O  gênero  reportagem  compõe  a  categoria  que  circula  pelo  ambiente

jornalístico, caracterizando-se por ser uma narrativa técnica e com um vasto número

de  informações.  Tal  atribuição  está  condicionada  principalmente  à  natureza

linguística, pois a imparcialidade neste âmbito é a principal regra e condição para

que ela veicule informações.  A reportagem relata fatos condicionados ao interesse

do público  em geral,  a  linguagem necessariamente  precisa  ser  clara,  objetiva  e

precisa,  excluindo-se  de  quaisquer  possibilidades  que  porventura  tenderem  a

ocasionar múltiplas interpretações por parte do receptor, ela deve e precisa ser clara

e objetiva, para que informe de forma simples e rica em descrições. Por isso, tudo

que  é  relatado  deve  estar  claro,  de  modo  a  fazer  com  que  a  mensagem  seja

transmitida de forma adequada.

Ao propormos o trabalho com o gênero textual reportagem, devemos associá-

lo  às  inúmeras  situações  sociocomunicativas  que  o  circundam no  cotidiano.  Os

textos característicos desse gênero possuem uma finalidade em comum, ou seja,

apresentam uma intencionalidade pretendida pelo discurso que os compõe, sendo

assim tais finalidades convergem para o objetivo proposto pelo emissor mediante o

ato comunicativo, assim ocorrendo a interação autor/texto/leitor.

Os gêneros jornalísticos possuem uma característica peculiar que é a forma

de  ampliar  conhecimentos  e  desenvolver  opinião  própria,  por  meio  do  jogo  de
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imagens e de concepções que provém da realidade, o leitor deve se apoderar dessa

informação e passar a utilizá-la de maneira crítica em seu cotidiano.

Com a proposta de trabalho do gênero reportagem ressaltamos que o uso do

texto jornalístico em sala de aula atende, diretamente, à proposta dos PCNs, no que

tange  ao  desenvolvimento  de  temas  transversais,  como  ética,  cidadania,  meio

ambiente e outros,  ainda aprimora o trabalho com a oralidade,  e o processo de

categorizar e recategorizar o mundo.

Ao  se  trabalhar  com  o  gênero  reportagem  é  preciso  evidenciar  suas

características,  aspectos  e  situação comunicacional  em que ele  se  encontra,  ou

seja, qual o ambiente em que ele é produzido. 

Caracterizamos a reportagem sob a visão de (Pena, 2008, p. 32):

A reportagem lida com assuntos sobre fatos. 
A reportagem trabalha com o enfoque, a interpretação. 
A reportagem, com a dedução (do geral, que é o tema, ao particular
– os fatos). 
A  reportagem  converte  fatos  em  assunto,  traz  a  repercussão,  o
desdobramento; aprofunda. 
A  reportagem  é  produto  da  intenção  de  passar  uma  “visão”
interpretativa. 
A reportagem focaliza a repetição, a abrangência (transforma vários
fatos em tema). 
A reportagem procura envolver, usa a criatividade como recurso para
seduzir o receptor. 
A reportagem trabalha com pauta mais complexa, pois aponta para
causas, contextos, consequências, novas fontes.

O  gênero  reportagem  nos  apresenta  um  panorama  das  impressões

linguísticas do leitor, pois partindo de sua estrutura, contexto e informação, o leitor

precisará buscar na cognição seus conhecimentos de mundo, de contextualização,

dessa maneira, chegar a uma interpretação da reportagem, após tal interpretação, o

leitor será guiado à construção dos sentidos apresentados no decorrer do gênero, de

uma forma que passe a ter uma visão crítica de tal assunto e/ou informação. Tais

representações  só  são  possíveis  seguindo  as  características  supracitadas  da

reportagem.

Lage (2006, p. 36) busca caracterizar a reportagem sob vários aspectos: 

i)  de acordo com a linguagem,  a reportagem possui  estilo  menos
rígido  que  a  notícia,  possibilitando  ao  repórter  o  uso  da  primeira
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pessoa,  bem  como  fazer,  além  do  levantamento  de  dados,
interpretação dos fatos; 
ii)  sob  o  ponto  de  vista  da  produção,  a  reportagem  leva  em
consideração  a  "oportunidade  jornalística"  (o  fato  gerador  de
interesse); 
iii) a necessidade de pautas que incluam o fato gerador de interesse,
a natureza da matéria e o contexto. Para Lage, é o fato gerador que
torna a reportagem um gênero independente.

Para este  estudo,  interessa estabelecer  ainda algumas diferenças básicas

para o trabalho deste gênero em sala de aula: 

i) a reportagem decorre do planejamento, de uma pauta que inclui o
fato gerador  de interesse,  ainda que este não seja  decorrente de
fatos novos; 
ii) a reportagem possui estilo menos rígido que a notícia, permitindo
ao jornalista demonstrar mais claramente a interpretação dos fatos;
iii)  ao  contrário  da  notícia,  a  reportagem  exige  a  pesquisa
aprofundada do tema, um conhecimento que supere o simples relato
dos fatos.

Verificamos que na construção do gênero reportagem não é preciso um fato

novo  e  instantâneo,  visto  que  o  seu  tema  ou  ainda  o  fato  gerador  pode  já  ter

passado um determinado tempo, ou ainda,  possa ser  um fato novo com grande

repercussão na mídia, sendo uma de suas características a riqueza de detalhes e

informações presentes em seu corpo, sendo assim necessária uma preparação para

sua produção.

O  trabalho  em  sala  de  aula  com  a  reportagem  deve  considerar  que  é

necessário evidenciar o fato gerador e propósito comunicativo orientando os alunos

que precisam se voltar para fatos e eventos corriqueiros, que estão em evidencia,

considerados relevantes para a comunidade local  e partindo daí  transformar tais

fatos e notícias em reportagens.

É importante ressaltar que a reportagem faz parte dos gêneros jornalísticos,

ficando ao lado da notícia, da entrevista, entre outros, porém é muito confundida

com  a  notícia.  Usamos  as  palavras  de  Lage  (2006,  p.  36)  para  especificar  a

diferença entre ambas: "a diferença entre reportagem e notícia é que esta trata de

um  fato  novo  e  aquela  de  um  assunto,  suscitado  ou  não  por  fato  novo."  A

reportagem pode ser fruto de uma pesquisa, com dados e elementos específicos,

bem  como  pode  ser  um  texto  mais  detalhado  de  um  fato  recente,  portanto,  a
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reportagem é um texto mais extenso, resultante de uma investigação mais detalhada

dos fatos, apresentando as informações em maior profundidade.

Para Marques de Melo (1985, p. 65), “a reportagem é o relato ampliado de um

acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu alterações que são

percebidas pela instituição jornalística”. Portanto, a base da notícia é o fato e a base

da reportagem é o acontecimento, que permite a esta um maior aprofundamento da

realidade,  por  isso  notamos  que  em  reportagens  geralmente  há,  além do  texto

principal, infográficos, imagens, box e cronologia dos fatos. Assim, Seixas (2009, p.

183 ) afirma que: “o fato é algo que passou, ocorrido. O acontecimento ou ocorrência

é algo em processo, que se apresenta na atualidade, ou algo que tem determinado

grau de probabilidade de ocorrer. (...)”.

Conceituamos a reportagem também de acordo com o Manual de estilo da

Folha de São Paulo: "Reportagem é o relato do acontecimento importante, feito pelo

jornalista que tenha estado no local em que o fato ocorreu ou tenha apurado as

informações  relativas  a  ele.  É  o  produto  essencial  da  atividade  jornalística."  O

manual enfoca o papel do produtor do texto, que consegue as informações, e de

maneira clara estrutura o texto de acordo com suas impressões.

Especificamos os elementos constitutivos da reportagem de acordo com os

estudos de Faria (2004): Título, Manchete, Subtítulo, Lide, o Corpo da Reportagem

com seus recursos argumentativos. Diante desses elementos visualizamos o título, o

qual apresenta o tema central  a ser discutido e abordado no texto que segue; a

manchete, frase de efeito que chama a atenção do leitor para a leitura; o subtítulo,

que aborda de maneira breve o assunto do título, tentando explicar ou antecipar

fatos;  o  lide,  cuja  função  é  apresentar  de  maneira  breve  o  assunto  abordado,

respondendo  às  perguntas:  O  quê?  Quem?  Como?  Aonde?  Quando?  Porquê?

Dessa  maneira  explana  superficialmente  o  fato  que  será  minunciosamente

apresentado no corpo da reportagem, que apresenta fatos, informações, e aspectos

ainda não divulgados nos elementos supracitados.

Diante do exposto elucidamos que ao propor  o trabalho com a linguagem

jornalística, incluímos atividades em que os alunos foram instados a fazer uso de

diferentes níveis de linguagem, substituindo as palavras do texto por termos formais

e populares, utilizando o processo de recategorização para tal. 

O trabalho em sala de aula com a reportagem estimula os alunos, na proporção da

liberdade de produção textual, expondo realidades e pensamentos.
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2.2.2 PRODUÇÃO TEXTUAL E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS

Entendemos que a produção de texto é a base fortificadora do processo de

ensino/aprendizagem, sendo por meio dela que se solidifica saberes e se constrói

conhecimentos,  devendo  ser  priorizada  e  plenamente  trabalhada  na  escola,

enquanto instituição responsável pela educação e desenvolvimento social, cognitivo

e afetivo de seus alunos. Não obstante, ela deve ser reconhecida como elemento de

fundamental  importância,  não  só  no  âmbito  escolar,  mas  de  forma  geral,  é

indispensável  que  a  realidade  vivenciada em diversas  instituições  deixa  muito  a

desejar  quando  se  trata  da  competência  do  corpo  docente  em  atividades  que

envolvam o ato de ler e construir os sentidos por meio da leitura.

Para início de conversa sobre a produção textual,  refletimos o que ensina

Bernardin (2003, p. 15) quando fala do indivíduo e sua inserção em uma cultura

escrita:

Não se limita à apropriação do ler-escrever; ela requer e constrói, ao
mesmo tempo, um domínio simbólico, posterior, reflexivo, explícito,
consciente,  que toma a linguagem como objeto, rompendo, assim,
com os modos de uso em que ela permanece uma prática que se
ignora como tal, que se esquece em seu funcionamento e se funde
nos  atos,  nos  acontecimentos  e  nas  situações.  Entrar  na  cultura
escrita é modificar sua relação com a linguagem e sua relação com o
mundo,  é  construir  para  si  modos  de  pensamento  que  venham
ordenar,  questionar  e,  portanto,  transformar o que,  na experiência
cotidiana, pode tanger ao uso e à prática implícitos, não-conscientes.
Tal disposição geral em relação às práticas, linguísticas ou outras,
parece  acompanhar  não  somente  a  construção  progressiva  dos
conhecimentos, mas a elaboração de uma relação com o saber que
permite  construir  o  mundo  e  a  experiência  como  objetos  de
conhecimento e a si mesmo como sujeito conhecedor.

De  acordo  com  o  autor  supracitado,  podemos  afirmar  que  a  entrada  no

mundo  da  escrita  dá-se  de  diversas  maneiras,  independentemente  de  termos

domínio autônomo para ler e escrever textos. A cultura escrita, apesar de complexa,

apresenta-se  na  vida  de  um  indivíduo  desde  muito  cedo,  o  que  é  necessário

aprimorar é seu domínio e este é o papel da escola.

Para uma efetiva produção textual de seu alunado, o professor baseia-se em

uma extensa lista de texto pré-existentes, aos quais Marcuschi (2002, pp. 22) refere-

se como gêneros textuais: 
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Uma  noção  propositadamente  vaga  para  referir  os  textos
materializados  que  encontramos  em  nossa  vida  diária  e  que
apresentam  características  sócio–comunicativas  definidas  por
conteúdos,  propriedades  funcionais,  estilo  e  composição
característica.  Se  os  tipos  textuais  são  apenas  meia  dúzia,  os
gêneros são inúmeros. Alguns exemplos de gêneros textuais seriam:
telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal.

Para tanto, o professor/mediador deve levar em consideração a seleção de

textos e tudo o que a literatura acumulou ao longo de sua história que constitui a

produção  cultural  da  humanidade.  Desde  os  gêneros  mais  conhecidos  até  as

manifestações linguísticas mais prosaicas, uma gama variada de textos deve ser

oferecida  ao  leitor,  ao  longo  de  sua  vida:  narrativos,  descritivos,  dissertativos,

poéticos,  jornalísticos,  publicitários,  instrucionais,  enciclopédicos  e  não-verbais,

desde  modo  trabalhar-se-á  a  produção  inspirada  e  contextualizada  em  leituras

prévias e embasadas em outros pensadores. 

A  devida  apropriação  dos  vários  sentidos  dos  textos  permitirá  ao  leitor  a

formação  de  um  significado  mais  amplo,  que  passa  por  um  processo  de

autoconhecimento, ampliando seu quadro de valores até chegar a uma visão mais

crítica da sociedade, dando-lhes embasamento de escrever seu texto. Finalmente, a

seleção de textos deve considerar todo o contexto histórico-cultural do leitor, para

que este se interessando pela prática da leitura, possa dissertar sobre o que leu,

ampliando seus conhecimentos linguísticos de leitura e produção textual.

Neste  contexto,  Schneuwly  e  Dolz  (1999,  p.  7)  afirmam  que  os  gêneros

textuais funcionam como: “um modelo comum, como uma representação integrante

que determina um horizonte de expectativa para os membros de uma comunidade

confrontados às mesmas práticas de linguagem”, os autores enfocam o devido papel

da produção textual,  notabilizamo-la como um sistema, organizado e estruturado

com base em princípios sociais, para que se torne a reprodução da fala. 

Facilitar a produção de texto do leitor,  dando-lhe as condições ideais para

tornar-se  um escritor  competente,  um produtor  de  significados,  e  não  um mero

reprodutor de textos. Todorov (1980, p. 49), a esse respeito, diz que os gêneros

textuais funcionam como “horizontes de expectativa” para os leitores e “modelos de

escrita”  para  os  que  escrevem textos,  apoiando  todo  contexto  social  ao  ato  de

produzir textos de acordo com sua realidade e contexto sociocultural.
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Escrever  constitui,  então,  um modo de interação social  entre  as  pessoas.

Quem escreve, escreve sabendo para o que e para quem está escrevendo, isto é,

tem sempre uma finalidade e um interlocutor, ainda que essa escrita destine-se a si

mesmo. Em outras palavras, como esclarecem Góes e Smolka (1992, p. 55), “(...) ao

escrever, o sujeito enuncia o seu pensamento, com algum propósito, para si ou para

o outro, configurando ou uma auto-orientação ou uma relação entre sujeitos”.  

Finalizamos a discussão sobre produção textual, compreendemos que para

produzir  um texto  pertinente  a  uma determinada  situação  de  interação social,  é

necessário  construir  representações  adequadas  acerca  dessa  situação.  Tais

representações determinam a maneira de organizar e de estruturar o texto concreto

que é produzido. E ainda por outro lado, como vislumbra Bronckart (1999), essas

representações constituem, na verdade, uma base de orientação a partir da qual um

conjunto de decisões devem ser tomadas, tais como a escolha do gênero de texto e

dos recursos linguísticos que serão usados.
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3. METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA QUANTO AOS OBJETIVOS 

A  pesquisa  ora  proposta  possui  uma  abordagem  qualitativa,  defronte  da

prática pedagógica e linguística da professora na atuação em sala com textos. A

pesquisa com abordagem qualitativa caracteriza-se por ser uma descrição analítica

realizada de modo fidedigno sobre o objeto pesquisado. Sendo assim, ela não se

apega  a  idealizações  ou  deduções;  atua,  pois,  auxiliando  o  pesquisador,

vislumbrando uma análise real por meio da descrição, possibilitando uma correlação

com o contexto geral (FAZENDA, 1997).

Minayo (1999) diz que a abordagem qualitativa não pode pretender o alcance

da verdade, com o que é certo ou errado; deve ter como preocupação primeira a

compreensão  da  lógica  que  permeia  a  prática  que  se  dá  na  realidade.  Nisto

preocupa-se  com  um  nível  de  realidade  que  não  pode  ser  quantificado,

apresentando uma amostragem da realidade sem seus aspectos sociológicos e, no

caso desta pesquisa, educativos.

Tal abordagem de pesquisa também se caracteriza por um trabalho com o

universo  de  significados,  motivos,  aspirações,  crenças,  valores  e  atitudes.

Correspondendo a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Tratamos nesta análise do livro didático de uma pesquisa bibliográfica, que

tem como principal objeto de pesquisa e características: 

vários  tipos  de  investigação  podem ser  levados  a  cabo  sob  este
aspecto:  tendências  e  espaço  dedicados  à  política  nacional  e
internacional, fatos diversos, notícias locais, esporte, acontecimentos
policiais,  publicidade  etc.,  como  se  trata  de  questões  relativas  à
população,  como  educação,  saúde  etc.,  tom  da  mensagem,
pessimismo, otimismo, sentimentalismo etc.; pode-se verificar a zona
geográfica de distribuição e o tipo de população que é influenciada; a
correlação  entre  posições  do  órgão  e  os  resultados  eleitorais;  o
prestígio  do  editorialista  e  outros  profissionais  que  assinam  suas
matérias; o que as pessoas mais lêem e a influência que sobre elas
exercem  as  opiniões  expressas  e  as  informações.  (MARCONI  &
LAKATOS, 2003, p. 183).

Constatamos que a pesquisa bibliográfica torna-se importante nesta análise

por conta de que ao longo das aulas e dos planejamentos realizados verificamos
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que o livro carece de atividades que valorizem as habilidades de produção de texto,

bem como o uso da recategorização para a produção de sentidos, sendo trabalhada

ao  longo  dos  capítulos,  somente,  a  gramática  normativa,  deixando  de  lado  a

proposta inicial de cada capítulo que é o trabalho com o gênero.

Para que os objetivos sejam alcançados buscaremos seguir a pesquisa com

uma abordagem qualitativa interpretativista, que nos permitirá buscar interpretações

precisas sobre a realidade pesquisada e intervir quando se fizer necessário. 

Assim, Segundo Minayo (1995, p.21-22):

a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não
pode  ser  quantificado,  ou  seja,  ela  trabalha  com  o  universo  de
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização
de variáveis.

O  uso  da  pesquisa  qualitativa  explica-se  diante  das  vantagens  e  da

subjetividade encontrada em uma sala de aula, analisando suas relações e práticas

diárias de produção textual.

Para  a  investigação  sobre  o  uso  do  processo  de  recategorização  como

estratégia de construção de sentido do gênero reportagem, partimos da análise de

uma  atividade  presente  no  livro  didático  dos  alunos,  que  tem como  temática  o

gênero reportagem. A atividade faz de imediato um levantamento do que os alunos

veem na ilustração que abre o capítulo do livro e posteriormente são feitas algumas

perguntas  sobre  o  gênero  e  sobre  o  que  se  pode  inferir  sobre  este.  Logo  em

seguida,  apresenta-se  uma  reportagem  cuja  temática  é  o  bulliyng,  tema  muito

recorrente na escola,  visto que recentemente foi  trabalhado um projeto sobre os

preconceitos que rondam os corredores da escola. 

O estudo do texto é feito ainda dentro da mesma temática e por meio do

estudo do gênero trabalhado. Foram apresentadas várias notícias, que circularam na

cidade, e na própria escola sobre o bulliyng, com as quais os alunos foram inquiridos

sobre  os  principais  sentidos  apresentados  nos  textos,  naturalmente  eles  foram

recategorizando os objetos de discurso que surgiram ao longo das notícias.

Os  principais  resultados  foram  obtidos  por  meio  do  comportamento  dos

alunos através da fala e das respostas apresentadas nas questões. Eles utilizaram
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seus  conhecimentos  de  mundo  e  linguístico  para  construírem  seus  sentidos  e

interpretarem o texto com a devida intervenção e orientação da professora, partindo

dos conceitos de gênero e instruções para a devida categorização dos objetos de

discursos.  Os  alunos  mostraram  certas  dificuldades  na  interpretação  e

principalmente para categorizar e recategorizar os objetos que aparecem e que eles

precisavam nomear e referenciar. 

Diante das dificuldades apresentamos uma proposta de trabalho que possa

contribuir no desenvolvimento do processo leitor e da construção de sentidos para

uma leitura proficiente do referido gênero. 

A  proposta  de  trabalho  apresenta  os  processos  de  referenciação  como

estratégia  de  construção  de  sentidos  do  gênero  reportagem  dentro  de  uma

Sequência  Didática  (SD),  visto  que  a  organização  dessas  atividades  prevê  uma

progressão modular, ou seja, ela é encaminhada por módulos e por uma sequência

lógica, que dá continuidade e legitimidade às etapas, partindo do levantamento dos

conhecimentos  prévios  dos  alunos  sobre  um  determinado  gênero  textual  a  ser

estudado (neste caso em especial será utilizado a reportagem) em todas as suas

dimensões  e  posteriormente  será  orientada  uma  leitura  para  a  construção  de

sentidos por meio da recategorização.

Escolhemos trabalhar por meio de sequência didática por ser um conjunto de

atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um conteúdo, etapa por etapa.

Organizadas de  acordo com os  objetivos  que o  professor  quer  alcançar  para  a

aprendizagem de  seus alunos,  elas  envolvem atividades  de aprendizagem e de

avaliação,  viabilizando  um  ensino  gradual  e  eficaz  diante  das  necessidades

linguísticas  dos  alunos,  explorando  diversos  exemplares  do  gênero  escolhido,

estudando suas características e passando a construir significados a partir da leitura

proposta.

Conceberemos o processo de referenciação como uma significativa quebra

de práticas tradicionais de uso da gramática e da língua como entidades mecânicas

e teóricas,  atuando de forma que possibilite  ao  aluno a  compreensão dos fatos

linguísticos encontrados no texto e como estes estão presentes em seu dia a dia.

Esta proposta de trabalho espera que, com essa prática pedagógica, possa

propiciar ao aluno a percepção e identificação da função assumida pelos elementos

referenciais  no  processo  da  recategorização  de  objetos  discursivos,  criando
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momentos em que os leitores reflitam sobre os textos que leem e/ou escrevem,

notando criticamente o que pode ser refeito e de que maneira ficará melhor. 
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3.2 CAMPUS E SUJEITOS DA PESQUISA

A escola proveniente da problemática apresentada nesta proposta de estudo

fica localizada no Centro de Caxingó, cidade do Norte do Estado do Piauí. Funciona

nos turnos manhã e tarde com a modalidade de Ensino Fundamental Menor (do 1º

ao 5º ano) e o Maior (do 6º ao 9º), e recebendo, ainda, no turno da noite, os alunos

da Educação de Jovens e Adultos, estes provenientes de todo o município, visto que

esta última modalidade é ofertada apenas na escola pesquisada. 

O público da escola são alunos oriundos da referida cidade e das demais

localidades  de  Caxingó,  tais  alunos  cursam  o  Ensino  Fundamental  Menor  em

escolas menores e distantes da sede da cidade, em salas de multisseriado e com

crianças de faixa etária entre quatro e quinze anos. É esse público que chega a

escola com sérios problemas de adaptação e aprendizagem defasada, de maneira

que na maioria dos casos passam o ensino fundamental sendo ainda alfabetizados.

Os  professores,  especialmente  de  Língua  Portuguesa,  trabalham  na

perspectiva  de alfabetizar  os  alunos  do 6º  ou  até  mesmo do  7º  ano,  o  que de

maneira direta atrasa o desenvolvimento  da aprendizagem e acarreta problemas

diretamente no processo de ensino e na qualidade do ensino da escola. Essa é uma

realidade do próprio município, visto que as maiores escolas recebem alunos com o

perfil supracitado e sofrem com a mesma dificuldade.

A escola possui um significativo quadro de funcionários efetivos, entre eles a

coordenadora, os professores, os zeladores e os vigias, tendo como contratada a

diretora,  a  diretora adjunta, entre outros funcionários.  Possui  os programas Mais

Educação, e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, este é

específico para as turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental Menor. Com o

auxílio dos programas e demais projetos escolares, são realizadas atividades de

lazer  e  cultura  ao  longo  das  aulas  e  do  período  letivo.  A  escola  possui  várias

atividades de interação e  projetos  que valorizam a cultura  local,  e  que visam o

desenvolvimento sociocognitivo dos alunos.

A estrutura física é condizente com o número de alunos e de salas de aula,

possui 1 sala para professores, 1 sala com material escolar, 1 diretoria, 09 salas de

aula, 2 banheiros coletivos (1 feminino e 1 masculino), 1 banheiros exclusivo para

professores e demais funcionários, 1 cantina, 1 almoxarifado, 1 pátio, 1 biblioteca, 1

sala de multimídia e um depósito.



54

A cultura local é mantida por meio dos festejos da padroeira da cidade, Nossa

Senhora  da Conceição,  que  movimenta  as  pessoas em uma festa  que dura  10

noites. Durante os festejos ocorrem cavalgadas e vaquejadas. Também existe uma

forte  representação da cultura nas festas juninas,  tais  como quadrilhas (festivais

juninos) e Boi Bumbá.

A comunidade escolar possui uma economia baseada na agricultura familiar e

na criação de animais, também se destaca a quantidade de funcionários públicos,

pois a maioria das pessoas que trabalham nas escolas são provenientes da própria

cidade. Destaca-se a quantidade de beneficiários do Programa Bolsa Família, pois

quase 90% dos alunos recebem o benefício.

Provêm da  escola  projetos  educativos  para  a  comunidade,  informações  e

propagação da cultura local. A escola localiza-se no centro da cidade de Caxingó e é

uma  importante  fonte  de  desenvolvimento,  pois  sua  extensão  abrange  outras

escolas e outras comunidades, tal instituição trabalha pela melhoria da qualidade de

vida da comunidade.

A sala objeto de pesquisa desta referida intervenção é uma sala de 7º ano do

Ensino Fundamental, com 34 alunos, com faixa etária entre 12 e 15 anos, do turno

da  manhã,  residentes  na  cidade  de  Caxingó,  e  das  localidades  Jacobina,  Bom

Jesus, Curralinho e Peroaba. A maioria dos alunos apresenta dificuldades na leitura

e consequentemente na construção de sentidos do texto.
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3.3  DESCRIÇÃO  DA  ATIVIDADE  PROPOSTA  PELO  LIVRO  DIDÁTICO  E

ANÁLISE DOS DADOS

A fase da pesquisa que apresentamos nesta seção é a base da proposta de

intervenção foco deste trabalho. Trata-se da análise de um capítulo do livro didático

de Português do 7º ano do Ensino Fundamental, da Coleção Para Viver Juntos -

PNLD  2014  a  2016,  da  Editora  SM  Edições,  que  nos  permitirá  avaliar  suas

atividades no que diz  respeito  ao trabalho com as estratégias de construção do

gênero reportagem e o desenvolvimento de atividades que, por meio do processo de

recategorização, relacionam a construção de sentidos. 

O livro didático analisado é dividido em nove capítulos, cujas temáticas são

associadas gêneros textuais, assim dispostos: Capítulo Um: Conto; Capítulo Dois:

Mito  e  Lendas;  Capítulo  Três:  Crônica;  Capítulo  Quatro:  Reportagem;  Capítulo

Cinco: Artigo de divulgação científica e artigo expositivo de livro didático; Capítulo

Seis: Poema; Capítulo Sete: Carta do leitor e carta de reclamação; Capítulo Oito:

Artigo  de  Opinião;  Capítulo  Nove:  Revisão.  Os  capítulos  são  predispostos  em

seções,  que  são  seguidas  de  acordo  com  as  exigências  propostas  para  cada

capítulo e cada gênero, seguindo o roteiro: Estudo do Texto; Produção de texto;

Reflexão linguística; Língua Viva; Questões de Escrita.

O capítulo  escolhido é o quatro,  cujo  tema do gênero a ser  trabalhado é

Reportagem. A escolha do capítulo foi gerenciada pela proposta de se trabalhar com

o  gênero  reportagem,  sendo  que  o  gênero  escolhido  circula  livremente  na

comunidade  escolar,  ou  seja,  os  alunos  possuem  maior  acesso  a  reportagem,

fazendo parte este gênero do contexto social em que estão inseridos. O capítulo

inicia com a leitura da imagem de abertura recorrente em todos os capítulos do livro

analisado,  sendo  esta  uma fotografia  do  Festival  de  Folclore  de  Parintins  (AM),

apresentada na sequência:
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Figura 1.:                                          

Fonte: COSTA, Cibele Lopresti (et. al). Português: 7º ano, Coleção Viver juntos. SM Editora. 3ª ed.

São Paulo.
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A imagem da Figura 1 é utilizada para a construção do sentido do gênero que

será abordado. Por meio desta também, os alunos são convidados a refletir sobre o

uso de fotografias nas reportagens. 

Ainda na abertura do capítulo, podemos observar que os autores apresentam

os assuntos pertencentes a ele, entre eles as características do gênero reportagem,

único aspecto da linguística e da interação com o gênero trabalhado, os demais

assuntos apresentam apenas aspectos gramaticais, tais como: verbos regulares e

irregulares, modo imperativo e grafia dos verbos irregulares. Sem apontar formas e

meios  de  trabalho  na  construção  de  sentidos  por  meio  do  processo  de

recategorização,  ou seja,  além dos aspectos composicionais  do  gênero,  o  único

outro aspecto trabalhado é o gramatical,  o que acarreta num ensino superficial  e

meramente normativo.
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Figura 2.: 

Fonte: COSTA, Cibele Lopresti (et. al). Português: 7º ano, Coleção Viver juntos. SM Editora. 3ª ed.
São Paulo.
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Na primeira atividade do capítulo, é apresentada a diferença entre reportagem

e notícia, designando suas funções e características, conforme ilustra a figura 2. Por

meio  de  questões  subjetivas,  o  livro  propõe  uma discussão  sobre  os  meios  de

circulação da reportagem, como elas são construídas, o seu papel na sociedade,

bem como quais as relações estabelecidas entre o gênero trabalhado e o cotidiano

dos alunos.

Por  fim,  há um conceito do gênero a ser  trabalhado ao longo do capítulo

(figura 3): 

Figura 3.: 

Fonte: COSTA, Cibele Lopresti (et. al). Português: 7º ano, Coleção Viver juntos. SM Editora. 3ª ed.
São Paulo.

Tal conceito introduz a ideia da reportagem, e que ao conceituar o gênero

apresenta-o como um gênero jornalístico, que apresenta um fato ou uma informação

de maneira mais ampla do que a notícia. Isso viabiliza a distinção entre ambos os

gêneros, que apesar de serem jornalísticos, diferem em seus propósitos e estrutura. 

Após a abertura do capítulo, chega-se ao texto, uma reportagem intitulada

“Amiguinhos da Onça”, de autoria de Antônio Góis, Fernanda Menal e Guilherme

Werne (figuras 4 e 5), publicado no Jornal Folha de São Paulo, em junho de 2003. A

seção inicia com a apresentação do que vai ser lido e realizado pelos alunos, de

maneira clara, apresenta o texto escolhido e especifica o tema que será abordado

pelo mesmo. 
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Figura 4.:            

Fonte: COSTA, Cibele Lopresti (et. al). Português: 7º ano, Coleção Viver juntos. SM Editora. 3ª ed.
São Paulo.
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Figura 5.: 

Fonte: COSTA, Cibele Lopresti (et. al). Português: 7º ano, Coleção Viver juntos. SM Editora. 3ª ed.
São Paulo.
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O texto apresentado nas Figuras 4 e 5 aborda uma prática reprovável, que é

uma  realidade  principalmente  dentro  das  escolas:  o  “bullying”,  explicitando  as

principais  causas e consequências dessa ação violenta.  A reportagem apresenta

levantamento de dados e uma análise sobre eles, utilizando-se de gráficos, imagens,

balões entre outros recursos gráficos, que colaboram na construção dos sentidos do

texto.  A  seção  também  apresenta  um  glossário,  que  auxilia  na  produção  dos

sentidos.

A  seção  Para  Entender  o  Texto,  figuras  6  e  7,  apresenta  a  proposta  de

trabalho do capítulo, o uso de questões subjetivas apresenta a ideia da interpretação

e construção de sentidos através da discussão e da reflexão, conduzindo os alunos

a uma interpretação e aquisição dos conhecimentos acerca do gênero proposto. A

atividade engloba também conceitos diversos da reportagem, o que vai auxiliando

no  manuseio  com  o  gênero,  enfocando  seus  aspectos  composicionais  e  de

circulação social.  Porém,  nesta  seção os autores poderiam conduzir  de  maneira

referencial  os  sentidos  atribuídos  ao  gênero,  um  trabalho  na  perspectiva

sociocognitivista, viabilizando uma maior apropriação do gênero por meio dos seus

interlocutores.
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Figura 6:

Fonte: COSTA, Cibele Lopresti (et. al). Português: 7º ano, Coleção Viver juntos. SM Editora. 3ª ed.
São Paulo.
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Figura 7.:

Fonte: COSTA, Cibele Lopresti (et. al). Português: 7º ano, Coleção Viver juntos. SM Editora. 3ª ed.
São Paulo.
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A seção Informação Ampliada traz um trecho da reportagem que trata de uma

interpretação  mais  profunda  dos  aspectos  do  gênero,  buscando  inferir,  junto  ao

aluno,  informações  que  garantem sentido  pleno  ao  texto,  informações  sobre  os

personagens e o contexto vivenciado.

Esta seção enfoca que a reportagem vai além de uma simples notificação, ela

é resultante de inúmeras relações de causa e efeito, questionamentos, comparações

entre  pontos  de  vista  diferentes,  dados  estatísticos,  dentre  outros  pressupostos.

Partindo-se de tais premissas é importante ressaltarmos também sobre como se

materializa o tema proferido pela reportagem, podendo este ser narrado de forma

expositiva, na qual o repórter se atém à apresentação simples e objetiva dos fatos;

interpretativa, modalidade em que se estabelece conexão com acontecimentos já

decorridos;  e  a  opinativa,  em que  há  um propósito  de  convencer  o  interlocutor

acerca de uma determinada opinião.

A  seção  apresenta  notas  explicativas  sobre  o  gênero  a  ser  trabalhado,

contrapondo-o com a notícia, outro gênero jornalístico, designa a reportagem como

“um gênero que proporciona ao leitor um conhecimento maior do assunto” tratado,

viabilizando somente a reflexão e o entendimento dos aspectos composicionais do

gênero.

Diante dessa análise, notabilizamos a ideia da composição da reportagem,

bem como os aspectos culturais apresentados no gênero,  notamos também que

ainda há muitos aspectos a que trabalhar com a construção de sentidos do texto,

utilizando-se de questões que direcionem o aluno a tal reflexão.

É  importante  ressaltarmos  também  sobre  como  se  materializa  o  tema

proferido pela reportagem, podendo este ser narrado de forma expositiva, na qual o

repórter  se  atém  à  apresentação  simples  e  objetiva  dos  fatos;  interpretativa,

devendo ser explorado nas questões a construção de sentidos do texto, bem como

alguns  estratégias  que  viabilizem a  utilização  dos  processos  referenciais.  Nesta

atividade,  notabilizamos  que  a  modalidade  em que  se  estabelece  conexão  com

acontecimentos  já  decorridos  é  orientada  por  questões  subjetivas  e  que

reapresentam partes do texto, os autores também apresentam o aspecto opinativo

das  questões,  ao  ressaltar  o  que  é  reportagem,  e  sobre  os  depoimentos  que

aparecem dentro do texto, que dão credibilidade, há um propósito de convencer o

interlocutor  acerca  de  uma determinada  opinião,  apresentando  outras  visões  do

mesmo assunto. 
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Figura 8.:

Fonte: COSTA, Cibele Lopresti (et. al). Português: 7º ano, Coleção Viver juntos. SM Editora. 3ª ed.
São Paulo.
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As reportagens circulam em revistas, sites e também em alguns jornais, estes

geralmente  de  grande  porte  e  circulação,  dependendo  dos  leitores  e  dos  seus

anseios  ao  procurarem  por  reportagens,  porém  não  há  um  perfil  específico  de

leitores, no entanto este sempre estará veiculado ao meio de comunicação e ao

assunto do qual  se trata em uma determinada reportagem. Ao analisarmos esta

seção do livro didático, apresentada pela figura 8, notabilizamos uma proposta de

trabalho  analisando  o  contexto  de  produção  e  de  circulação  da  reportagem,

enfatizando seu público leitor. 

Com  questões  subjetivas  e  notas  explicativas,  esta  atividade  enfatiza

novamente um aspecto composicional do gênero, porém o enfoque está no contexto

fisico  e  no  meio  social  em que  ela  circula,  atigindo  jovens  que  têm acesso  às

publicações do FolhaTeen. Tais atividades possibilitam uma visão sobre a circulação

da reportagem, e ao envolver imagens amplia a possibilidade de interpretação e de

contrução de sentidos aos alunos. Porém notamos que pouco são explorados os

aspectos referenciais nas questões, o que inviabiliza uma amplitude de saberes e de

sentidos  na  interação  com o  texto.  No  contexto  de  produção  da  reportagem,  é

possível  notar  a  presença  de  diferentes  vozes  de  pessoas  envolvidas  com  o

assunto, e que dele se embasam para conceituar um aspecto da realidade social. 

Segundo Machado e Cristóvão (2006), no mínimo, os seguintes elementos

devem ser considerados para a construção de uma reportagem, tais critérios o livro

obedece de maneira ainda tímida, devendo ser bem elaborado: 

a) as características da situação de produção (quem é o emissor, em
que papel  social  se encontra,  a quem se dirige,  em que papel se
encontra o receptor, em que local é produzido, em qual instituição
social se produz e circula, em que momento, em qual suporte, com
qual  objetivo,  em que  tipo  de  linguagem,  qual  é  a  atividade  não
verbal a que se relaciona, qual o valor social que lhe é atribuído etc.);
b)  os  conteúdos  típicos  do  gênero;  c)  as  diferentes  formas  de
mobilizar  esses  conteúdos;  d)  a  construção  composicional
característica do gênero, ou seja, o plano global mais comum que
organiza seus conteúdos;  e)  o seu estilo  particular.  (MACHADO e
CRISTOVÃO, 2006, p. 11-12).

Ao refletirmos tais critérios, verificamos que ainda muito a se fazer diante das

atividades linguísticas do texto.
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Figura 9.: 

Fonte: COSTA, Cibele Lopresti (et. al). Português: 7º ano, Coleção Viver juntos. SM Editora. 3ª ed.
São Paulo.
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Por fim analisamos a figura 9, que retrata em seu título a seção A linguagem

do Texto. Podemos afirmar que o propósito comunicativo da reportagem é informar a

respeito  de  um  assunto,  o  que  não  significa  que  esse  assunto  esteja

necessariamente relacionado com temas do momento.  A atividade traz em seus

propósitos a releitura do texto-base do capítulo e depois a leitura de outros textos

com o gênero jornalístico, apresentando recursos próprios da linguagem utilizada no

meio da comunicação.

Notamos  nas  atividades  a  ausência  do  trabalho  com  o  processo  de

recategorização,  de maneira que os alunos não são estimulados em pensar nas

inúmeras formas de referenciar os referentes tematizados no texto. 

Diante  da  análise  realizada,  esta  pesquisa  propõe  uma  atividade  de

intervenção,  que  amplie  a  visão  do livro  didático  e  de como tal  gênero  pode  e

precisa  ser  trabalhado  para  que  os  alunos  se  apropriem  ainda  mais  de  sua

construção com os recursos trabalhados pelos professores, conforme passamos a

detalhar no tópico seguinte.
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3.4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

A  análise  da  atividade  do  livro  didático  nos  possibilitou  refletir  sobre  as

práticas do processo de recategorização e como tal processo precisa ser orientado

para que seja utilizado dentro do contexto da produção de texto.

Ler e escrever com proficiência, por exemplo, são eixos fundamentais a partir

dos  quais  todas  as  atividades  que  compõem  a  unidade  da  aula  de  língua  se

desenvolvem,  pelo  menos  na  teoria  e  nas  orientações  fornecidas  nas  aulas  de

Língua  Portuguesa.  Tais  habilidades  precisam  ser  norteadas  por  práticas  de

produção e adequação da linguagem. No entanto, sabemos que ainda persistem,

em nossas salas de aula, práticas mecânicas de leitura e produção de textos, nas

quais o caráter formal tem supremacia sobre o sociocomunicativo e discursivo, tais

práticas resultam em texto descontextualizados e pobres em significados sociais,

passando ao largo de uma concepção sociocognitivista do texto. 

O  trabalho  com  a  escrita  envolve  uma  gama  de  aspectos,  cognitivos,

linguísticos e socioculturais, que precisam ser pensados e integrados nas práticas

que desenvolvemos. 

Assim,  de  acordo,  com  a  perspectiva  sociocognitivista  a  centralidade  do

ensino da língua materna está na compreensão e na construção de sentidos. Nestas

atividades,  convergem indissociavelmente  fatores  linguísticos,  sociais  e  culturais.

Dessa  forma,  os  interlocutores  são  participantes  de  um  processo  interacional,

considerando seus propósitos de uso e os diversos contextos em que se encontram.

(SANTOS; MENDONÇA; CAVALCANTE, 2006). Nesta realidade o texto não é tido

como uma construção abstrata, mas sim, um lugar de negociações e produções de

variados sentidos,  cada texto é produzido em situações marcadas pela cultura e

assumem forma e estilos diferentes. 

A análise da atividade diagnóstica nos faz refletir  sobre os produtores dos

processos referenciais, assim destacamos o que diz Cavalcante (2004):

mesmo  quando  os  referentes  são  iniciados  no  discurso,  estão
respaldados  por  um  contrato  tácito  de  co-participação  do
destinatário,  que  aceita  responder  em alguma medida  à  atividade
que  lhe  é  solicitada.  Se  se  lê,  por  exemplo,  no  começo  de  uma
reportagem:  “Pesquisa  derruba  o  mito  de  que  os  internautas  são
desmiolados,  sedentários  e  misantropos”,  o  referente  de  “os
internautas”  aparece pela  primeira  vez no universo discursivo  que
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está sendo criado, e não há sequer uma indicação do que o termo
signifique, nem uma âncora anterior em que o referente se apóie. O
que existe  é a pressuposição pragmática  de que o  co-enunciador
sabe do que se trata, e de que, mesmo que não saiba exatamente,
alguns  indícios  contextuais  posteriores  o  levarão  a  reconstruir  o
objeto discursivo, ainda que vagamente. (CAVALCANTE, 2004, p.1)

Diante dessa afirmação verificamos que os alunos produzem cotidianamente

textos que contextualizam suas vivências diárias, de maneira que ao produzirem

precisam ser direcionados para uma produção consciente e não descontextualizada

e vazia de significados.

Verificamos  que  diante  dos  processos  referenciais  os  usuários  da  língua

dispõem de  muitas  e  variáveis  formas  de  construir  sentidos,  que  refletem seus

modos de viver e de expressar o mundo, por meio das impressões subjetivas dos

indivíduos.

As expressões referenciais chamam atenção para o fato de que parece não

haver  vínculo  entre  a  forma e o tipo  de expressão,  estando contidos em vários

textos, das mais variadas formas e contextos, levando-se em consideração todas as

cargas subjetivas e os conhecimentos adquiridos pelos interlocutores do texto, em

seu lugar de uso e de produção.

Diante da análise do Capítulo IV do Livro Didático: Língua Portuguesa, e da

carência  de  elementos  que  viabilizem o  trabalho  sociocognitivo  do  processo  de

recategorização,  apresentamos  então,  uma  proposta  direcionada  para  o  uso  de

estratégias  e  atividades a  serem aplicadas em sala  de  aula  partindo do gênero

textual reportagem para a proposta de produção e desenvolvimento da escrita. 

A proposta foi elaborada para ser aplicada em uma sequência de aulas, que

devem ser divididas em quatro (04) módulos, estes devem ter uma duração de duas

horas-aula  ininterruptas,  a  fim  de  que  se  garanta  a  sequência  e  melhor

desenvolvimento das atividades propostas, bem como serão realizadas dentro do

horário  normal  de  aulas,  de  maneira  que  os  alunos  possam vivenciar  a  prática

cotidiana de produção e elaboração de textos.

Esta proposta tem como objetivo identificar  a construção de referentes no

gênero  reportagem e utilizar  o  processo  de  recategorização  como estratégia  na

construção de sentidos dos textos produzidos pelos alunos.

Estas atividades fazem parte da proposta de intervenção viabilizada diante

das necessidades educacionais diagnosticadas nas atividades do livro didático, de
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maneira que ao propormos sua aplicação, sugerimos que os professores sempre

permitam  o  uso  dos  gêneros  textuais  discursivos  em  suas  salas  de  aulas,

vislumbrando um ensino contextualizado com os aspectos socioculturais de seus

alunos.  Nessa  proposta,  os  alunos  são  solicitados  a  trabalhar  com  muitas

informações obtidas a partir  de  pesquisas em diversos veículos de informações,

entre os quais o jornal e a internet, utilizando, assim, os meios propagadores da

reportagem em seu cotidiano.

Acreditamos que  seja  interessante  trabalhar  com esse  gênero  utilizando-o

como meio eficaz para o trabalho com o processo de recategorização. Porém, as

atividades aqui descritas prestam-se ao estudo do gênero e podem ser feitas sem

que haja necessariamente uma vinculação com o tema escolhido para ser redigido:

bullying.

Propomos a sequência de atividades nesta proposta de intervenção como

estratégia viável ao trabalho com o gênero reportagem. Tal atividade proposta não é

plano  fechado,  mas  sim  flexível  e  passível  de  adaptações  e  ajustes  em  cada

situação de aprendizagem da língua.

Abaixo  os quadros  com a  proposta  de  atividade  de  intervenção  para  ser

aplicada  em  salas  de  aula  do  Ensino  Fundamental,  sendo  os  alunos  desta

modalidade o nosso público alvo,  e de acordo com a necessidade ela pode ser

adequada a outros níveis de ensino, bastando apenas adequar e modificar algumas

atividades.

Quadro Módulo 1: 

1° MÓDULO
OBJETIVOS:

 Apresentar o gênero reportagem;
 Conhecer a proposta de trabalho com o gênero reportagem;
 Caracterizar o contexto de produção e circulação do gênero reportagem;
 Identificar as formas de utilização do processo de recategorização no gênero

reportagem;
 Expor a importância da recategorização para a construção dos referentes;
 Entender a proposta de produção textual a ser realizada;
 Classificar  as  reportagens  analisadas  no  primeiro  módulo  partindo  do

fenômeno da recategorização.

CONTEÚDOS:
 Apresentação da proposta de trabalho com sequência de atividades a partir

do gênero textual reportagem.
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 O gênero reportagem e o processo de recategorização.

PROCEDIMENTOS DE ENSINO:
 Apresentação da proposta de trabalho da atividade a ser aplicada, em uma

conversa informal e de maneira clara;
 Exploração dos elementos presentes no contexto de produção do gênero

reportagem, evidenciando como deve ser feita e as formas de comunicação
através do gênero; 

 Exploração das características da notícia, tais como:
o É breve e deve ser escrita na linguagem o mais simples possível. 
o É sucinta, e não pode conter excesso de detalhes, senão o leitor não

terá tempo ou paciência de ler. 
o Deve conter um título capaz de resumir, em uma linha, todo o tema da

reportagem. Esse título deve ter, em geral, um verbo de ação. 
o Depois do título, pode haver um subtítulo, que os jornalistas chamam

de “breves” ou “linhas finas”, que são uma ou duas linhas explicativas
logo abaixo do título, usadas apenas quando o título não consegue
resumir com perfeição a reportagem do jornal. 

o Deve conter um parágrafo inicial, com entre cinco ou dez linhas, que
seja  um resumo completo  da  reportagem.  Esse  parágrafo  inicial  é
chamado lead (ou lide, na forma aportuguesada). Esse parágrafo deve
responder às cinco questões básicas da  reportagem: quem, o quê,
onde, quando, por quê. A ideia é que, se o leitor apressado só quiser
ler esse primeiro parágrafo, ele saberá tudo o que a reportagem traz
como informação relevante. 

o Deve conter entre três ou seis parágrafos (no máximo, considerando
uma notícia de tamanho ideal),  capazes de fornecer algum detalhe
sobre  todas  as  informações  relevantes,  já  expressas  no  lide.  As
melhores reportagens são as que dizem muito em poucas linhas. 

o Não  pode  ser  assinada  (a  reportagem não  tem  como  autor  um
indivíduo: ela é produto do jornal). No máximo, indica-se o nome de
um jornalista ou repórter responsável pela sua pesquisa. 

o Deve  trazer  um  fato  noticiável  (ou  porque  é  muito  novo,  uma
verdadeira novidade). 

o Não tem teor  opinativo:  nos jornais,  a expressão da opinião fica a
cargo de outros gêneros, como o editorial, a reportagem assinada, a
coluna, a crônica, o artigo de opinião, o ensaio, entre outros. 

 Propostas de análise das reportagens, bem como identificação de aspectos
da recategorização e nomenclatura do gênero;

 Explanação dos elementos intrínsecos da reportagem, ao identificarem esses
elementos das reportagens, os alunos estarão desenvolvendo a habilidade
de extrair do texto o seu tema, e compreender a relação que há entre as
partes desse texto.

ATIVIDADE 1:
 Leitura dos textos: Amiguinhos da Onça  (Figura 1) e  Bullying vai muito

além da brincadeira sem graça (Anexo 1)
 Discussão oral a partir das questões:
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1. Diante da reportagem, quais elementos nos fazem entender que o texto é
uma reportagem?

2. Elenque em um quadro tais elementos.
3. Aponte as principais características da reportagem identificadas nos textos

lidos.
4. Como  os  jornalistas  apresentam  fatos  para  consolidar  a  ideia  de  que  o

bullying é um crime?
5. Notamos que em alguns trechos os autores apresentam novas formas de

nomear  aos  elementos  do  texto  aos  quais  chamamos  de  referentes,
podemos caracterizar esta nova forma de recategorização? Utilize para esta
análise  os  referentes:  bullying,  agressor,  vítima,  brincadeira  sem  graça,
amigo da onça. Justifique. 

6. Para  escrever  uma  reportagem,  é  necessário  aprendem  a  sintetizar
informações e organizá-las em forma de texto. Esse é um trabalho com a
habilidade  “Tema  e  progressão  temática”,  que  é  tão  importante.  Ao
responder às cinco questões do lead, o autor (você) aprende a separar o que
é essencial de um fato do que é meramente acessório, e consegue dar uma
organização a essas informações. Identifique nos textos lidos as respostas
das  perguntas  (pertencentes  ao  lead)  O  quê?  Quem?  Como?  Quando?
Aonde? 

7. . Identifique também o título do texto e qual a relação dele com o tema e a
organização das ideias do texto. 

RECURSOS DIDÁTICOS:
 Slides de apresentação da proposta;
 Livro didático;
 Cópia da reportagem;
 Pincel, apagador, quadro em acrílico.

RESULTADOS ESPERADOS:
 Entendimento e motivação para realizar a proposta de trabalho, bem como a 

participação na atividade oral proposta.
 Esperamos  que  os  alunos  entendam a  proposta  e  a  realizem dentro  da

temática  apresentada.  Enfatizando  as  peculiaridades  e  características  da
reportagem  apresentada,  bem  como  contextualizem  suas  produções  de
forma clara e substancial. Nesta etapa ainda não falaremos em correção de
textos.

AVALIAÇÃO:
 Participação nas discussões.
 Realização da atividade;
 Reconhecimento do processo de recategorização e do gênero reportagem.

Ao  analisarmos,  todo  gênero  textual  possui  uma  estrutura  singular,  uma

composição que o individualiza, uma forma que o torna singular. Cada texto, em

seus propósitos, apresenta uma distribuição de características que o distingue dos
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demais e estas não podem ser notadas se não forem lidas. Assim ao entrarem em

contato com o gênero reportagem os alunos já poderão notar uma particularidade:

basta  averiguar  o  início  para  entender  que  se  trata  de  uma  reportagem.  Neste

módulo inicial, utilizaremos uma metodologia bem simples, no curso discursivo da

proposta,  apresentar o gênero e suas peculiaridades,  bem como seu uso social,

formas  de  contextualização  e  público  alvo,  sendo  que  o  gênero  em  questão  é

utilizado pela maioria da população. 

Também propomos neste  primeiro  módulo  a  identificação  do processo de

recategorização,  que  em  resumo,  este  processo  não  se  trata  somente  de  uma

referência a um termo dado anteriormente no texto, o referente, mas tem a função

de dar a esse referente uma nova predicação, ou seja, o item lexical utilizado para

recategorizar  não  é  uma  representação  fiel  do  referente.  Assim,  tal  processo

encontra-se diariamente na produção de reportagens.

Buscamos neste segundo módulo  o entendimento da proposta de produção

textual a ser realizada, de maneira clara, a identificação dos elementos intrínsecos

da reportagem viabilizará uma visão crítica do uso do gênero no seu meio social.

Classificaremos as reportagens analisadas no primeiro módulo,  ou seja,  o que é

reportagem, apresentando as suas características, enfocando o uso e o contexto de

sua produção.
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Quadro Módulo 2:

2° MÓDULO
OBJETIVOS:

 Reconhecer os elementos característicos do gênero reportagem;
 Identificar características do contexto de produção da reportagem;
 Analisar  os  elementos  detalhados  dos  fatos  expostos  na  produção  das

reportagens;
 Reconhecer em diversas reportagens as características do conteúdo 

temático, a organização composicional do gênero em análise e quais as 
situações de sua produção;

 Definir características para as produções de reportagens na escola.

CONTEÚDOS:
 Características e elementos do gênero reportagem.
 Fato gerador da produção da reportagem.
 Pesquisa sobre fatos e dados importantes para uma reportagem.

PROCEDIMENTOS DE ENSINO:
 Apresentação  em  slides  das  características  e  os  elementos  do  gênero

reportagem (utilizando os textos já lidos) e a identificação dos elementos do
processo de recategorização em cada um.

 Discussão sobre a ausência do processo de recategorização e seus objetos
de discurso para a compreensão do texto. 

 Análise dos textos propostos. 
 Reescrita  (retextualização)  dos  textos  de  acordo  com  as  deficiências

analisadas.

ATIVIDADE 3:
1. Diante das discussões acerca das características e elementos essenciais a

uma reportagem,  bem como a  presença  do processo  de  recategorização
para alguns referentes nos textos,  escolha um dos textos,  e  reescreva-o,
ampliando informações e utilizando técnicas do processo de recategorização.

RECURSOS DIDÁTICOS:
 Data show;
 Notebook;
 Textos das reportagens do módulo 1;
 Quadro branco;
 Pincel.

RESULTADOS ESPERADOS:
 Esperamos neste módulo realizar uma análise das reportagens apresentadas

viabilizando uma forma consciente  de leitura  e  a compreensão dos fatos
noticiados,  bem como analisar  a  estrutura  das  reportagens  para  o  pleno
desenvolvimento da construção de sentidos do texto.
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AVALIAÇÃO: 
 Participação nas discussões;
 Realização da atividade;
 Reconhecimento do texto e das falhas apresentadas;
 Reescrita dos textos de acordo com as falhas.

Como se sabe, o jornal é portador de vários gêneros: editorial, carta do leitor,

notícia,  reportagem,  variedades  (horóscopos,  previsão  do  tempo,  histórias  em

quadrinhos,  anúncios  classificados,  propagandas),  crônicas,  ensaios,  etc.  Esse

módulo deve ser realizado para ensinar os alunos a distinguirem as características e

conceitos do gênero para a formulação das suas próprias impressões.

Ao  propormos  a  leitura  das  produções  de  maneira  coletiva  estamos

viabilizando a oportunidade dos alunos refletirem sobre as produções de maneira

crítica, pois serão avaliadores, assim perceberão falhas e terão posteriormente a

possibilidade de melhorar significantemente a produção textual diante da atividade

de reescrita de um dos textos.

Quadro Módulo 3:

3° MÓDULO
OBJETIVOS:

 Entender  a sequência temporal  dos fatos,  dentro da produção do gênero
reportagem  a,  dando  sentido  a  ordem  de  acontecimento,  bem  como
relacionando coesão e coerência.

 Estabelecer e reconhecer o emprego adequado dos tempos e modos verbais
no gênero reportagem.

CONTEÚDOS:
 Sequência temporal relacionada ao tema/espaço/período na reportagem.
 Coerência entre o acontecimento dos fatos e a produção da reportagem.
 Objetos do discurso recategorizados.

PROCEDIMENTOS DE ENSINO:
 Explicitar a importância de cada uma das categorias para a construção do

sentido na reportagem;
 Divisão de grupos para colherem reportagem sobre os casos de bullying na

escola, fazer levantamento dos fatos;
 Produzirem uma listagem dos  fatos,  classificando-os  como importantes  e

triviais.

ATIVIDADE 3: 
1. Quais as principais funções de uma reportagem? E quais os principais meios de
circulação da mesma? 
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2. Diante da temática do bullying e de acordo com o comportamento dos colegas na
sua escola, junto ao grupo, faça um levantamento se tais atitudes acontecem na
sua escola, quais as principais formas de ofensas e como as vítimas reagem. O
grupo deve apurar o máximo de informações possíveis sobre o fato gerador.
3.  É  importante  identificar  a  sequência  dos  fatos:  início,  atitudes,  reações,  e
intervenção. Façam suas análises observando a sequência de tais fatos.

RECURSOS DIDÁTICOS:
 Data-show.
 Notebook.
 Quadro branco, pincel e apagador. 
 Papel sulfite.

RESULTADOS ESPERADOS:
 Esperamos que os alunos apresentem um progressivo desenvolvimento no

que diz respeito ao levantamento de questões, investigação, construção de
sentidos e para que resulte numa produção de reportagem com um texto
coerente.

 Neste módulo ainda não exigirá a escrita final,  apenas o levantamento de
dados necessários para a produção de uma reportagem.

AVALIAÇÃO:
 Participação nas discussões.
 Realização das atividades propostas.
 Trabalho em grupo.

Neste módulo iremos fazer memória às formas de produção e de veiculação

da reportagem, embasados na ideia de que  a palavra é empregada para designar

coisas  muito  diferentes,  às  vezes.  No  uso  cotidiano,  reportagem  é  qualquer

informação ou fato exposto por alguém em forma de relato, e a sua característica

principal é o caráter informativo e a riqueza de detalhes apresentados. De maneira

que os alunos produzirão reportagem em cima de fatos pertinentes ao cotidiano

escolar, voltados ao tema do bullying.

Dessa  forma  e  diante  da  afirmação  verificamos  a  importância  do  uso  da

estratégia de coleta de dados informativos para a produção coletiva, viabilizando um

ambiente  com  tendência  interacionista,  desenvolvendo  um  sentimento  de

coletividade e pleno desenvolvimento do processo de construção da reportagem,

seguindo  o  roteiro  de  produção:  sugestão  de  pauta,  coleta  de  informações  e

produção do texto, neste módulo iniciaremos a produção do lead da reportagem, que

deve conter as principais informações colhidas.



79



80

Quadro Módulo 4: 

4º MÓDULO
OBJETIVOS:

 Construir a reportagem partindo do lead produzido.
 Utilizar o processo de recategorização na produção da reportagem;
 Utilizar termos que recategorizem os objetos de discursos dos textos.
 Criar locais de circulação do gênero: blog’s, jornais impressos, grupos em 

redes sociais
 Conscientizar sobre as formas de combate ao bullying.
 Identificar  os  usos  sociais  da  notícia  e  impulsionar  sua  utilização  nos

corredores escolares.

CONTEÚDOS:
 Processo de recategorização.
 Produção da reportagem por meio do processo de recategorização

PROCEDIMENTOS DE ENSINO:
 Análise dos textos pelos grupos;
 Propostas de correção elaborada coletivamente pelos alunos;
 Identificação e destaque do processo de recategorização presente nos textos

produzidos;
 Identificação de objetos do discurso recategorizados nos textos;
 Produção da reportagem por cada grupo por meio da recategorização;
 Averiguação da proposta de ensino.

ATIVIDADE 4:
1.  Diante das nossas discussões,  nossa produção do lead,  agora vamos juntos
produzir a reportagem completa, seguindo a sua estrutura: O título (ou manchete);
as  breves  (ou  linhas  finas  abaixo  do  título);  o  corpo  do  texto  da  reportagem;
ilustrações (em geral,  fotografias acompanhadas de legendas,  ou algum tipo de
infografia). 

RECURSOS DIDÁTICOS:
 Textos produzidos;
 Data show;
 Notebook;
 Quadro acrílico;
 Pincel.

RESULTADOS ESPERADOS:
 Nesta  fase  da  aplicação  da  atividade  esperamos  a  maturidade  das

produções,  onde  verificarão  os  possíveis  erros  de  ortografia  e  demais
incoerências apresentadas nas produções.  

 Esperamos que os alunos possam desenvolver um olhar crítico sobre todas
as  produções,  sugerindo  melhorias  na  escrita,  fazendo  tais  correções  de
maneira consciente.
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AVALIAÇÃO:
 Participação nas discussões.
 Criticidade diante dos textos lidos.
 Intervenção na escrita dos demais grupos.
 Propostas pertinentes a melhoria do texto produzido.
 Participação na realização coletiva da análise e avaliação do texto.
 Participação na realização coletiva da identificação de itens a ser melhorados

na produção analisada.
 Realização das atividades propostas.

O sujeito enquanto ser social e individual passa a fazer parte do processo de

construção dos sentidos do texto. Além de processos linguísticos e cognitivos, os

fatores  socioculturais  permeiam os novos  rumos dados  ao  estudo do texto  pela

Linguística  Textual.  Neste  módulo  pretendemos  viabilizar  o  reconhecimento  em

diversas  reportagens  das  características  do  conteúdo  temático,  a  organização

composicional  do  gênero  em análise  e  quais  as  situações de sua produção,  de

maneira que os alunos possam identificar e apropriar-se de tais aspectos na hora de

sua  escrita,  bem  como  definiremos  as  características  para  as  produções  de

reportagens na escola, ou seja, verificamos que há um leque de possibilidades de

informações e de fatos a serem noticiados nas dependências da escola.

Neste módulo teremos a oportunidade de identificar os processos referenciais

em  especial  o  processo  de  recategorização  presente  nos  textos  produzidos  e

analisados. 

Ao  refletirmos  neste  módulo  o  conceito  de  recategorização  e  as  suas

funções na coesão e coerência dos textos produzidos destacamos o que Marcuschi

e Koch (2002) incluem no conceito de recategorização que não necessariamente um

elemento lexical serve de âncora ao processo, mas também uma ideia ou o contexto

funcionam como aspecto fundamental à construção da inferência.

Assim, podemos afirmar que a recategorização é um processo referencial

complexo  e  de  grande  abrangência.  Conforme  Cavalcante  (2012,  p.  106),  seria

impossível fechar uma classificação das recategorizações referenciais dada a sua

diversidade e funções discursivas. Tal processo é encontrado nas produções dos

alunos, quando ao relatarem em forma de reportagem, os fatos ocorridos diante da

temática,  usarem  termos  que  ao  referenciarem  os  objetos  do  discurso  são

categorizados  por  novos  termos,  novas  categorias  de  palavras,  formas  de
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recategorizar tais objetos, assim criando e tecendo a coerência e coesão textual das

produções.

Os alunos devem seguir a seguinte estrutura de produção de reportagem:

 O título (ou manchete);

 As breves (ou linhas finas abaixo do título)

 O corpo do texto da reportagem

 Ilustrações (em geral, fotografias acompanhadas de legendas, ou algum tipo

de infografia). 

Neste módulo será pertinente apresentarmos os meios de propagação das

reportagens  no  meio  social  e  escolar.  Nesta  perspectiva  iremos  refletir  que  a

sociedade está repleta de reportagens. Nesta fase, é interessante levar os alunos ao

laboratório de informática, ajudando-os a pesquisar e observar as disposições das

reportagens na rede mundial de computadores.

Elencamos  algumas  sugestões  para  serem  levadas  em  consideração  de

acordo com as reportagens propostas, são elas:

 Em  qual  dos  dois  formatos  (o  eletrônico  ou  o  impresso)  é  mais  fácil  de

localizar uma informação. 

 Qual a maneira mais eficaz de propagação de uma reportagem.

 A relevância da reportagem produzida no meio em que ela foi produzida.

Ao analisarmos a  linguagem jornalística,  os  alunos devem identificar  seus

elementos  constitutivos,  bem  como  sua  estrutura  própria,  para  que  possam

visualizar  o  discurso  jornalístico  como  fenômeno  de  linguagem,  aberto  à  uma

abordagem sociocognitiva. 

Acreditamos que o trabalho pedagógico com gêneros jornalísticos permite aos

alunos tomar maior consciência da realidade em que estão inseridos, à medida que

se tornam capazes de questionar a forma como essa realidade é interpretada pelos

meios  de  comunicação,  a  partir  de  uma  análise  mais  profunda  dos  enunciados

jornalísticos.  A  compreensão  dessa  dimensão  da  realidade  propicia-lhes  a

ampliação  de  competências  cognitivas  e  comunicativas  e  do uso dos  referentes

diante do processo de recategorização.
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4. CONCLUSÕES

O papel da linguagem dentro da construção da realidade, por meio da criação

de objetos de discurso, deve ser trabalhado cotidianamente dentro da sala de aula.

Apresentando assim aos alunos as formas de leitura e da escrita pertinentes para

uma devida proficiência no que diz respeito a construção do gênero reportagem.

Demonstrar  ao  aluno  as  funções  que  os  processos  referenciais  podem

desempenhar em diversos textos de variados gêneros é imprescindível nas ações

do professor.

Assim, por meio de tais atitudes didáticas verificamos que o exercício pleno

da cidadania passa necessariamente pela garantia de acesso aos conhecimentos

construídos e acumulados e informações disponíveis socialmente, de maneira que

os gêneros são fontes de informações e formações que circulam de maneira livre na

sociedade e interferem na construção dos sentidos plenos do texto.

Durante  a  realização  da  pesquisa  verificamos  uma  grande  dificuldade  de

produção, pelo fato do pouco incentivo em produzir, pelo pouco contato que eles

mantém com a forma escrita de informação. 

Vivemos em uma sociedade letrada, orientada pela escrita, e isso implica em

adquirir a habilidade de entender e de usar as funções dos gêneros da linguagem,

pois a linguagem permeia todos os setores da vida social, esta linguagem sendo

escrita ou oral é fundamento escolar, que precisa de atenção dentro das práticas

cotidianas.

Entendemos que o conhecimento e o uso da linguagem dão acesso aos bens

culturais  e  possibilitam discutir  a  linguagem no meio  social  do  qual  ela  emerge.

Diante das práticas sociais escolares e dos processos referenciais, que nos auxiliam

em categorizar e recategorizar o mundo ao nosso redor, podemos constatar que há

uma co-construção entre ou moldagem recíproca entre textos e sociedade. Assim

durante este estudo apresentamos como nossa consciência opera no contexto da

vida cotidiana,  ao ler  diferentes  gêneros textuais  passamos a perceber  como as

formas  de  participação  e  de  poder  estão  realizadas  nos  textos,  bem  como  na

utilização dos processos de referenciação.

A forma de conceber o processo de referenciação requer uma mudança na

prática do ensino gramatical, mecânico e teórico, que ainda permeia os contextos

escolares e, por consequência, uma reflexão linguística efetiva, que possibilite ao
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aluno a compreensão dos fatos linguísticos encontrados no texto, sua construção de

sentidos seja efetivamente alcançada. Intenciona-se, com essa intervenção, não só

possibilitar  ao  aluno  a  percepção  da  função  assumida  pelos  elementos  da

referenciação no processo de construção de objetos discursivos, mas também criar

situações em que os usuários da língua tenham oportunidades de refletir sobre os

textos que lêem e/ou escrevem. 

Ao propormos uma intervenção na produção de texto dos alunos, objetivamos

uma significativa melhoria na argumentação e oportunidade de criação de discurso e

de  sentidos,  tornando-se  alunos  cada  vez  mais  observadores  dos  fenômenos

linguísticos ao seu redor.

O estudo de tais elementos linguísticos embasa a proposição de um material

didático  voltado  para  o  trabalho  de  produção  textual  no  Ensino  Fundamental.

Objetivando-se, com essa proposta, possibilitar ao aluno o entendimento de como os

textos,  produzidos  na  modalidade  escrita  da  língua,  contam  com  o  aparato  da

referenciação  para  a  construção  de  objetos  discursivos.  Demonstrando  que  a

utilização  dos  recursos  linguísticos  pode  auxiliar  na  construção  de  sentido  na

produção textual.

É recorrente o discurso escolar que defende  a necessidade de se repensar o

ensino de Língua Portuguesa, ainda bastante ligado à abordagem de nomenclaturas

gramaticais  e  distante  da  análise  das  funções  que  os  elementos  linguísticos

assumem no texto. Isso porque fica cada vez mais evidente a necessidade de se

implementarem práticas contextualizadas e significativas, que levem em conta os

contextos reais de uso da língua e que possibilitem ao aluno a interação com os

textos. Tal interação só é possível se o estudante tomar conhecimento das funções

desempenhadas  pelos  diferentes  elementos  linguísticos  que  constroem  os

incontáveis sentidos de um texto e garantem sua coesão e coerência. Espera-se,

que o ensino da Língua Portuguesa seja organizado em torno do uso efetivo da

língua e que a prática da produção de textos não seja visto somente como atividade

complementar, efetivando-se uma prática de reflexão sobre a estrutura da língua e

de seus usos e sentidos.
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Anexo 1: 
Texto para atividade da Proposta de Intervenção

Bullying: é preciso levar a sério ao primeiro sinal
Esse tipo de violência tem sido cada vez mais noticiado e precisa de educadores
atentos para evitarem consequências desastrosas.

Andréia Barros (novaescola@fvc.org.br), de João Pessoa (PB)

Bullying  vai  muito  além  da  brincadeira  sem  graça

Esse termo não tem um correspondente em português. Em inglês refere-se à atitude
de um bully (valentão). Objeto de estudo pela primeira vez na Noruega, o bullying é
utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica contra alguém em
desvantagem de poder, sem motivação aparente e que causa dor e humilhação a
quem sofre. "É uma das formas de violência que mais cresce no mundo", afirma
Cléo Fante,  pedagoga pioneira  no estudo do tema no país e autora de Bullying
Escolar  (Artmed).  Segundo ela,  o  bullying  pode acontecer  em qualquer  contexto
social, como escolas, universidades, famílias, entre vizinhos e em locais de trabalho.
"Identificamos casos de bullying em escolas das redes pública e privada, rurais e
urbanas  e  até  mesmo  com  crianças  de  3  e  4  anos,  ainda  no  Ensino  Infantil",
comenta.

Para  o  presidente  do  Centro  Multidisciplinar  de  Estudos  e  Orientação  sobre  o
Buylling Escolar, José Augusto Pedra, o fenômeno é uma epidemia psico-social e
pode ter consequências graves. O que, à primeira vista, pode parecer um simples
apelido inofensivo pode afetar emocional e fisicamente o alvo da ofensa. Crianças e
adolescentes que sofrem humilhações racistas, difamatórias ou separatistas podem
ter  queda  do  rendimento  escolar,  somatizar  o  sofrimento  em  doenças
psicossomáticas  e  sofrer  de  algum  tipo  de  trauma  que  influencie  traços  da
personalidade. "Se observa também uma mudança de comportamento. As vítimas
ficam isoladas, se tornam agressivas e reclamam de alguma dor física justamente na
hora  de  ir  para  escola",  detalha  José  Pedra.

Até as testemunhas sofrem ao conviver diariamente com o problema, mas tendem a
omitir  os fatos por medo ou insegurança. Geralmente, elas não denunciam e se
acostumam com a prática - acabam encarando como natural dentro do ambiente
escolar. "O espectador se fecha aos relacionamentos, se exclui porque ele acha que
pode sofrer também no futuro. Se for pela internet, no cyberbullying, por exemplo,
ela ‘apenas’ repassa a informação. Mas isso o torna um co-autor", completa Cléo
Fante.

O bullying, de fato, sempre existiu. O que ocorre é que, com a influência da televisão
e da internet, os apelidos pejorativos foram tomando outras proporções. "O fato de
ter consequências trágicas, como mortes e suicídios, e impunidade proporcionou a
necessidade de se discutir de forma mais séria o tema", aponta Guilherme Schelb,
procurador da República e autor do livro "Violência e Criminalidade Infanto-Juvenil".

Fonte:  http://revistaescola.abril.com.br/formacao/bullying-preciso-levar-serio-431385.shtml?
page=1. Acesso em: 10 de agosto de 2015.
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