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RESUMO 

 
Nos últimos anos, tem sido crescente o interesse pelos processos de referenciação, 

o que envolve um campo importante de estudos da Lingüística Textual e da Análise do 

Discurso. A existência de um número significativo de publicações, internacionais e nacionais, 

que aprofundam essa perspectiva, comprovam essa constatação. Dada a importância do livro 

didático, enquanto instrumento do professor em sala de aula, e a relevância dos processos de 

referenciação para a produção e compreensão de textos, entendemos que o estudo da 

articulação desses dois tópicos configura-se como um tema de pesquisa relevante, com 

conseqüências para a melhoria do ensino de Língua Portuguesa. Assim, pretendemos analisar 

as anáforas não-correferenciais em textos de um livro didático de Língua Portuguesa, da 5ª à 

8ª séries, adotado em diversas escolas de Pau dos Ferros – RN, considerando a freqüência, o 

gênero textual no qual se inserem, o tipo de anáfora e a forma de manifestação. Nosso 

trabalho configura-se em uma pesquisa documental, de cunho qualitativo. Concluímos que a 

anáfora indireta foi utilizada em mais da metade de todo o corpus da pesquisa. Vimos, ainda, 

que os gêneros literário e de imprensa não favorecem o emprego das anáforas rotuladora e 

metadiscursiva, por outro lado, quanto à anáfora indireta, podemos observar de maneira clara 

que esse tipo de anáfora é mais utilizado no gênero literário. No que diz respeito à forma de 

manifestação, constamos que, nas anáforas rotuladora e metadicursiva, é significativa a 

predominância de pronomes demonstrativos funcionando enquanto determinantes. Na anáfora 

indireta, verificamos que a maioria das ocorrências não apresenta determinante e que, para as 

anáforas que apresentam determinante, a maioria aparece sob a forma de artigos definidos e 

indefinidos. Acreditamos que esse trabalho possa contribuir para as atividades que envolvem 

questões relacionadas à produção e compreensão de textos, uma vez que os processos de 

referenciação estão intimamente relacionados a essas atividades. 

Palavras-chave: Referenciação. Anáfora. Livro Didático. 



ABSTRACT 
 

On recent years, it has been observed an increasing interest on referentiation 

processes, which involves an important field of Text Linguistics and Discourse Analysis 

studies. The existence of a significant number of international and national publications which 

focus on this perspective corroborate this finding. Given the textbook importance as a 

teaching instrument, and the relevance of the referentiation processes to text production and 

comprehension, we realize that the study of these two topics articulation is taken as a relevant 

research theme, with consequences to the improvement of  Portuguese Language teaching. 

Taking this into consideration, we intend to analyze the non-coreference anaphors in texts of 

Portuguese Language textbooks from fifth to eighth grades, adopted in many schools of Pau 

dos Ferros – RN, considering the frequency, genre, kind of anaphor and manifestation form. 

This study is classified as a documental and qualitative research. We have found out that the 

indirect anaphor was used in more than a half of the corpus. We have found out, as well, that 

the literary and press genres do not favor the use of labeling and metadiscursive anaphors. On 

the other hand, concerning the indirect anaphor, it is clear its abundant use in the literary 

genre. In what concerns the manifestation forms, we have verified that on labeling and 

metadiscursive anaphors it is significant the predominance of demonstrative pronouns 

working as determiners. On the indirect anaphor, we have verified that most of the 

occurrences do not present a determiner, and for the ones which present it, the majority occurs 

under the form of definite and indefinite articles. We believe that this work can contribute to 

the activities which involve questions related to text production and comprehension, since the 

referentiation processes are intimately related to them. 

Key-words: Referentiation. Anaphor. Textbook. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A presente pesquisa pretende descrever o funcionamento da referenciação 

anafórica em textos do livro didático de Língua Portuguesa do ensino fundamental. Mais 

especificamente, examinamos a freqüência das anáforas não-correferenciais, seus tipos e 

formas de manifestação, considerando o gênero textual no qual são empregadas. Do ponto de 

vista prático, entendemos que nossa pesquisa pode fornecer elementos para trabalhar os 

processos de referenciação na leitura e compreensão de textos, no contexto da sala de aula ou 

em outros contextos do ensino-aprendizagem. 

Nosso interesse pela referenciação foi precisando-se ao longo das diversas fases 

que levaram a esta pesquisa. Originou-se durante o estudo de uma temática diferente, quando 

elaboramos uma monografia (DIÓGENES, 2003), orientada pelo Prof. Dr. Gilton Sampaio de 

Souza, para o Curso de Especialização em Lingüística Aplicada, realizado pela Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no período de janeiro de 2002 a junho de 2003. 

Nesse trabalho, analisamos a ocorrência e função dos operadores argumentativos em artigos 

de divulgação científica, observando que os operadores mais utilizados nos textos analisados 

eram aqueles que contrapunham argumentos orientados para conclusões contrárias, mais 

especificamente, o mas, “o operador argumentativo por excelência”, no dizer de Ducrot 

(1976)1. Foi esse trabalho que despertou nossa atenção para a importância dos diversos 

procedimentos de organização da informação no artigo de divulgação científica e, 

especialmente, para a referenciação anafórica.  

Assim, direcionamos, inicialmente, nossa pesquisa de mestrado para a análise das 

formas anafóricas em artigos científicos, desta vez, aqueles publicados na revista DELTA 

(Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada). Adotamos uma abordagem 

                                                 
1 Ducrot (1976 apud KOCH, 2003, p.36) 
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semântica do discurso, baseada em Tomlin (2000), focalizando a organização referencial da 

informação. 

Paralelamente, enquanto professora do Departamento de Letras do Campus 

Avançado “Profª Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), da UERN, em Pau dos 

Ferros–RN, começamos a participar de um grupo de pesquisa que desenvolvia um projeto 

sobre o livro didático: “Livro Didático: construção interdisciplinar das práticas sócio-culturais 

de letramento”. O principal objetivo do projeto, ainda em andamento, é assumir junto à 

instituição escolar docente um compromisso de análise do livro didático, no tocante aos seus 

pontos mais críticos, sendo que cada membro do grupo direciona seu interesse para um foco 

de estudo específico. Entre os temas estudados, podemos citar o tratamento dado aos gêneros 

textuais pelo livro didático, a ideologia inserida nos livros de língua estrangeira, o ensino de 

leitura a partir dos livros de língua estrangeira, etc. Surgia, assim, para nós, um novo conjunto 

de dados, bastante prático, suscetível de ser analisado do ponto de vista da referenciação 

anafórica. 

No momento do exame de qualificação de nosso projeto, em julho de 2005, 

percebemos, no decorrer da argüição da banca e de nossas respostas, que o trabalho com o 

livro didático era mais diretamente utilizável em termos de ensino do português e ia ao 

encontro da pesquisa que pretendíamos. Sendo assim, decidimos dar continuidade ao projeto, 

focalizando os processos de referenciação nos textos do livro didático de Língua Portuguesa 

do ensino fundamental. 

No que se refere à temática estudada, constata-se que o interesse pela 

referenciação tem sido crescente nos últimos anos, abrangendo um campo importante de 

estudos da lingüística textual e da análise do discurso, na medida em que se trata de um 

mecanismo diretamente relacionado ao processo de produção e compreensão de textos. 
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A referenciação é uma atividade discursiva, pois à medida que o discurso se 

desenvolve, a referência é efetuada por sujeitos sociais e históricos em interação. Efetiva-se 

quando utilizamos um termo para representar algo a partir da interação com o contexto físico, 

social e cultural: os referentes são vistos como objetos-de-discurso e (re)constroem-se no 

próprio processo de interação. 

A anáfora é um dos principais processos de referenciação, uma vez que representa 

a utilização de termos que fazem remissão a elementos já introduzidos no co-texto e que 

podem ser desativados, modificados e re-ativados, à medida que o discurso se desenvolve. 

Caracteriza-se, essencialmente, pela função de guiar a interpretação de determinadas 

sentenças que dependem da existência de outras. 

Nos últimos anos, verifica-se a existência de um número significativo de 

publicações, internacionais e nacionais, que aprofundam essa perspectiva discursiva da 

referenciação e que passamos a mencionar brevemente. 

No âmbito internacional, destacam-se os trabalhos de Mondada e Dubois (2003), 

que consideram os referentes como objetos-de-discurso que se (re)constroem no processo de 

interação. É nesse sentido que é mais adequado falar de referenciação, e não de referência, 

para caracterizar o ato de referir como um processo.  

Um outro autor importante, Apothéloz (2003), tratou do papel e funcionamento da 

anáfora na dinâmica textual. Adota, também, uma noção de referência construída no discurso, 

de acordo com os pressupostos compartilhados pelo contexto.  

Milner (2003) discute as noções de referência e correferência, distinguindo duas 

espécies de referência, a real e a virtual, como também as noções de correferência real e 

correferência virtual. Concebe anáfora e correferência como duas noções diferentes e 

autônomas e apresenta duas formas de anáfora: a nominal e a pronominal.  
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Apothéloz e Chanet (2003) analisaram o definido e o demonstrativo nas 

nomeações, apresentando fatores que definem a seleção de artigos definidos ou de 

demonstrativos como determinantes nas expressões encapsuladoras. Comentaram, também, o 

uso de hiperônimos em nomeações e sua relação com o emprego de determinantes.  

Conte (2003) focalizou o encapsulamento anafórico, descrito como uma anáfora 

construída por um nome geral e um determinante demonstrativo, destacando-se o processo de 

integração semântica e a função avaliativa dos encapsuladores, relevantes para o 

desenvolvimento argumentativo.  

Francis (2003) analisou a rotulação do discurso, descrevendo os rótulos como 

grupos nominais que empacotam extensões do discurso por meio de uma expressão de sentido 

equivalente ao conteúdo que ela resume. 

No Brasil, um dos principais estudos iniciais sobre a referenciação, “Processos de 

referenciação na produção discursiva”, de autoria de Koch e Marcuschi, foi publicado em 

1998, na revista DELTA. O artigo analisa as estratégias pelas quais se realizam os processos 

referenciais na produção do texto oral, explicando como os referentes são introduzidos, 

retomados e identificados no texto. Em concordância com Mondada e Dubois (2003), os 

autores postulam uma visão processual em relação à significação, e é neste sentido que o 

termo referência passa a ser substituído por referenciação.  

Entre os trabalhos mais recentes, destaca-se o de Koch, Morato e Bentes (2005), 

que observa as implicações da referenciação na relação linguagem, práticas discursivas e 

realidade. A obra é composta de capítulos que analisam a remissão textual com função 

argumentativa, os limites que demarcam diferenças entre anáfora e dêixis, assim como 

apresenta a classificação da anáfora indireta, e uma discussão sobre alguns problemas no 

estudo da anáfora textual, entre outros.  
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No âmbito regional, salientamos o trabalho do grupo PROTEXTO, formado por 

pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual do Ceará 

(UECE), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Universidade do Sul de Santa 

Catarina (UNISUL), que desenvolve o projeto “Gêneros textuais e referenciação”. Dentre os 

trabalhos do grupo, destacamos: Jaguaribe (2002), que trata da (re)construção da referência 

em contos literários; Sousa (2002), que analisa a importância da referenciação anafórica na 

construção dos anúncios, enfocando a anáfora indireta; Cavalcante (2002), que estuda as 

anáforas indiretas e as relações lexicais; Carioca (2003), que trata dos processos referenciais 

no discurso literário dos contos e Biasi-Rodrigues (2001), que identifica os processos de 

referenciação empregados em gêneros acadêmicos. 

Ainda no âmbito regional, o Banco de Resumos de Dissertações da UFC –2004 

(http://www.ufc.br) confirma o interesse pelo tema: Leal (1997) investiga o uso da referência 

anafórica como mecanismo de coesão em narrativas infantis; Zavan (1998) analisa o uso de 

expressões repetidas por crianças em fase de aquisição da linguagem escrita; Ciulla (2002) 

apresenta uma revisão de estudos sobre os processos referenciais e propõe uma reorganização 

dos diferentes tipos de anáfora e dêixis, com atenção especial para os dêiticos discursivos; 

Damasceno (2002) estuda os processos de referenciação e (re)categorização em tomada de 

depoimentos de acusados; Oliveira (2004) observa o uso de estratégias de compreensão de 

anáforas em artigo de opinião; Sousa (2004) descreve a referência anafórica aos personagens 

em narrativas escritas por alunos do ensino fundamental. 

Complementando esse levantamento, uma pesquisa no Banco de Teses da CAPES 

(http://www.capes.gov.br) mostrou um número considerável de dissertações e teses sobre a 

referenciação, num total de dezenove trabalhos, e sobre a anáfora, resultando em dezesseis 

trabalhos. 
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Entretanto, com base nesse levantamento, verificamos que, apesar do número 

significativo de trabalhos na área, não foi possível identificar trabalhos sobre a referenciação, 

mais especificamente, a anafórica, no livro didático de Língua Portuguesa. As pesquisas 

observadas focalizam a referenciação nos mais variados gêneros: produções textuais orais e 

escritas, narrativas infantis, redações de vestibulandos, conversas espontâneas, textos 

expositivos de divulgação científica, textos de jornais e revistas, dialetos populares, discurso 

político, texto argumentativo, discurso de ficção, entre outros gêneros. De forma semelhante, 

a anáfora é observada em produções textuais escritas, textos narrativos, língua falada, textos 

veiculados por jornais e revistas, textos de vestibulandos, termos de depoimento, textos de 

opinião, textos conversacionais e diálogos, entre outros. 

Um levantamento no mesmo Banco de Teses, quanto às pesquisas sobre o livro 

didático, confirmou que este tipo de obra não foi ainda abordado do ponto de vista da 

referenciação. Os temas estudados focalizam a produção textual oral e escrita, presença e 

ensino da gramática, concepções de leitura e ensino de leitura, exercícios de compreensão 

textual, exercícios de vocabulário, noção de gênero do discurso, análise lingüística, entre 

outros. 

Dada a importância do livro didático, enquanto instrumento do professor em sala 

de aula, especialmente no ensino fundamental, e a relevância dos processos de referenciação 

para a produção e compreensão de textos, entendemos que o estudo da articulação desses dois 

tópicos configura-se como um tema de pesquisa relevante, com conseqüências para a 

melhoria do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. 

O estudo desse tema contribui para a nova perspectiva de ensino da Língua 

Portuguesa que começa a se delinear nos anos de 1980, e que passamos a lembrar brevemente. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998, p. 17), no início dessa 

década, surge uma visão crítica do ensino de Língua Portuguesa, tendo em vista as pesquisas 
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produzidas por uma lingüística independente da tradição normativa e filológica, como 

também, estudos desenvolvidos em variação lingüística e psicolingüística, o que possibilitou 

avanços na área de educação e psicologia da aprendizagem, especificamente no tocante à 

aquisição da escrita. Esse novo quadro permitiu o surgimento de um corpo consistente de 

reflexões sobre a finalidade e os conteúdos do ensino de língua materna. 

Os objetivos gerais de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental, colocados 

pelos PCN, são os seguintes: 

• utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de textos 
escritos de modo a atender a múltiplas demandas sociais, responder a diferentes propósitos 
comunicativos e expressivos, e considerar as diferentes condições de produção do discurso; 
• utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade, operando sobre as 
representações construídas em várias áreas do conhecimento: 
* sabendo como proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de informações contidas nos textos, 
reconstruindo o modo pelo qual se organizam em sistemas coerentes; 
* sendo capaz de operar sobre o conteúdo representacional dos textos, identificando aspectos 
relevantes, organizando notas, elaborando roteiros, resumos, índices, esquemas etc; 
* aumentando e aprofundando seus esquemas cognitivos pela ampliação do léxico e de suas 
respectivas redes semânticas; 
• analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade 
de avaliação dos textos: 
* contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes opiniões; 
* inferindo as possíveis intenções do autor marcadas no texto; 
* identificando referências intertextuais presentes no texto; 
* percebendo os processos de convencimento utilizados para atuar sobre o interlocutor/leitor; 
* identificando e repensando juízos de valor tanto socioideológicos (preconceituosos ou não) quanto 
histórico-culturais (até estéticos) associados à linguagem e à língua; 
* reafirmando sua identidade pessoal e social; 
• conhecer e valorizar as diferentes variedades do Português, procurando combater o preconceito 
lingüístico; 
• reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento adequado e eficiente 
na comunicação cotidiana, na elaboração artística e mesmo nas interações com pessoas de outros 
grupos sociais que se expressem por meio de outras variedades; 
• usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise lingüística para expandir sua 
capacidade de monitoração das possibilidades de uso da linguagem, ampliando a capacidade de análise 
crítica. 
 
Quadro 01: Objetivos gerais de língua portuguesa para o ensino fundamental. 
Fonte: Brasil (1998, p. 32). 

 

Nesse contexto, partindo da distribuição global entre anáforas correferenciais e 

anáforas não-correferenciais, pretendemos analisar as anáforas não-correferenciais em textos 

de um livro didático de Língua Portuguesa, da 5ª à 8ª séries, adotado em diversas escolas de 
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Pau dos Ferros–RN (Português Paratodos, TERRA e CAVALETTE, 2002), considerando a 

freqüência, o gênero textual no qual se inserem, o tipo de anáfora e a forma de manifestação. 

Nossas categorias de análise estão embasadas em trabalhos recentes publicados no Brasil, 

especialmente: Cavalcante, Rodrigues e Ciulla (2003); Negri, Foltran e Oliveira (2004); 

Koch, Morato e Bentes (2005). 

A partir de tais objetivos, temos como questões para essa pesquisa: 

1. Qual o tipo de anáfora não-correferencial mais utilizado nos textos analisados? 

2. O gênero textual favorece o uso de determinados tipos de anáfora? 

3. Quais as formas de manifestação do grupo nominal anafórico e quais as conseqüências 

semântico-discursivas? 

O trabalho está organizado em quatro partes. Na Fundamentação Teórica, 

discutimos o conceito de referenciação, enquanto processo de coesão. Apresentamos a noção 

de anáfora, com destaque para as anáforas não-correferenciais, distinguindo anáforas 

indiretas, anáforas rotuladoras e anáforas metadiscursivas, categorias essas definidas por 

Koch (2004), com base nas quais propomos nossas categorias de análise. 

Na Metodologia da pesquisa, descrevemos os dados utilizados e os procedimentos 

de análise. 

Na Análise dos Dados, apresentamos o levantamento das formas nominais 

anafóricas utilizadas, considerando o gênero textual no qual se inserem, identificamos o tipo 

de anáfora e, ainda, a forma de manifestação dos grupos nominais anafóricos. 

Por fim, nas Considerações Finais, sintetizamos os resultados obtidos e 

mencionamos algumas contribuições e perspectivas de aplicação de nossa pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

Os elementos de referência de um texto são aqueles que não podem ser 

interpretados por si mesmos, mas dependem de outros termos para serem interpretados. Nesse 

sentido, são elementos de coesão textual, isto é, estabelecem relações de sentido e pertencem 

ao “conjunto de recursos semânticos por meio dos quais uma sentença se liga com a que veio 

antes, aos recursos semânticos mobilizados com o propósito de criar textos” (KOCH, 2001, p. 

17). Por sua vez, a noção correlata de “coerência” deve ser “entendida como um princípio de 

interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e à 

capacidade que o receptor tem para calcular o sentido deste texto” (KOCH e TRAVAGLIA, 

2001, p. 21). 

De fato, observa-se que, dos cinco mecanismos de coesão descritos por Halliday e 

Hasan (1976)2, três deles dizem respeito, de forma bastante direta, à referência e à anáfora: a 

referência (pessoal, demonstrativa, comparativa), a substituição (nominal, verbal e frasal) e a 

coesão lexical (repetição, sinonímia, hiperonímia, uso de nomes genéricos, colocação). 

A referência pode ser situacional (exofórica), ou textual (endofórica). Ela é 

exofórica, quando o referente não está explícito no texto; e é endofórica, quando o referente se 

acha explícito no próprio texto. Neste último caso, se o referente precede o item coesivo, tem-

se a anáfora; se vem após ele, tem-se a catáfora. Como podemos observar nos exemplos 

retirados de Koch (2001, p. 21): 

(1) Paulo e José são excelentes advogados. Eles se formaram na Academia do Largo de 

São Francisco. (Referência anafórica). 

(2) Realizara todos os seus sonhos, menos este: o de entrar para a Academia. (Referência 

catafórica). 

                                                 
2 Halliday e Hasan (1976 apud KOCH, 2001, p. 19-20). 
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Para Halliday e Hasan (1976)3, a referência pode ser pessoal (realizada por 

pronomes pessoais e possessivos), demonstrativa (realizada por pronomes demonstrativos e 

advérbios de lugar) e comparativa (realizada por meio de identidades e similaridades). 

Observemos alguns exemplos: 

(3) Ana não veio à aula. Ela está doente. (Referência pessoal anafórica). 

(4) Meu maior sonho é este: viajar para o sul do Brasil. (Referência demonstrativa 

catafórica). 

(5) É um exercício semelhante ao da semana passada. (Referência comparativa 

endofórica). 

A coesão lexical também remete à referenciação, ela é obtida por meio de dois 

mecanismos: a reiteração e a colocação. 

A reiteração se realiza por repetição do mesmo item lexical ou por meio de 

sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, como podemos observar nos exemplos a seguir: 

(6) O diretor não compareceu à reunião. O diretor está doente. (Mesmo item lexical). 

(7) Vi que a menina chorava muito. A garota parecia sentir fome. (Sinônimo). 

(8) O liquidificador está com um barulho estranho. O aparelho deve estar com 

problemas. (Hiperônimo). 

(9) Todos se assustaram quando chegaram à praia e viram aquela coisa estendida na 

areia. (Nome genérico). 

Por sua vez, a colocação consiste no uso de termos pertencentes a um mesmo 

campo significativo. Nesse sentido, a anáfora indireta ou associativa equivale à colocação. É o 

que mostra o exemplo abaixo, retirado de Koch (2001, p. 23): 

(10) Houve um grande acidente na estrada. As ambulâncias chegaram rapidamente ao 

local. Os feridos foram levados para os hospitais mais próximos. 

                                                 
3 Halliday e Hasan (1976 apud KOCH, 2001, p. 20-21). 
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Assim, boa parte dos processos de coesão pode ser reinterpretada como sendo 

processos de referenciação. 

 
2.1 Referência e referenciação 
 
 

Podemos distinguir duas tendências básicas no tratamento da referência. A 

primeira concebe a linguagem como sendo transparente, admitindo uma relação clara entre 

linguagem e mundo, e considerando os referentes como objetos do mundo. A segunda postula 

uma concepção de linguagem como atividade sócio-cognitiva, na qual a interação e a cultura 

interferem na determinação referencial: considera os referentes como objetos de discurso. 

Para Koch (2002, p. 79), “a referenciação constitui uma atividade discursiva”, 

uma vez que a referência é efetuada pelos sujeitos à medida que o discurso se desenvolve. 

Essa noção implica uma visão não-referencial da língua e da linguagem, isto é, não se aceita 

uma relação de transparência entre língua e mundo. Dentro dessa concepção, Koch e 

Marcuschi (1998), seguindo Mondada e Dubois (2003), postulam uma visão processual em 

relação à significação, consideram que a discursivização do mundo por meio da linguagem 

consiste num processo de (re)construção do próprio real. Dessa concepção, decorre a proposta 

de substituir o termo “referência” pelo termo “referenciação”, já que se passou a analisar as 

atividades de linguagem realizadas por sujeitos históricos e sociais em interação. Como 

afirma Mondada (2001)4: 

 
A questão da referência é um tema clássico da filosofia da linguagem, da 
lógica e da lingüística: nestes quadros, ela foi historicamente posta como um 
problema de representação do mundo, de verbalização do referente, em que a 
forma lingüística selecionada é avaliada em termos de verdade e de 
correspondência com ele (o mundo). A questão da referenciação opera um 
deslizamento em relação a este primeiro quadro: ela não privilegia a relação 
entre as palavras e as coisas, mas a relação intersubjetiva e social no seio da 
qual as versões do mundo são publicamente elaboradas, avaliadas em termos 
de adequação às finalidades práticas e às ações em curso dos enunciadores. 

                                                 
4 Mondada (2001 apud KOCH, 2005, p. 34). 
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No interior dessas operações de referenciação, os interlocutores elaboram 
objetos de discurso, i. e., entidades que não são concebidas como 
expressões referenciais em relação especular com objetos do mundo ou com 
sua representação cognitiva, mas 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 objetos de discurso que não 
preexistem a ele e que não têm uma estrutura fixa, mas que, ao contrário, 
emergem e se elaboram progressivamente na dinâmica discursiva. Dito de 
outra forma, o objeto de discurso não remete a uma verbalização de um 
objeto autônomo e externo às práticas linguageiras; ele não é um referente 
que teria sido codificado lingüisticamente (grifos da autora). 
 
 

A partir dessa visão, entendemos a referenciação como a forma pela qual 

interagimos com o mundo, uma vez que construímos nossos mundos a partir da interação com 

o contexto físico, social e cultural. Dessa forma, ela é considerada como o resultado da 

operação que realizamos quando, para representar algo, usamos um termo ou criamos uma 

situação discursiva referencial com essa finalidade. Os processos de referenciação são tidos 

como escolhas do sujeito em função de um querer dizer. Os referentes, por sua vez, são vistos 

como objetos-de-discurso, que não se confundem com a realidade extralingüística, mas 

(re)constroem-se no próprio processo de interação. São dinâmicos, pois, uma vez 

introduzidos, na memória discursiva, vão sendo constantemente modificados, desativados, 

reativados, (re)construindo-se, assim, o sentido do texto, no curso da progressão textual.  

Sobre a referência (no sentido de referenciação), Apothelóz e Reichler-Béguelin 

(1995)5 afirmam que: 

a) a referência diz respeito sobretudo às operações efetuadas pelos sujeitos à medida que o 

discurso se desenvolve; 

b) o discurso constrói aquilo a que faz remissão, ao mesmo tempo que é tributário dessa 

construção; 

                                                 
5 Apothelóz e Reichler-Béguelin (1995 apud KOCH, 2002, p. 80). 
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c) eventuais modificações, quer físicas, quer de qualquer outro tipo, sofridas “mundanamente” 

ou mesmo predicativamente por um referente, não acarretam necessariamente no discurso 

uma recategorização lexical, sendo o inverso também verdadeiro;  

d) o processamento do discurso, sendo realizado por sujeitos ativos, é estratégico, isto é, 

implica, da parte dos interlocutores, a realização de escolhas significativas entre as múltiplas 

possibilidades que a língua oferece. 

Após essas observações gerais sobre a referenciação, passamos a discutir a noção 

de anáfora.  

 
2.2 A anáfora 
 
 

No seu Dicionário de análise do discurso, Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 

36) definem a anáfora (do grego ana – “para o alto”, “para trás”, e phorien – “levar”) como: 

“o relacionamento interpretativo, em um enunciado ou seqüência de enunciados, de ao menos 

duas seqüências, sendo que a primeira tem a função de guiar a interpretação da outra ou das 

outras”. Assim, a anáfora ocorre quando, em uma seqüência de enunciados, de pelo menos 

duas seqüências, a interpretação da primeira orienta a interpretação da(s) outra(s). Os autores 

distinguem os seguintes tipos de anáfora: 

(i) anáfora pronominal: quando o anaforizado é uma seqüência lingüística (sintagma) e o 

anafórico é um pronome, ou seja, quando determinado sintagma do texto é retomado através 

de um pronome.  

(11) “Paulo estava com frio. Ele tinha esquecido de colocar a blusa”.  

(ii) anáfora lexical: quando determinada expressão do texto é retomada através de um grupo 

nominal.  

(12) “Um gato arranhou Ana. O animal estava assustado”. 

(iii) anáfora associativa: apóia-se na conceituação de anáfora lexical.  

(13) “Chegamos à cidade. O mercado estava fechado”. 
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O antecedente cidade está ligado à anáfora mercado por uma relação do tipo 

parte/todo (o mercado encontra-se dentro da cidade).  

(iv) anáfora adverbial: quando uma expressão do texto é retomada através de um advérbio.  

(14) “Pedro esteve hoje na livraria. Lá ele não encontrou o livro que procurava, mas eu 

encontrei lá aquilo que eu queria”. 

(v) anáfora “co-referencial”: quando as expressões utilizadas remetem ao mesmo referente.  

(15) “Um gato sem dono arranhou Ana. O animal estava assustado/ele estava assustado”.  

(vi) anáfora fiel: quando o nome que retoma uma expressão do texto é igual àquele 

introduzido anteriormente, com uma simples mudança de determinante.  

(16) “Um gato... Esse gato”. 

(vii) anáfora infiel: quando o nome que retoma uma expressão do texto é diferente daquele 

introduzido anteriormente.  

(17) “Um gato... O animal...”.  

(viii) anáfora conceitual ou resumidora: quando a expressão anafórica condensa ou resume o 

conteúdo do antecedente.  

(18) “Os jogadores de futebol brasileiros derrotaram os argentinos. Essa vitória os fez 

campeões do mundo”. 

Para Milner (2003, p. 94), existe anáfora entre duas unidades X e Y, quando a 

interpretação de Y depende da existência de X, a ponto de se dizer que a unidade Y só é 

interpretável na medida que retoma X. 

Essa noção de anáfora é tida como restrita por Marcuschi (2005). O autor coloca 

que essa noção dá a idéia de que a anáfora envolve continuidade (retomada) pelo menos 

parcial de referentes. O autor destaca que Milner (2003) transforma em condição necessária a 

relação entre a anáfora e um antecedente textual, por outro lado, não supõe como condição 

necessária a retomada co-referencial para o processo referencial, sustentando, assim, que 

anáfora e co-referência não são noções equivalentes.  
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Ainda segundo Milner (2003, p. 94), a relação anafórica pode ser estabelecida de 

duas formas: 

(ix) anáfora nominal: ocorre quando há sucessão de duas unidades lexicais nominais, sendo 

que a interpretação de uma depende da existência da outra.  

(19) Um escritor chegou hoje. O escritor veio lançar seu mais recente livro. 

(x) anáfora pronominal: ocorre a partir do uso de pronomes, que podem aparecer em três 

colocações diferentes. Observemos os exemplos: 

(20) Paulo parece pálido. Ele pode estar doente. 

(21) Paulo adora olhar-se no espelho. 

(22) Paulo reconhece que ele está doente.  

No exemplo 20, o nome e o pronome aparecem em orações diferentes e, portanto, 

não podem ser relacionados sintaticamente, uma vez que sua interpretação depende 

totalmente do contexto; no exemplo 21, o pronome se está ligado sintaticamente ao nome 

Pedro, sendo assim, a interpretação do pronome depende da relação sintática; no exemplo 22, 

o uso do pronome permite duas interpretações diferentes: uma que apresenta ele como sendo 

Paulo, e a outra que coloca ele como outra pessoa.   

O mesmo autor estabelece uma diferença entre correferência e anáfora: ocorre 

correferência quando duas expressões designam o mesmo referente no discurso.  

(23) Na praça tinha um mercado. A construção era muito antiga. 

Neste exemplo, tanto a expressão um mercado quanto a expressão a construção 

referem-se ao mesmo objeto. 

Por sua vez, na relação anafórica, a referência pode ocorrer de dois modos: 

exofórica, quando faz referência a objetos não designados no texto, ou seja, situados no 

contexto extralingüístico; endofórica, quando faz referência a objetos já designados no texto, 

isto é, localizados no cotexto. 
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A partir dessa exposição, podemos observar que Charaudeau e Maingueneau 

(2004) e Milner (2003) conceituam anáfora de forma semelhante quando colocam que tal 

processo ocorre quando, em uma seqüência de enunciados, de pelo menos duas seqüências, a 

interpretação da segunda depende da existência de outra(s), e só é interpretável, na medida em 

que retoma outra(s). 

 À semelhança da classificação proposta por Charaudeau e Maingueneau (2004), 

Milner (2003) apresenta os seguintes tipos de anáfora: 

(xi) anáfora fiel/anáfora infiel: 

Ocorre anáfora fiel quando o nome que retoma o referente introduzido 

anteriormente no texto é o mesmo através do qual foi introduzido.  

(24) “Uma casa está à venda. Esta casa é muito bonita”.  

Ocorre anáfora infiel quando o nome que retoma o referente introduzido difere 

daquele através do qual foi introduzido.  

(25) “Uma casa está à venda. Esta habitação é muito bonita”.  

(xii) anáfora pronominal: quando o anaforizado é uma seqüência lingüística (sintagma) e o 

anafórico é um pronome, ou seja, quando determinado sintagma do texto é retomado através 

de um pronome.  

(26) “Paulo estava com frio. Ele tinha esquecido de colocar a blusa”.  

(xiii) anáfora associativa: o mecanismo da anáfora associativa está relacionado a 

conhecimentos gerais apresentados sob a forma de referências genéricas.  

(27) “Nós chegamos a uma cidade. A praça estava lotada”. 

Subentendemos, a partir do exemplo citado, que uma cidade tem uma praça. 

Podemos dizer que a anáfora associativa funciona sobre os estereótipos. 

Por outro lado, esses autores colocam denominações e conceitos diferentes para 

um mesmo tipo de anáfora. É o que podemos observar quando Charaudeau e Maingueneau 

(2004) apresentam a anáfora conceitual ou resumidora, e Milner (2003) cita a anáfora por 
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nomeação, as duas categorias apontam no mesmo sentido: quando uma expressão resume um 

conteúdo apresentado anteriormente. 

É importante observar, ainda, que esse mesmo conceito é tratado por Koch (2004) 

como anáfora rotuladora, por Francis (2003), como rotulação e por Conte (2003), como 

encapsulamento anafórico. Essa observação comprova a equivalência que existe entre os 

conceitos apresentados por diferentes autores, o que provoca uma sobreposição das noções e 

da terminologia e dificulta o entendimento por parte de quem busca uma classificação 

coerente para os processos referenciais, mais especificamente, a anáfora. 

Ainda sobre a conceituação de anáfora, mencionaremos uma discussão muito 

presente entre os estudiosos que tratam o assunto, é a que distingue anáfora e dêixis. Segundo 

Charaudeau e Maingueneau (2004), a referência anafórica opõe-se à referência dêitica, pois 

esta se caracteriza pelo fato de seu referente só poder ser identificado por meio da própria 

enunciação. Se o referente encontra-se no texto, a relação é anafórica, mas se o referente 

encontra-se na situação de comunicação, a relação é dêitica. 

Essa oposição pode fundamentar-se, ainda, na relação dado/novo: quando há 

remissão a um referente presumivelmente já conhecido do interlocutor ou inferível por ele, 

ocorre anáfora; quando há a introdução de um referente novo, ainda não demonstrado, há 

dêixis. No entanto, os autores ressaltam que uma mesma unidade lingüística pode servir nos 

dois tipos de emprego, como em: Paulo chegou: ele está furioso (referente já conhecido ou 

referente novo, quando o locutor mostra alguém presente na situação).  

Para Lyons (1980)6, entende-se por dêixis “[...] a localização e a identificação de 

pessoas, objetos, processos, eventos e atividades (...) em relação ao contexto espaciotemporal, 

criado e mantido pelo ato de enunciação [...]”. 

                                                 
6 Lyons (1980 apud CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2004, p. 148). 
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Ilari e Geraldi (1999, p. 69) admitem que existe uma grande maioria de 

expressões utilizadas ora como anafóricas, ora como dêiticas, apresentando um quadro de 

expressões que distinguem os dois fenômenos: 

 
DÊITICOS ANAFÓRICOS 

Ontem, Anteontem Na véspera, na antevéspera 

Hoje Naquele dia 

Amanhã  No dia seguinte 

 
 

Assim, fica claro que alguns termos podem ser usados tanto como anafóricos, 

quanto como dêiticos, dependendo do contexto de produção. Mas a partir do quadro acima, 

podemos observar que existem algumas palavras que se distinguem nitidamente entre os dois 

conceitos. 

Schiffrin (1990)7 também apresenta um exemplo que mostra como um pronome 

pode ter tanto interpretação dêitica, quanto anafórica, a depender da análise feita: 

(28) Ann dirige-se a Joe, Sam e Sue.  

Ann: Eu não sei a resposta. Joe, você sabe? 

Podemos nos perguntar se o termo você é dêitico ou anafórico. Se considerarmos 

a co-presença física de Joe e Ann e que Ann aponta com o dedo para Joe, será um dêitico. Por 

outro lado, teremos uma anáfora, considerando que você é correferencial de Joe e que Joe 

aparece no texto. 

Depois dessa apresentação geral das definições e tipos de anáfora, segundo 

diferentes autores, exporemos, a seguir, a classificação proposta por Koch (2004) para as 

anáforas nominais, dividindo-as em dois grandes grupos: anáforas correferenciais e anáforas 

não-correferenciais. 
                                                 
7 Schiffrin (1990 apud MARCUSCHI, 2005, p. 88). 
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2.3 Anáforas correferenciais e anáforas não-correferenciais 
 
 
Para Koch (2004, p. 244), “as formas nominais referenciais anafóricas são os 

grupos nominais com função de remissão a elementos presentes no co-texto ou detectáveis a 

partir de outros elementos nele presentes”, ou seja, são grupos com a função de orientar a 

interpretação de determinadas sentenças que dependem da existência de outras. 

A anáfora pode dar-se com ou sem a retomada de referentes anteriormente 

expressos. No primeiro caso, pode haver correferência entre a expressão anafórica e seu 

antecedente textual, ou ocorrer a recategorização deste. No segundo caso, o referente da 

expressão nominal terá de ser construído com base em um elemento ou conjunto de elementos 

presentes no co-texto. 

 
2.3.1 Anáforas correferenciais 

 
 
Nesse tipo de anáfora, o núcleo pode consistir na repetição (total ou parcial) do 

antecedente, ou então, pode efetuar-se por meio de sinônimos ou quase-sinônimos, 

hiperônimos, nomes genéricos e descrições nominais, como podemos observar nos exemplos 

abaixo: 

 
2.3.1.1 Anáforas correferenciais sem recategorização 

• Por repetição total ou parcial 

O núcleo da forma nominal repete, na íntegra ou parcialmente, o núcleo do 

antecedente que está sendo retomado. 

(29) “O moinho de fubá está quebrado. O moinho tem que ser consertado para que o fubá 

fique pronto”. 

Na retomada parcial, a escolha da parte antecedente a ser retomada é significativa 

para a construção do sentido. Observe a diferença entre os exemplos retirados de Koch (2004, 

p. 246): 
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(30) “Durante a conferência, o Professor Doutor José Mendonça pediu a palavra. O 

professor insinuou que o conferencista estava cometendo um sério engano”. 

(31) “Durante a conferência, o Professor Doutor José Mendonça pediu a palavra. 

Mendonça insinuou que o conferencista estava cometendo um sério engano”. 

• Por sinonímia ou parassinonímia (quase-sinônimo) 

A seleção lexical de um sinônimo para funcionar como anafórico é, 

freqüentemente, determinada pelo gênero textual, pelo contexto ou ainda pela variedade de 

língua utilizada, podendo constituir uma opção estilística do produtor. Por exemplo, no caso 

de um instrumento jurídico, seria pouco provável encontrar, em lugar do termo domicílio, 

uma palavra como lar, casa, moradia, que pareceriam normais em gêneros coloquiais. No 

caso de um contrato de compra e venda, o termo privilegiado seria imóvel. A seguir, um 

exemplo de termo técnico retomado anaforicamente por uma palavra sinônima de linguagem 

comum, extraído de Koch (2004, p. 247): 

(32) “Deixe-me examinar o seu artelho. À primeira vista, não me parece que o 

dedo esteja fraturado”. 

 

2.3.1.2 Anáforas correferenciais recategorizadoras 

 
• Por hiperonímia 

A seleção de um hiperônimo (indivíduo-espécie, espécie-gênero) para funcionar 

como termo anafórico também é importante para a construção do sentido. Vale ressaltar que o 

hiperônimo contém todos os traços lexicais do hipônimo.  

(33) “A aeronave teve de retornar à pista. O aparelho estava com defeito”. (Exemplo 

retirado de KOCH, 2004, p. 248). 

• Por termo genérico 
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A retomada anafórica também pode ocorrer por meio de nomes genéricos, como: 

coisa, pessoa, negócio, criatura, indivíduo. É notável que o uso de termos genéricos é mais 

recorrente na língua falada, uma vez que, na fala, nos valemos de termos imediatamente 

acessíveis, evitando, assim, um processo mais lento na busca por um termo específico. 

Também, nesse caso, a seleção do termo anafórico pode estar ligada à variedade regional ou 

social dos interlocutores.  

(34) “Paulo está muito doente. O indivíduo mal consegue falar”. 

• Por descrição nominal 

Quando a retomada ocorre através de uma expressão formada, minimamente, de 

um nome, normalmente acompanhado de determinante e/ou modificador(es). Trata-se de uma 

escolha de características do referente, que serão enfatizadas pelo produtor do texto, o que 

pode desencadear uma função avaliativa, uma vez que traz ao leitor/ouvinte opiniões e 

crenças do autor do texto.  

(35) “Voltando à pergunta inicial: há sim quem tenha esquecido o relatado acima. Entre o 

pessoal de memória curta, está a maioria dos conselheiros do Cade, que, após uma 

inacreditável demora de dois anos, anulou a compra da Garoto, recolocando-a na trilha da 

incerteza”. (Exemplo extraído de KOCH, 2004, p. 252). 

Também por meio da descrição nominal, o locutor pode dar a conhecer ao 

interlocutor fatos que acredita serem desconhecidos pelo mesmo, é o que podemos observar 

no seguinte exemplo extraído de Koch (2004, p. 252): 

(36) “O prefeito é especialmente exigente para liberar novos empreendimentos 

imobiliários, principalmente quando estão localizados na franja da cidade ou em áreas 

rurais (...). ‘O crescimento urbano tem de ser em direção ao centro, ocupando os vazios 

urbanos e aproveitando a infra-estrutura, não na área rural que deve ser preservada’, 

repete o urbanista que entrou no PT em 1981 como militante dos movimentos populares 

por moradia”. 



REFERENCIAÇÃO ANAFÓRICA: 
as anáforas não-correferenciais no livro didático de Língua Portuguesa DIÓGENES, Lidiane de Morais. 

 

 

33

 
2.3.2 Anáforas não-correferenciais 

 
A autora distingue três tipos de anáforas não-correferenciais: anáfora indireta, 

anáfora rotuladora e rotulação metadiscursiva. 

 
2.3.2.1 Anáforas indiretas 

 
Ocorre esse tipo de anáfora quando um novo objeto-de-discurso é introduzido, sob 

o modo do dado, em virtude de algum tipo de relação com elementos presentes no co-texto ou 

no contexto sociocognitivo, passível de ser estabelecida por associação e/ou inferenciação, 

como podemos observar no seguinte exemplo, quando pichações ancora a interpretação de as 

gangues: 

(37) “Há alguns anos, as pichações que passaram a borrar casas, edifícios e monumentos 

de São Paulo – e de outras grandes cidades brasileiras – começaram a ganhar 

características novas. Pode-se questionar se políticas apenas repressivas são a melhor 

forma de enfrentar o problema – ainda que nesse quesito, elementar, o poder público 

pareça complacente, já que, conforme a reportagem, as gangues reúnem-se semanalmente 

com hora e local marcados. Merecem apoio iniciativas que possam, de forma positiva, 

atrair os pichadores para atividades menos predatórias”. (Exemplo retirado de KOCH, 

2004, p. 254). 

Um subtipo das anáforas indiretas são as anáforas associativas, que exploram as 

relações de “ingrediência”, ou seja, aquelas em que um dos elementos pode ser considerado 

“ingrediente” do outro. É o que notamos no exemplo a seguir, no qual vagões e bancos podem 

ser considerados ingredientes de “trem”: 

(38) “Uma das mais animadas atrações de Pernambuco é o trem do forró. Com saídas em 

todos os fins de semana de junho, ele liga o Recife à cidade de Cabo de Santo Agostinho, 

um percurso de 40 quilômetros. Os vagões, adaptados, transformam-se em verdadeiros 
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arraiais. Bandeirinhas coloridas, fitas e balões dão o tom típico à decoração. Os bancos, 

colocados nas laterais, deixam o centro livre para as quadrilhas”. (Exemplo retirado de 

KOCH, 2004, p. 254). 

É importante ressaltar, ainda, como se realiza a seleção lexical nesses processos 

anafóricos. Na anáfora indireta, é a seleção dos termos que vão ancorar a interpretação que 

define as inferências necessárias à ativação do referente. Na anáfora associativa, é preciso 

selecionar termos que pertençam a um mesmo campo lexical, o que vai permitir a construção 

dos referentes. 

Segundo Marcuschi (2005, p. 53), a anáfora indireta é “geralmente constituída por 

expressões nominais definidas, indefinidas e pronomes interpretados referencialmente sem 

que lhes corresponda um antecedente (ou subseqüente) explícito no texto”. Ainda segundo o 

autor, esse tipo de anáfora deve ser tido como uma estratégia endofórica de ativação de 

referentes novos, o que implica um processo de referenciação implícita. 

Como exemplo de anáfora indireta, o autor coloca: 

(39) “Essa história começa com uma família que vai a uma ilha passar suas férias (...). 

quando amanheceu eles foram ver como estava o barco, para ir embora e perceberam que 

o barco não estava lá”. (Exemplo retirado de Marcuschi, 2005, p. 53). 

Devemos observar que a expressão o barco é nova nesse texto, mas é como se 

fosse conhecida, pois está ancorada na expressão nominal que a antecede uma ilha. 

Como características das anáforas indiretas, Schwarz (2000)8 apresenta: 

a) a inexistência de uma expressão antecedente ou subseqüente explícita para retomada, e 

presença de uma âncora, isto é, uma expressão ou contexto semântico base decisivo 

para a interpretação da anáfora indireta; 

b) a ausência da relação de co-referência entre a âncora e a anáfora indireta, dando-se 

apenas uma estreita relação conceitual; 

                                                 
8 Schwarz (2000 apud MARCUSCHI, 2005, p. 60). 
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c) a interpretação da anáfora indireta se dá como a construção de um novo referente (ou 

conteúdo conceitual) e não como uma busca ou reativação de referentes prévios por 

parte do receptor; 

d) a realização da anáfora indireta se dá normalmente por elemento não pronominais, 

sendo menos comum sua realização pronominal. 

Ainda de acordo com Schwarz (2000)9, são identificados dois tipos 

fundamentais de anáforas indiretas: tipos semanticamente fundados e tipos conceitualmente 

fundados. A partir dessa classificação, é apresentada uma relação de subtipos, como podemos 

observar a seguir: 

1. Anáforas indiretas baseadas em papéis temáticos. Como exemplo, temos: 

(40) Eu queria fechar a porta quando Moretti saltou dos arbustos. Com o susto deixei cair 

as chaves. (Exemplo extraído de SCHWARZ, 2000)10. 

Observamos que o item lexical chave cumpriu o papel instrumental do verbo 

fechar que ficou implícito com o uso do verbo. 

2. Anáforas indiretas baseadas em relações semânticas inscritas nos SNs definidos. 

Vejamos o exemplo: 

(41) Não compre a xícara amarela. O cabo está quebrado. (Exemplo retirado de 

SCHWARZ, 2000)11. 

Está explícita a relação meronímica (cabo-xícara) presente nesse exemplo, sendo 

que, de acordo com o autor, ao lado das anáforas indiretas baseadas em papéis temáticos, 

aquelas baseadas na relação parte-todo são as mais freqüentes. 

3. Anáforas indiretas baseadas em esquemas cognitivos e modelos mentais. Observemos 

o exemplo: 

                                                 
9 Schwarz (2000 apud MARCUSCHI, 2005). 
10 Schwarz (2000 apud MARCUSCHI, 2005, p. 61) 
11 Schwarz (2000 apud MARCUSCHI, 2005, p. 62). 
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(42) Nos últimos dias de agosto... a menina Rita Seidel acorda num minúsculo quarto de 

hospital... A enfermeira chega até a cama... (Exemplo extraído de SCHWARZ, 2000)12. 

É possível notar que o SN definido a enfermeira está ancorado no item precedente 

quarto de hospital, como um esquema cognitivo em que estão vários elementos possíveis de 

ativação, portanto, não reativa referente prévio.  

4. Anáforas indiretas baseadas em inferências ancoradas no modelo do mundo textual. 

Como exemplo, temos: 

(43) O Náutico não fez uma exibição primorosa, mas jogou o suficiente para se impor 

diante da fraca Tuna Luso com um placar de 3 x 0, ontem à tarde, nos Afiltos. Foi a 

primeira vitória alvirrubra na Segunda Divisão do Brasileiro, depois de quatro jogos, e 

serviu para levantar o moral do time que subiu para cinco pontos no Grupo A. Lêniton, 

Mael e Lopeu marcaram os gols alvirrubros. Com o ponta-esquerda Lêniton, improvisado 

de centroavante, e Ricardinho na esquerda, o Náutico demorou a se encontrar em campo. 

A Tuna jogava fechada e seu técnico, Bira Burro, orientava os atacantes Joacir e Ageu 

para ficarem enfiados entre os zagueiros alvirrubros. O restante do time paraense ficava 

em frente da área. (Exemplo retirado de SCHWARZ, 2000)13. 

Observamos que a primeira vitória alvirrubra é a ativação de um referente 

apontado no texto, que envolve o jogo de dois times de futebol. E que esse referente auxilia na 

interpretação de os gols alvirrubros. O SN descritivo o restante do time, ao mesmo tempo em 

que retoma o contexto anterior, faz com que ativemos conhecimentos pessoais sobre a 

composição de um time de futebol, pois, se num time de futebol, atuam 11 jogadores, ainda 

sobram outros além daqueles citados no texto. 

5. Anáforas indiretas baseadas em elementos textuais ativados por nominalizações. 

Tomemos parte do exemplo citado anteriormente: 

                                                 
12 Schwarz (2000 apud MARCUSCHI, 2005, p. 63). 
13 Schwarz (2000 apud MARCUSCHI, 2005, p. 64). 
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(44) O Náutico não fez uma exibição primorosa, mas jogou o suficiente para se impor 

diante da fraca Tuna Luso com um placar de 3 x 0, ontem à tarde, nos Afiltos. Foi a 

primeira vitória alvirrubra na Segunda Divisão do Brasileiro, depois de quatro jogos, e 

serviu para levantar o moral do time que subiu para cinco pontos no Grupo A. Lêniton, 

Mael e Lopeu marcaram os gols alvirrubros. (Exemplo retirado de SCHWARZ, 2000)14. 

Ocorre o processo de nominalização, quando notamos a passagem do verbo jogou 

para o nome jogos. 

6. Anáforas indiretas esquemáticas realizadas por pronomes introdutores de referentes. 

Observemos o exemplo: 

(45) Estamos pescando há mais de duas horas e nada, porque eles simplesmente não 

mordem a isca. (Exemplo extraído de SCHWARZ, 2000)15. 

O pronome ele não retoma um referente anteriormente introduzido, mas ativa um 

novo referente com base em elementos prévios que aparecem no discurso. 

 
2.3.2.2 Anáforas rotuladoras 

 
 
Esse tipo de anáfora caracteriza-se pelo uso de uma forma nominal para 

recategorizar segmentos precedentes do contexto, sumarizando-os ou encapsulando-os sob um 

determinado rótulo. Vale ressaltar que tais noções estão relacionadas aos conceitos de 

encapsulamento anafórico (CONTE, 2003) e de rotulação (FRANCIS, 2003).  

Essas anáforas são, geralmente, introduzidas por um demonstrativo e 

desempenham duas funções textuais importantes: rotulam uma parte do co-texto que as 

precede, estabelecendo, assim, um novo referente e operam uma recategorização ou 

refocalização do referente. São, pois, formas híbridas, que exercem funções referenciadoras e 

predicativas, e veiculam tanto informação dada, como informação nova.  

                                                 
14 Schwarz (2000 apud MARCUSCHI, 2005, p. 66). 
15 Schwarz (2000 apud MARCUSCHI, 2005, p. 67). 
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O trecho a seguir constitui um exemplo de anáfora rotuladora: 

(46) “A Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo determinou ontem que todos os 

produtos com suspeita de conter transgênicos em sua composição sejam recolhidos dos 

locais de venda em até 15 dias. A determinação cumpre uma lei estadual de dezembro de 

1999”. (Exemplo extraído de KOCH, 2004, p. 256). 

É importante observar também que os rótulos podem desempenhar função 

avaliativa, é o que podemos notar no exemplo seguinte, extraído de Koch (2004, p. 256): 

(47) “É fácil apontar as razões de sucesso – ou fracasso – de um projeto após sua 

conclusão. O complicado é antecipá-las. Os executivos da Petrobrás, a maior empresa 

brasileira, enfrentaram um desafio assim há quatro anos, quando iniciaram a implantação 

do programa de gestão R/3 da SAP, batizada de projeto Sinergia”. 

 
2.3.2.3 Anáforas metadiscursivas 

 
 

Vale ressaltar que a denominação proposta por Koch (2004) é “rotulação 

metadiscursiva”, aqui, usaremos o termo “anáfora”, com o propósito de padronizar a 

classificação. Tipo de rotulação em que não se sumariza o conteúdo de um segmento textual 

precedente, mas focaliza-se a própria atividade enunciativa, qualificando esse segmento como 

determinado tipo de ação ou atividade metadiscursiva. É o que observamos no seguinte 

exemplo extraído de Koch (2004, p. 258): 

(48) “Políticos procuraram o empresário Antônio Ermírio de Moraes sugerindo que ele 

saia candidato a prefeito de São Paulo. Prometeram apoio do PTB, do PSDB e de um 

terceiro partido e apresentaram até uma pesquisa em que o empresário aparecia à frente 

de Marta Suplicy. Ermírio, que não esquece o jogo pesado por que passou na derrota ao 

governo paulista em 1986, resistiu. Nem sabe se a sua filiação ao PTB continua válida. 

Mas a simples sondagem demonstra o estado emocional dos opositores da petista”. 

 

 



REFERENCIAÇÃO ANAFÓRICA: 
as anáforas não-correferenciais no livro didático de Língua Portuguesa DIÓGENES, Lidiane de Morais. 

 

 

39

2.4 As categorias de análise da pesquisa 

 
As categorias de análise da presente pesquisa combinam a classificação proposta 

por Koch (2004) para as anáforas, mais especificamente, as anáforas não-correferenciais, 

complementadas pelo que Francis (2003) denomina de rótulos metalingüísticos, divididos em 

quatro grupos: nomes ilocucionários, nomes de atividade linguageira, nomes de processo 

mental, nomes de texto. 

De acordo com Francis (1994)16, os rótulos metalingüísticos, também 

denominados de “nomes-de-ação” e nomes metalingüísticos, são qualificados: 

1. como concretização de determinado ato ilocucionário (afirmação, declaração, promessa, 

conselho, advertência, etc.); 

2. como um tipo de atividade linguageira (descrição, explicação, relato, esclarecimento, 

comentário, sondagem, etc.); 

3. como determinado processo cognitivo (análise, reflexão, avaliação, opinião, atitude, etc.); 

4. por meio de denominações metalingüísticas (frase, sentença, pergunta, termo, palavra, etc.); 

5. por recurso a aspas de distanciamento, ironia, etc. 

Francis (2003) considera a rotulação como um dos principais mecanismos através 

dos quais os grupos nominais são utilizados para organizar o discurso. O processo de 

rotulação exige lexicalização em seu cotexto. 

Segundo a autora, um nome pode ser rótulo “[...] desde que seja inespecífico e 

requeira realização lexical em seu contexto imediato, anterior ou posterior” (FRANCIS, 2003, 

p. 201). Entre os nomes nucleares mais comuns, a autora cita: abordagem, área, aspecto, 

caso, assunto, mudança, problema, material, coisa, modo.  

                                                 
16 Francis (1994 apud KOCH, 2004, p. 258). 
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Dentro dessa categoria, existe um subconjunto de rótulos que falam sobre uma 

extensão do discurso como um ato lingüístico, são os rótulos metalingüísticos, que 

correspondem às rotulações metadiscursivas propostas por Koch (2004). 

Os rótulos podem funcionar cataforicamente (para frente) ou anaforicamente (para 

trás) e são identificados a partir de dois tipos: prospectivos e retrospectivos. 

Quando o rótulo precede sua lexicalização é chamado de prospectivo.  

(49) “João não vai à festa por dois motivos: está cansado e com dor de cabeça”. 

A expressão dois motivos permite ao leitor adiantar a informação que virá em 

seguida, e que explica o porquê de João não ir à festa. 

A função do rótulo prospectivo é dizer ao leitor o que esperar e, nesse sentido, 

tem um papel organizador. Vale salientar que a seleção do rótulo não é feita de modo 

independente, pois considera aspectos lexicais e sintáticos. 

Quando o rótulo sucede sua lexicalização é chamado de retrospectivo.  

(50) “Está chovendo e eu estou com dor de cabeça, por esses motivos não vou sair de 

casa”.  

A expressão esses motivos diz ao leitor para interpretar a chuva e a dor de cabeça 

como motivos. 

A função do rótulo retrospectivo é encapsular uma determinada extensão do 

discurso, sendo que esse rótulo não é sinônimo de nenhum elemento do texto, mas é 

equivalente à oração que substitui, indicando como a extensão do discurso deve ser 

interpretada. 

A partir de pesquisas realizadas, Francis (2003, p. 202-203) diz que “Deve-se 

notar que os rótulos retrospectivos são de longe mais comuns do que os prospectivos [...]”.  

Os rótulos retrospectivos quase sempre são precedidos por um dêitico específico 

(o, este, aquele, esse, tal) e, segundo Francis (2003), são muito semelhantes ao que Halliday e 
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Hasan (1976)17 chamam de nomes gerais, como homem, criatura, coisa, material, assunto, 

movimento, mudança, questão, idéia, fato, etc. 

Os rótulos retrospectivos têm a função de indicar que o produtor está se 

deslocando para a fase seguinte do seu argumento, encapsulando a fase anterior. Geralmente, 

as construções que apresentam rótulos retrospectivos introduzem um novo parágrafo. 

Como já colocado anteriormente, existe um subconjunto de rótulos chamado 

rótulos metalingüísticos que rotulam uma extensão do discurso como sendo um tipo particular 

de linguagem. De forma semelhante à descrição proposta por Koch (2004) para as rotulações 

metadiscursivas, Francis (2003) distribui os rótulos em quatro grupos: 

Nomes ilocucionários 

São nominalizações de processos verbais, normalmente atos de comunicação. São 

exemplos de nomes ilocucionários: acusação, aviso, anúncio, argumento, comentário, 

cumprimento, conclusão, crítica, decisão, declaração, descoberta, desculpa, lembrança, 

observação, opinião, promessa, proposta, pedido, resposta, sugestão, etc. 

Nomes de atividades linguageiras 

São nomes que se referem aos resultados de padrões discursivos. Exemplos: 

colocação, consideração, comparação, consenso, contraste, conversa, debate, definição, 

descrição, detalhe, discussão, exemplo, história, ilustração, julgamento, linguagem, 

mensagem, ocorrência, referência, tema, etc. 

Nomes de processo mental 

São nomes que se referem a estados e processos cognitivos e a seus resultados. 

Como exemplos, apresentamos: análise, atribuição, atitude, crença, conceito, conhecimento, 

convicção, doutrina, dúvida, hipótese, idéia, interpretação, noção, opinião, pensamento, 

posição, princípios, suposição, suspeita, teoria, etc. 

                                                 
17 Halliday e Hasan (1976 apud FRANCIS, 2003, p. 196). 
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Nomes de textos 

São nomes que se referem à estrutura textual formal do discurso. Exemplos: frase, 

pergunta, sentença, palavra, excerto, página, parágrafo, passagem, citação, seção, termo, 

terminologia, etc. 

A partir dessa exposição, delimitamos nossas categorias de análise para essa 

pesquisa, como sendo a classificação proposta por Koch (2004) para os tipos de anáfora, 

especialmente as anáforas não-correferenciais (anáfora indireta, anáfora rotuladora e anáfora 

metadiscursiva), complementada pelos grupos de rótulos metalingüísticos apresentados por 

Francis (2003): nome ilocucionário, nome de atividade linguageira, nome de processo mental, 

nome de texto. Observemos, abaixo, o organograma que resume tais categorias: 

 

 
CATEGORIAS

DE 
ANÁLISE 

ANÁFORA 
INDIRETA  

ANÁFORA 
ROTULADORA

ANÁFORA 
METADISCURSIVA 

Nome 
ilocucionário 

Nome de 
atividade 

linguageira  

Nome de 
processo 
mental 

Nome 
de texto 
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3 METODOLOGIA 
 
 

Nosso trabalho configura-se como uma pesquisa documental, com objetivos 

descritivos, uma vez que, a partir de uma fundamentação teórica e da seleção de categorias de 

descrição da referenciação, faremos observações, registros, análises, classificações e 

interpretações dos dados, sem interferir no processo de produção dos mesmos. Quanto à 

forma de abordagem, a pesquisa é de cunho qualitativo, pois visa a interpretar os fenômenos e 

atribuir-lhes significados (CHIZZOTTI, 1995). Entendemos que a pesquisa qualitativa e a 

quantitativa se complementam, por isso, apresentaremos algumas quantificações de maneira a 

organizar os dados a serem interpretados a partir de suas regularidades. 

Os dados analisados nesta pesquisa foram extraídos do livro didático “Português 

Paratodos” – 5ª à 8ª séries, dos autores Terra e Cavalette (2002), adotado na Escola Municipal 

“Prof. Severino Bezerra”, em Pau dos Ferros–RN (campo de pesquisa do projeto “Livro 

Didático: construção interdisciplinar das práticas sócio-culturais de letramento”, mencionado 

na Introdução deste trabalho). 

Inicialmente, examinamos esse livro à luz do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), a respeito do qual cabe dizer algumas palavras.  

O PNLD, iniciado em 1996, avalia as coleções de livros didáticos, apresentando 

aqueles aprovados, que poderão ser escolhidos pelo professor para apoiar sua prática em sala 

de aula. Assim, o PNLD busca contribuir para a melhoria da qualidade do livro didático e do 

ensino. O Programa, além de excluir aquelas coleções que não atendem aos critérios 

avaliativos, apresenta a classificação das coleções aprovadas a partir de uma descrição 

encontrada nas resenhas das obras. 

A avaliação do livro didático é feita por professores especialistas que atuam no 

Ensino Fundamental e na Universidade, não tendo, portanto, vínculo com as editoras. Baseia-

se nos objetivos de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e nos Princípios e Critérios 
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para a Avaliação de Livros Didáticos de 5ª à 8ª séries do PNLD/2005 – Área de Língua 

Portuguesa, dos quais decorrem, ainda, os demais critérios aplicados aos quatro domínios da 

área: Leitura, Produção de Textos, Linguagem Oral e Conhecimentos Lingüísticos 

relacionados ao discurso, ao texto e à descrição gramatical. Conforme já colocado 

anteriormente, os critérios de avaliação do PNLD estão baseados nos objetivos de Língua 

Portuguesa do Ensino Fundamental. 

O PNLD divide os critérios de avaliação em classificatórios e eliminatórios. Os 

primeiros envolvem Conceitos e informações básicas incorretas; Incorreção e inadequação 

metodológicas; Prejuízo à construção da cidadania. Os segundos estão relacionados à 

Natureza do material textual; Trabalho com o texto (Leitura, Produção de textos, Elaboração 

de conhecimentos lingüísticos); Trabalho com a linguagem oral; Manual do professor e 

Aspectos editoriais. Atualmente, os livros não recebem mais as estrelas que, antes, 

discriminavam a qualidade dos mesmos, sendo que as resenhas cumprem a função de 

diferenciar o perfil da coleção, sua qualidade e as possíveis restrições que se faça ao material. 

A partir dessa política avaliativa de classificação dos livros didáticos feita pelo 

PNLD, os livros aprovados e recomendados são adotados em um maior número de escolas. 

Aqueles que não foram selecionados procuram se atualizar, tentando se adequar aos critérios. 

No que se refere ao livro “Português Paratodos”, a avaliação do PNLD (BRASIL, 

2005, p. 205) afirma: 

A coleção apresenta características interessantes, com uma seleção textual 
diversificada, de variados tipos, gêneros e linguagens – em múltiplas 
manifestações. Mostra equilíbrio entre os textos literários e o de outros 
contextos. A obra tem momentos desafiadores e promove discussões atuais, 
acentuando a relevância da interação e da reflexão no processo pedagógico. 
Mas, em outros momentos, volta-se ao tradicional, com muitas páginas 
dedicadas às lições gramaticais. A fundamentação teórica é competente e 
consistente. Também é positiva a organização da coleção em unidades, com 
temas e subtemas, finalizadas com a realização de um projeto. A 
fragmentação dos capítulos em muitas seções, por vezes, distancia e 
descontextualiza as questões relacionadas aos textos. 
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Cada volume da coleção é organizado em três unidades temáticas, sendo estas 

compostas por quatro capítulos, que tratam dos diferentes temas propostos, visando atender 

aos interesses da faixa etária dos alunos e a critérios para a formação humana e social. A 

distribuição dos temas obedece à seguinte ordem: 

-  5ª série: A comunicação nos dias de hoje; O mundo da imaginação; Cenas do 

dia-dia; 

- 6ª série: É sério ou é brincadeira?; Gente, bicho, planta; O humor; 

- 7ª série: Histórias e memória; Gentes de todo mundo; Amor; 

- 8ª série: O homem e o planeta; Trabalho; O mundo é assim mesmo.  

Cada capítulo é dividido em seções, com objetivos específicos. A abertura é feita 

com um texto verbal ou não verbal, em seguida, a seção “Pra começo de conversa” apresenta 

algumas questões que direcionam o entendimento inicial sobre um subtema.  

Em geral, cada capítulo é composto por dois textos básicos, apresentados na seção 

“Hora do texto”, seguida de uma seção bibliográfica – “Conhecendo o autor”. O primeiro é 

objeto de exercícios das seções “Expressão oral”, “Expressão escrita”, “Estudo do 

vocabulário” e “Gramática no texto”, da seção “Para além do texto” e dos quadros “Sugestões 

para leitura” e “Sites interessantes” e, ainda, “Conhecimentos gramaticais”. O segundo texto 

básico do capítulo é objeto de questões das seções “Expressão escrita” e “A linguagem dos 

textos”. As seções “Produzindo texto” e “Exercitando a crítica” orientam propostas de 

produção (sobretudo escrita). 

Ao final de cada capítulo, há a seção “Diário de bordo”, para que o aluno registre 

as impressões de seu trabalho e das discussões feitas no capítulo. Ao final de cada unidade 

temática, há a seção “Grupo de criação”, que propõe projetos em criação coletiva, sobre 

algum aspecto do tema em estudo. Para completar cada volume, há uma “Bibliografia” e a 
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seção “Por dentro dos temas” que oferece uma lista de livros, sites e filmes para a ampliação 

das idéias. 

O manual do professor constitui-se de um encarte com paginação própria, no livro 

do aluno. É organizado em três partes: a primeira trata da fundamentação teórica e dos 

pressupostos pedagógicos da coleção. A segunda é uma apresentação da organização da obra, 

que descreve as seções e discute seus objetivos. A terceira, específica para cada série, 

apresenta sugestões e comentários e responde aos exercícios. 

Para a análise, selecionamos os textos apresentados nos quatro volumes da 

coleção (5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries), na seção “Hora do texto”, o que permitiu constituir um corpus 

de cento e dois textos. Fizemos a leitura de todos e destacamos cinqüenta e dois textos, como 

aqueles que melhor atendiam aos objetivos da pesquisa, excluindo, por exemplo, textos que se 

encontravam nos enunciados dos exercícios propostos pelos livros. O quadro abaixo apresenta 

os títulos, autores e as páginas dos livros nas quais se encontram os textos selecionados: 

TÍTULO DO TEXTO AUTOR SÉRIE PÁGINA
Brincadeira com as palavras Ricardo Azevedo 5ª série pág. 17 
Cardápio indigesto Mário Goulart 5ª série pág. 27 
Assalto Carlos D. de Andrade 5ª série pág. 37 
O que fazer durante um assalto Raid Security 5ª série pág. 45 
Comunicado aos consumidores Folha de São Paulo 5ª série pág. 50 
Maquiagem multada Folha de São Paulo 5ª série pág. 54 
As serpentes que roubaram a noite Daniel Munduruku 5ª série pág. 78 
Pelos olhos de uma Górgona Claude Pouzadoux 5ª série pág. 92 
Uma gota do futuro Marco T. Costa 5ª série pág. 98 
Entrevista Milly Lacombe 5ª série pág. 110 
Violência urbana e outras violências Lea E. Silngowschi 5ª série pág. 149 
Quem está pior merece o melhor Fernando Bonassi 5ª série pág. 162 
Dormir fora de casa pode ser tormento Mirna Feitoza 5ª série pág. 168 
Tormento não tem idade Moacyr Scliar 5ª série pág. 174 
Cuidando do lixo www.kieducacao.com.br 5ª série pág. 187 
Os Teixeiras moravam em frente Rubem Braga 6ª série pág. 36 
As formigas Luiz Vilela 6ª série pág. 52 
Oito formas poéticas de curtir as férias Manoel de Barros 6ª série pág. 80 
Psitacídeos www.mma.gov.br 6ª série pág. 103 
Peixe-boi: história e lenda www.projetopeixeboi.com.br 6ª série pág. 111 
Ecologia na gôndola Ministério do Meio Ambiente 6ª série pág. 133 
Desenvolvimento sustentável é mito? Maria Vitória Ferrari Tomé 6ª série pág. 142 
Sexa Luis Fernando Veríssimo 6ª série pág. 151 
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TÍTULO DO TEXTO AUTOR SÉRIE PÁGINA
A estranha passageira Stanislaw Ponte Preta 6ª série pág. 174 
Rex, o filósofo pulguento José Roberto Torero 6ª série pág. 186 
Diário Heloísa Prieto 7ª série pág. 16 
As cocadas Cora Coralina 7ª série pág. 32 
As boas maneiras Renato Janine Ribeiro 7ª série pág. 41 
O primeiro beijo Sylvia Orthof 7ª série pág. 47 
A meu amigo, o Piracicaba Lourenço Diaféria 7ª série pág. 63 
Supermercados Veja 7ª série pág. 73 
Sofia Luiz Vilela 7ª série pág. 83 
O nosso lado árabe Folha de São Paulo 7ª série pág. 92 
Lisetta Antônio de A. Machado 7ª série pág. 97 
Razões da emigração italiana www.ibge.gov.br 7ª série pág. 106 
A escravidão na América portuguesa Andrea R. D. Montellato  7ª série pág. 117 
Japoneses montaram colônia (...) www.prefeitura.sp.gov.br 7ª série pág. 122 
O ábaco do vô Felipe Arthur Nestrovski 7ª série pág. 131 
16 de maio de 1966 Fanny Abramovich 7ª série pág. 150 
Comida de alma Nina Horta 7ª série pág. 165 
Idolatria Sérgio Faraco 7ª série pág. 171 
A incrível batalha (...) Miguel de Cervantes 7ª série pág. 186 
A indústria da seca no Nordeste www.klickeducacao.com.br 8ª série pág. 52 
Direito ao trabalho em condições justas Dalmo de Abreu Dallari 8ª série pág. 81 
O arquivo Victor Giudice 8ª série pág. 97 
Órfãos da colheita Gilberto Dimenstein 8ª série pág. 112 
Tentei emprego de office-boy (...) Guilherme Werneck 8ª série pág. 135 
São os hormônios que falam por eles Veja 8ª série pág. 143 
Tentei muito (...) O Estado de São Paulo 8ª série pág. 160 
Repercussões da gravidez (...) www.nib.unicamp.br 8ª série pág. 171 
Vidas secas Graciliano Ramos 8ª série pág. 198 
Com que corpo eu vou? Folha de São Paulo 8ª série pág. 204 

 
Quadro 02: Corpus da pesquisa. 
Fonte: Terra e Cavalette (2002). 

 

Abaixo, uma tabela que mostra o número de textos selecionados por série: 

SÉRIE NÚMERO DE TEXTOS 

5ª SÉRIE 15 

6ª SÉRIE 10 

7ª SÉRIE 17 

8ª SÉRIE 10 

 
Tabela 01: Número de textos selecionados por série. 
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Os textos foram classificados com base na proposta de gêneros textuais dos PCN. 

Optamos por utilizar essa proposta, exatamente porque os professores são orientados a 

trabalhar com base nos PCN, entendemos que essa seja mais uma forma de tornar essa 

pesquisa um instrumento de apoio à prática pedagógica. Sabemos ainda que o PNLD avalia e 

seleciona os livros didáticos a serem utilizados pela escola com base nos objetivos propostos 

pelos PCN, o que justifica, também, essa escolha. Observemos o quadro abaixo: 

LINGUAGEM ORAL LINGUAGEM ESCRITA 
 

 
 

LITERÁRIOS 

- cordel, causos e similares 
- texto dramático 
- canção 

 
 
 

LITERÁRIOS 

- conto 
- novela 
- romance 
- crônica  
- poema 
- texto dramático 

 
 
DE IMPRENSA 

- comentário radiofônico 
- entrevista 
- debate 
- depoimento 

 
 
DE IMPRENSA 

- notícia 
- editorial 
- artigo 
- reportagem 
- carta do leitor 
- entrevista 
- charge e tira 

DE 
DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA 

- exposição 
- seminário 
- debate 
- palestra 
 

DE  
DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA 

- verbete enciclopédico 
(nota/artigo) 
- relatório de experiências 
- didático (texto, 
enunciados de questões) 
- artigo 

PUBLICIDADE - propaganda PUBLICIDADE - propaganda 
 
Quadro 03: Gêneros privilegiados para a prática de escuta e leitura de textos. 
Fonte: Brasil (1998, p. 54). 
 

A seguir, um quadro que mostra a classificação dos textos de nosso corpus por 

gênero textual: 

TÍTULO DO TEXTO AUTOR GÊNERO 
TEXTUAL 

Brincadeira com as palavras Ricardo Azevedo Literário 
Cardápio indigesto Mário Goulart Literário 
Assalto Carlos D. de Andrade Literário 
O que fazer durante um assalto Raid Security De imprensa 
Comunicado aos consumidores Folha de São Paulo De imprensa 
Maquiagem multada Folha de São Paulo De imprensa 
As serpentes que roubaram a noite Daniel Munduruku Literário 
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TÍTULO DO TEXTO AUTOR GÊNERO 
TEXTUAL 

Pelos olhos de uma Górgona Claude Pouzadoux Literário 
Uma gota do futuro Marco T. Costa Literário 
Entrevista Milly Lacombe De imprensa 
Violência urbana e outras violências Lea E. Silngowschi De imprensa 
Quem está pior merece o melhor Fernando Bonassi De imprensa 
Dormir fora de casa pode ser tormento Mirna Feitoza De imprensa 
Tormento não tem idade Moacyr Scliar De imprensa 
Cuidando do lixo www.kieducacao.com.br De imprensa 
Os Teixeiras moravam em frente Rubem Braga Literário 
As formigas Luiz Vilela Literário 
Oito formas poéticas de curtir as férias Manoel de Barros Literário 
Psitacídeos www.mma.gov.br De imprensa 
Peixe-boi: história e lenda www.projetopeixeboi.com.br De imprensa 
Ecologia na gôndola Ministério do Meio Ambiente De imprensa 
Desenvolvimento sustentável é mito? Maria Vitória Ferrari Tomé De imprensa 
Sexa Luis Fernando Veríssimo Literário 
A estranha passageira Stanislaw Ponte Preta Literário 
Rex, o filósofo pulguento José Roberto Torero De imprensa 
Diário Heloísa Prieto Literário 
As cocadas Cora Coralina Literário 
As boas maneiras Renato Janine Ribeiro Literário 
O primeiro beijo Sylvia Orthof Literário 
A meu amigo, o Piracicaba Lourenço Diaféria Literário 
Supermercados Veja De imprensa 
Sofia Luiz Vilela Literário 
O nosso lado árabe Folha de São Paulo De imprensa 
Lisetta Antônio de A. Machado Literário 
Razões da emigração italiana www.ibge.gov.br De imprensa 
A escravidão na América portuguesa Andrea R. D. Montellato  Literário 
Japoneses montaram colônia (...) www.prefeitura.sp.gov.br De imprensa 
O ábaco do vô Felipe Arthur Nestrovski Literário 
16 de maio de 1966 Fanny Abramovich Literário 
Comida de alma Nina Horta Literário 
Idolatria Sérgio Faraco Literário 
A incrível batalha (...) Miguel de Cervantes Literário 
A indústria da seca no Nordeste www.klickeducacao.com.br De imprensa 
Direito ao trabalho em condições justas Dalmo de Abreu Dallari Literário 
O arquivo Victor Giudice Literário 
Órfãos da colheita Gilberto Dimenstein De imprensa 
Tentei emprego de office-boy (...) Guilherme Werneck De imprensa 
São os hormônios que falam por eles Veja De imprensa 
Tentei muito (...) O Estado de São Paulo De imprensa 
Repercussões da gravidez (...) www.nib.unicamp.br De imprensa 
Vidas secas Graciliano Ramos Literário 
Com que corpo eu vou? Folha de São Paulo De imprensa 
 
Quadro 04: Classificação dos textos por gênero textual. 
Fonte: Terra e Cavalette (2002). 
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Observemos exemplos da análise, distribuídos por série: 

5ª SÉRIE: 

Texto: “Entrevista” - pág. 110 

“[...] Foi um de meus papéis mais complexos. Mas, antes de iniciarmos as filmagens, eu conversei 

muito com meu pai, que também é ator e sempre me dá dicas, e com Steven (Spielberg). Essas 

discussões me ajudaram e, graças a elas, acho que fiz uma de minhas melhores interpretações até hoje 

[...]”. 

 - gênero: de imprensa; 

- tipo de anáfora: anáfora metadiscursiva por nome de atividade linguageira; 

6ª SÉRIE: 

Texto: “Os Teixeiras moravam em frente” - pág. 35  

“[...] e achei o nome também horroroso, insuportável, paralelepípedos, nome que o prefeito dizia com 

muita importância, parece que a grande glória de Cachoeiro e o progresso supremo da humanidade 

residia nessa palavra imensa e antipática [...]”. 

- gênero: literário; 

- tipo de anáfora: anáfora metadiscursiva por nome de texto; 

7ª SÉRIE: 

Texto: “As boas maneiras” - pág. 41 

“[...] O garfo bizantino (dizíamos) escandaliza. A princesa é insultada; São Boaventura, um sacerdote, 

num sermão, acusa-a de ímpia. Como logo vem a morrer, considera-se que Deus a castigou por 

soberba. Nada melhor que este episódio assinala a distância entre o Oriente mais culto (bizantino e 

árabe) e o Ocidente de maneiras rústicas [...]”. 

- gênero: literário; 

- tipo de anáfora: anáfora metadiscursiva por nome de atividade linguageira; 

8ª SÉRIE: 

Texto: “São os hormônios que falam por eles” - pág. 143 



REFERENCIAÇÃO ANAFÓRICA: 
as anáforas não-correferenciais no livro didático de Língua Portuguesa 

DIÓGENES, Lidiane de Morais. 
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“[...] O cérebro de um rapaz nessa fase é como um exército repentinamente surpreendido pelo ataque 

de um inimigo (...). Apanhados distraídos no acampamento, os soldados desse batalhão precisam de 

um tempo para se preparar par o combate. (...) Defendido e organizado, o comandante desse exército 

– seu filho- poderá até tomar banho, vestir o agasalho ou fazer o dever de casa [...]”. 

- gênero: de imprensa; 

- tipo de anáfora: anáfora indireta. 

A partir do levantamento dos dados, esperamos constatar quais os tipos de anáfora 

mais utilizados em cada gênero textual, como também a forma de manifestação dos grupos 

nominais anafóricos. Com isso, pretendemos contribuir para os processos de compreensão da 

referenciação anafórica no ensino de Língua Portuguesa, no nível fundamental (5ª à 8ª séries). 



REFERENCIAÇÃO ANAFÓRICA: 
as anáforas não-correferenciais no livro didático de Língua Portuguesa 

DIÓGENES, Lidiane de Morais. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

Lembremos que as anáforas não-correferenciais extraídas do nosso corpus (cinqüenta 

e dois textos) serão analisadas considerando: a freqüência, o gênero textual no qual se inserem, o 

tipo de anáfora e a forma de manifestação. Vale ressaltar que algumas dessas categorias foram 

utilizadas por Ciulla (2002), em sua dissertação de mestrado, para discutir os critérios 

caracterizadores de elementos anafóricos e dêiticos, especificamente, os dêiticos discursivos. 

 
4.1 Identificação das ocorrências 

 
 
Nesse primeiro tópico da análise, iremos apresentar as ocorrências das anáforas não-

correferenciais nos textos do livro didático, destacando a série e a página do livro, o título do 

texto, a descrição da ocorrência, o gênero textual e o tipo de anáfora. É o que encontraremos no 

quadro abaixo: 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

5ª série “Brincadeira com as palavras” 17 

“[...] Por exemplo, às vezes alguém precisa mandar 
uma mensagem secreta, um recado para ser lido e 
compreendido apenas pela pessoa que irá recebê-
lo. Nessas horas uma língua inventada pode ser 
importante [...]”. 

Literário Anáfora rotuladora 

5ª série “Cardápio indigesto” 27 

“Paula Nei, no restaurante, consultava o cardápio. 
Quando chegou o garçom, pediu: - Traga-me uns 
erros de ortografia. – Não temos isso, freguês. 
Paula Nei mostrou o cardápio. Como não têm, se a 
lista está cheia deles?”. 

Literário Anáfora indireta 

5ª série “Assalto” 37 

“[...] Um assalto! Um assalto! – a senhora 
continuava a exclamar, e quem não tinha escutado 
escutou, multiplicando a notícia. Aquela voz 
subindo do mar de barracas e legumes era como a 
própria sirena policial, documentando, por seu 
uivo, a ocorrência grave, que fatalmente se estaria 
consumando ali, na claridade do dia, sem que 
ninguém pudesse evitá-la [...]”. 

Literário 

“a notícia” – Anáfora 
metadiscursiva por 
nome ilocucionário 

 
“a ocorrência grave” – 

Anáfora rotuladora 
 

5ª série “Assalto” 37 

“Na feira, a gorda senhora protestou a altos brados 
contra o preço do chuchu. (...) Aquela voz subindo 
do mar de barracas e legumes era como a própria 
sirena policial (...). Moleques de carrinho corriam 
em todas as direções, atropelando-se uns aos 
outros. Queriam salvar as mercadorias que 
transportavam. (...) E no atropelo da fuga, pacotes 
rasgavam-se, melancias rolavam, tomates 
esborrachavam-se no asfalto. Se a fruta cai no 
chão, já não é de ninguém [...]”. 
 

Literário Anáfora indireta 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

5ª série “Assalto” 37 

“[...] O ônibus na rua transversal parou para 
assuntar. Passageiros ergueram-se, puseram o 
nariz para fora. Não se via nada. O motorista 
desceu, desceu o trocador, um passageiro advertiu 
[...]”.  
 

Literário Anáfora indireta 

5ª série “Assalto” 37 

“[...] – É uma mulher que chefia o bando! – Já sei. 
A tal dondoca loura. – A loura assalta em São 
Paulo. Aqui é a morena. – Uma gorda. Está de 
metralhadora. Eu vi. – Minha Nossa Senhora, o 
mundo está virado! – Vai ver que está caçando é 
marido. Não brinca numa hora dessas [...]”. 

Literário Anáfora rotuladora 

5ª série “Assalto” 37 

“[...] O assalto fora a uma joalheria, as vitrinas 
tinham sido esmigalhadas a bala. E havia jóias pelo 
chão, braceletes, relógios [...]”. 
 

Literário Anáfora indireta 

5ª série “Assalto” 37 

“[...] Barracas derrubadas assinalavam o ímpeto da 
convulsão coletiva. Era preciso abrir um caminho 
a todo custo [...]”.  
 

Literário Anáfora rotuladora 

5ª série “O que fazer durante um 
assalto” 45 

“[...] Ligue para o 190. Quando o fizer, tenha todas 
as informações possíveis em mãos ou na ponta da 
língua (endereço onde você está, descrição do 
assaltante, direção da fuga, etc) [...]”. 

De imprensa Anáfora rotuladora 

5ª série “Comunicado aos 
consumidores” 50 

“[...] Biscoito Wafer: em janeiro de 1999, houve 
uma redução no peso de nossa linha de biscoitos 
Wafer de 200 gramas para 150 gramas. Essa 
redução foi comunicada ao consumidor por meio 
de cartazes explicativos no ponto-de-venda. Nesse 
caso também, o preço do produto foi reduzido em 
20% [...]”.  

De imprensa Anáfora rotuladora 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

5ª série “Maquiagem multada” 54 

“[...] A multa – de R$ 1,5 milhão a cada um dos 
fabricantes – foi aplicada em razão de as 
companhias terem reduzido o conteúdo de seus 
pacotes sem diminuição proporcional dos preços e 
sem alertar corretamente o consumidor, como de 
resto exige o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC). Esse caso mostra mais uma vez o quanto o 
Brasil conseguiu evoluir em relação aos direitos 
dos consumidores desde que o CDC foi criado, há 
mais de uma década. Experiências como essa 
mostram que, com vontade política, legislação 
adequada, profissionais preparados e envolvimento 
da população, o Brasil pode evoluir em diversos 
setores hoje considerados problemáticos. Que o 
exemplo prospere”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

5ª série “As serpentes que roubaram a 
noite” 78 

“[...] Fazia pouco tempo que o mundo era mundo e 
que as garras da onça ainda não haviam crescido e 
já reinava a insatisfação. E isso porque a noite 
nunca chegava – ela, que iria permitir que pessoas 
e animais repousassem um pouco. O sol brilhava 
sem parar nos céus e nenhum daqueles infelizes 
conseguia sequer tirar uma soneca [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

5ª série “As serpentes que roubaram a 
noite” 78 

“[...] Apenas o papagaio continuava a protestar, 
mas tão alto, que toda a floresta o ouvia, porém o 
sol pouco se importava com toda aquela gritaria e 
seguia brilhando tão alegremente como antes [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

5ª série “As serpentes que roubaram a 
noite” 78 

“[...] A morada de Surucucu ficava escondida no 
fundo da floresta virgem, embaixo das folhas 
espalhadas pelo chão, e nem os macacos gostavam 
de se aproximar daquele lugar misterioso [...]”. 

Literário Anáfora rotuladora 

5ª série “As serpentes que roubaram a 
noite” 78 

“[...] De que me serviriam o arco e as flechas? – riu 
Surucucu. – Não tenho mãos para manejá-los. Meu 
rapaz, tens de me trazer outra coisa. Após dizer 
essas palavras, ela deslizou por entre as folhas e 
desapareceu, e Karu Bempô se viu sozinho [...]”. 
 

Literário Anáfora metadiscursiva 
por nome de texto 

5ª série “As serpentes que roubaram a 
noite” 78 

“[...] Deves saber que uma noite longa custa muito 
caro: nem por dez matracas eu poderia te dar uma 
– respondeu a serpente. Nesse caso, o que queres 
em troca? [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

5ª série “As serpentes que roubaram a 
noite” 78 

“[...] Se soltares a note cedo demais, a escuridão 
vai impedir-me de distribuir o veneno a cada 
serpente como pretendo, e as conseqüências 
recairiam sobre todo o mundo... Com essas 
palavras, ela se despediu e, sem tardar, convocou 
todo o povo das serpentes e começou a distribuir o 
veneno. Surucucu foi a primeira a servir... [...]”. 
 

Literário Anáfora metadiscursiva 
por nome de texto 

5ª série “As serpentes que roubaram a 
noite” 78 

“[...] Depois desse episódio, as serpentes nunca 
mais foram amigas – cada uma procura viver a sua 
vida, sem se preocupar com a dos outros [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

5ª série “Pelos olhos de uma Górgona” 92 

“[...] É com as ninfas que você vai encontrar os 
instrumentos necessários à sua vitória. Elas têm 
sandálias aladas que o farão correr mais depressa, 
um saco para pôr a cabeça da Górgona e um 
capacete, oferecido por Hades, que torna invisível 
quem o usa. Se você se comprometer a devolver 
esses objetos, elas vão lhe emprestar todos [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

5ª série “Uma gota do futuro” 98 

“[...] Era como chamavam, no seu tempo, a paz 
gerada pelo medo de uma guerra com armas 
atômicas. Por saber que um conflito desse tipo 
eliminaria tanto vencidos como vencedores, o 
homem se iludia com essa falsa paz [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

5ª série “Entrevista” 110 

“[...] À noite, é levado a festas de lançamento de 
diversos filmes. Nessas ocasiões, precisa vestir 
smoking e dar autógrafos aos milhares de fãs [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

5ª série “Entrevista” 110 

“[...] Foi um de meus papéis mais complexos. Mas, 
antes de iniciarmos as filmagens, eu conversei 
muito com meu pai, que também é ator e sempre 
me dá dicas, e com Steven (Spielberg). Essas 
discussões me ajudaram e, graças a elas, acho que 
fiz uma de minhas melhores interpretações até hoje 
[...]”. 

De imprensa 
Anáfora metadiscursiva 
por nome de atividade 

linguageira 

5ª série “Entrevista” 110 

“[...] – Mas depois aprendi técnicas de 
concentração que me ajudam a viver o drama como 
se ele estivesse acontecendo em minha própria 
vida. – Você usa esse recurso em casa também? 
[...]”. 

De imprensa Anáfora rotuladora 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

5ª série “Violência urbana e outras 
violências” 149 

“[...] É mister que o Poder Público se aperceba que 
diferentes formas de violência necessitam de 
políticas públicas que levem em consideração a 
especificidade de cada modalidade destes crimes 
para que seu combate seja efetivo [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

5ª série “Violência urbana e outras 
violências” 149 

“[...] Qualquer plano de combate à violência deve, 
necessariamente, conter diretrizes para solucionar 
esse problema em cada uma das suas 
particularidades. O fim da violência nas ruas só 
começa com o fim da violência dentro de casa 
dentro da escola, dentro da empresa... [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

5ª série “Quem está pior merece o 
melhor” 162 

“[...] Acho que ficar vários dias sem comer, como 
muitos nordestinos ficam, deve ser a coisa mais 
horrível do mundo [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

5ª série “Dormir fora de casa pode ser 
tormento” 168 

“[...] E ao contrário do que as famílias costumam 
imaginar, ter medo de dormir fora de casa não tem 
nada a ver com a idade. Assim como há crianças de 
três anos que tiram essas situações de letra, há pré-
adolescentes que chegam a passar mal só de pensar 
na idéia de dormir fora de casa, embora tenham 
vontade [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

5ª série “Tormento não tem idade” 174 

“[...] Não me importa. Assim ela aprende a não ser 
metida. De mais a mais você sabe que eu gosto da 
minha cama, do meu quarto. E, depois, teria de 
fazer uma maleta com pijama, essas coisas [...]”.  
 

De imprensa Anáfora rotuladora 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

5ª série “Tormento não tem idade” 174 

“[...] Não, mamãe. Não insista, por favor. Você 
está me atormentando com isso. Bem, deixe eu lhe 
lembrar uma coisa, para terminar com essa 
discussão: amanhã eu não vou a lugar nenhum 
[...]”. 
 

De imprensa 
Anáfora metadiscursiva 
por nome de atividade 

linguageira 

5ª série “Cuidando do lixo” 187 

“[...] Mesmo sendo afastado do homem, o lixo que 
não é tratado gera doenças, poluição e afeta o meio 
ambiente. Iniciativas como a coleta seletiva, a 
reciclagem e a construção de aterros sanitários 
devem ser adotadas pelas autoridades para se evitar 
esses problemas [...]”. 

De imprensa Anáfora rotuladora 

6ª série “Os Teixeiras moravam em 
frente” 35 

“[...] e achei o nome também horroroso, 
insuportável, paralelepípedos, nome que o prefeito 
dizia com muita importância, parece que a grande 
glória de Cachoeiro e o progresso supremo da 
humanidade residia nessa palavra imensa e 
antipática [...]”. 

Literário Anáfora metadiscursiva 
por nome de texto 

6ª série “As formigas” 52 

“[...] Foi a coisa mais bacana a primeira vez que 
as formigas conversaram com ele. Foi a que 
escapuliu da procissão que conversou [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

6ª série “Oito formas poéticas de curtir 
as férias” 80 

“[...] Hoje eu recebi procuração de um pássaro para 
abrir a manhã e fechar o anoitecer. Fiquei amoroso 
com essa distinção. Não sei se vou dar conta [...]”. 

Literário Anáfora rotuladora  

6ª série “Oito formas poéticas de curtir 
as férias” 80 

“[...] Achei entre os índios terenas daqui a maneira 
mais bela e poética de nomear as cores. É assim: 
vermelho, sangue de arara; verde, sangue de folha; 
amarelo, sangue de sol; azul, sangue do céu [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

6ª série “Oito formas poéticas de curtir 
as férias” 80 

“[...] Atravesso o rio a nado para a outra margem 
onde está o cavalo. Monto em pêlo no cavalo e 
saímos disparados pelos campos. Essa aventura só 
posso fazer com as palavras porque as palavras 
aceitam tudo [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

6ª série : “Psitacídeos” 103 

“[...] O Brasil é o país mais rico do mundo em 
psitacídeos e nele vivem seus maiores 
representantes: as araras. Em mapa de 1500, essa 
riqueza era evidenciada, sendo o Brasil designado 
como ‘Terra dos Papagaios’ [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

6ª série “Peixe-boi: história e lenda” 111 

“[...] Na literatura clássica da Grécia, a obra 
Odisséia, de Homero, narra as tentações sofridas 
pelo navegador que lutou bravamente contra a 
sedução do canto e a beleza das sereias. É deste 
relato que vem a associação à figura do peixe-boi 
[...]”. 
 

De imprensa Anáfora metadiscursiva 
por nome ilocucionário 

6ª série “Ecologia na gôndola” 133 

“[...] Quanto mais a população valorizar os 
produtos que respeitam a natureza, mais as 
empresas terão de se preocupar com esse assunto 
[...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

6ª série “Ecologia na gôndola” 133 

“[...] No Brasil, as escolhas do gênero ainda 
dependem muito mais da confiança do consumidor 
na palavra do fabricante que na existência de selos 
de certificação. Por isso, é preciso estar atento para 
não cair em meros golpes publicitários. O país 
ainda está engatinhando nesse aspecto [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

6ª série “Ecologia na gôndola” 133 

“[...] Mas a pressão do mercado por produtos 
ecologicamente corretos já vai mudar esse quadro 
nos próximos anos [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

6ª série “Desenvolvimento sustentável é 
mito?” 141 

“[...] No entanto, começamos a defrontar com um 
grande problema: nem os princípios de reciclagem 
(...) se fossem bem seguidos, poderiam nos livrar 
do problema do lixo [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

6ª série “Sexa” 151 

“[...] – O sexo da mulher é igual ao do homem? – 
É. Quer dizer... Olha aqui. Tem o sexo masculino e 
o sexo feminino, certo? – Certo. – São duas coisas 
diferentes [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

6ª série “A estranha passageira” 174 

“[...] Gorda como era, custou a se encaixar na 
poltrona e arrumar todos aqueles pacotes. Depois 
não sabia como amarrar o cinto e eu tive que 
realizar essa operação em sua farta cintura [...]”. 

Literário Anáfora rotuladora 

6ª série “A estranha passageira” 174 

“[...] Os outros passageiros já estavam se 
divertindo às minhas custas, a zombar do meu 
embaraço ante as perguntas que aquela senhora me 
fazia aos berros, como se estivesse em casa entre 
pessoas íntimas. A coisa foi ficando ridícula [...]”. 

Literário Anáfora rotuladora 

6ª série “Rex, o filósofo pulguento” 186 

“[...] Minutos depois, às minhas costas, dois grupos 
de homens uniformizados começaram a correr 
atrás de uma bola. Pareceu-me um espetáculo 
monótono. Era inacreditável, porém, o efeito que 
aquela momice tinha sobre as pessoas atrás da 
cerca [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

 



 64

 

SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

7ª série “Diário” 16 

“[...] Então a Anísia disse que a gente podia fazer 
uma pesquisa sobre qualquer um desses assuntos: 
Picasso, guerra mundial, luta pela liberdade de 
expressão, mas ele queria, em todos os trabalhos, 
que usássemos muitas fotos e imagens [...]”. 

Literário Anáfora rotuladora 

7ª série “As cocadas” 32 

“[...] Batia os ovos, segurava a gamela, untava as 
formas, arrumava nas assadeiras, entregava na 
boca do forno e socava cascas no pesado almofariz 
de bronze. Estávamos nessa lida e minha prima 
precisou de uma vasilha para bater um pão-de-ló 
[...]”.  
 

Literário Anáfora rotuladora 

7ª série “As cocadas” 32 

“[...] Até hoje, quando me lembro disso, sinto 
dentro de mim uma revolta – má e dolorida – de 
não ter enfrentado decidida e, resoluta, malcriada e 
cínica, aqueles adultos negligentes e partilhado 
das cocadas bolorentas com o cachorro [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

7ª série “As boas maneiras” 41 

“[...] O garfo bizantino (dizíamos) escandaliza. A 
princesa é insultada; São Boaventura, um 
sacerdote, num sermão, acusa- a de ímpia. Como 
logo vem a morrer, considera-se que Deus a 
castigou por soberba. Nada melhor que este 
episódio assinala a distância entre o Oriente mais 
culto (bizantino e árabe) e o Ocidente de maneiras 
rústicas [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 

TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

7ª série “O primeiro beijo” 47 

“[...] Vejo você,folheando o livro, se saber se vai 
gostar ou não. Eu também não sei. Aliás, é 
espantosa essa mínima diferença que existe, 
muitas vezes, entre uma opinião favorável ou 
desfavorável [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

7ª série “A meu amigo, o Piracicaba” 63 

“[...] Um ribeiro, um regato, um riacho, um 
ribeirão, um córrego, todos eles fazem o mar, onde 
ninguém distingue o grande do pequeno. E essa 
igualdade é, talvez, a maior lição que os rios dão 
[...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

7ª série “Supermercados” 73 

“[...] Nos bairros mais ricos das cidades nasceram e 
cresceram os supermercados. (...) E estão 
vencendo um problema que havia no passado: os 
fregueses eram tímidos e pareciam ter vergonha de 
enfrentar a sofisticação do ambiente. Os 
proprietários de um supermercado em campo 
Grande, subúrbio do Rio, notaram, logo após a 
inauguração, que os moradores do lugar olhavam 
desconfiados para a roleta da porta da entrada. (...) 
A roleta foi eliminada e os mais corajosos 
começaram a penetrar na loja enorme, com 
prateleiras montadas à altura da mulher brasileira 
(...), onde a disposição dos artigos em embalagens 
modernas e atraentes é cuidadosamente planejada. 
Muitos, porém, ficavam parados diante dos 
balcões, encantados com o suave fundo musical, 
esperando que alguém viesse servi-los [...]”. 
 

De imprensa 

“um problema” -
Anáfora rotuladora 

 
Anáfora indireta  
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

7ª série “Sofia” 83 

“[...] Pouco depois estavam sentados em caixotes 
vazios, trapos na mão, ágeis, limpando os tomates, 
pra quê eles põem esse pó? (...) Sofia no meio 
deles, contando casos (...) dando gargalhadas, 
sacudindo-se toda, esquecida das brigas. Às vezes 
comia um tomate: enfiava-o inteiro na boca, as 
bochechas estufavam. Terminado o serviço, ela 
fazia o pagamento: um saquinho de balas para cada 
um [...]”. 

Literário Anáfora rotuladora 

7ª série “O nosso lado árabe” 92 

“[...] Você acha que o café tem cara (e cheiro) de 
Brasil e que o termo moreno é perfeito para definir 
o povo brasileiro? Pois é bom saber que, assim 
como milhares de outras palavras enraizadas no 
cotidiano nacional, as duas são importadas do 
árabe. Talvez por ser mais antiga e disseminada, a 
influência árabe é muito menos visível do que a 
italiana ou a japonesa. Mas, assim como as duas 
brasileiríssimas palavras citadas acima, a 
colonização portuguesa legou ao país uma enorme 
herança árabe, da língua à arquitetura, passando 
por música e comida [...]”. 
 

De imprensa Anáfora metadiscursiva 
por nome de texto 

7ª série “Lisetta” 97 

“Quando Lisetta subiu no bonde (o condutor 
ajudou) viu logo o urso. (...) Um escândalo. E logo 
no banco da frente. (...) O bonde deu um 
solavanco, sacudiu os passageiros, deslizou, rolou, 
seguiu. (...) Dona Mariana (havia pago uma 
passagem só) opôs-se com energia e outro beliscão 
[...]”. 

Literário Anáfora indireta 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

7ª série “Razões da emigração italiana” 106 

“[...] No caso específico da Itália, depois de um 
longo período de mais de 20 anos de lutas para a 
unificação do país, sua população, particularmente 
a rural e mais pobre, tinha dificuldade de 
sobreviver, seja nas pequenas propriedades que 
possuía ou onde simplesmente trabalhava, seja nas 
cidades, para onde se deslocava em busca de 
trabalho. Nessas condições, portanto, a emigração 
era não só estimulada pelo governo, como era, 
também, uma solução de sobrevivência para as 
famílias [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

7ª série “A escravidão na América 
Portuguesa” 117 

“[...] Estabelecia-se, assim, o comércio triangular, 
que tantos lucros deu aos comerciantes europeus 
entre os séculos XVI e XIX. Nesse sistema 
escravagista, a questão racial passou a estar 
vinculada à condição mesma da escravidão [...]”. 

Literário Anáfora rotuladora 

7ª série “A escravidão na América 
Portuguesa” 117 

“[...] Não é por acaso que, em países como o 
Brasil, o trabalho intelectual é mais valorizado que 
o trabalho braçal. O preconceito construído no 
mundo colonial permanece vivo no cotidiano atual 
de nosso país [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

7ª série “Japoneses montaram colônias e 
difundiram sua cultura” 122 

“[...] Eram, no total, 781 pessoas a bordo do vapor 
‘Kasato-Maru’, que aportou às 9h30 no cais nº 14 
(atual armazém 16), no Porto de Santos. Esse 
grupo permaneceu alojado por alguns dias na 
Hospedaria dos Imigrantes [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

7ª série “Japoneses montaram colônias e 
difundiram sua cultura” 122 

“[...] A emigração japonesa para o Brasil estancou 
depois da eclosão da II Guerra Mundial em 1941, 
quando já haviam chegado ao país 188 986 
japoneses. Quando a guerra terminou, o processo 
foi retomado, em 1952, estendendo-se por mais dez 
anos, período em que vieram cerca de 50 mil 
imigrantes agricultores [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

7ª série “Japoneses montaram colônias e 
difundiram sua cultura” 122 

“[...] No período que se seguiu a esse, o Brasil 
adotou a política de receber somente imigrantes 
que dispunham de capacidade financeira e que 
aplicassem em empreendimentos agrícolas, ou 
profissionais qualificados para o setor industrial. 
Nessas condições aportaram em terras brasileiras 
alguns outros milhares de japoneses [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

7ª série “O ábaco do vô Felipe” 131 

“Três vezes por ano meus pais me levavam até a 
casa do vô Felipe e da vó Poli para comemorar as 
festas judaicas. Meus pais nunca ligaram muito 
para a tradição [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

7ª série “O ábaco do vô Felipe” 131 

“[...] Nas tardes em que minha mãe me levava ao 
centro para fazer compras, passava sempre comigo 
na loja. Era uma sala comprida e escura, com rolos 
grandes de tecido nas prateleiras. Meu avô pegava 
os rolos para mostrar aos clientes, e eles faziam 
um barulho gostoso quando caíam pesados no 
balcão [...]”. 
 

Literário Anáfora indireta 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

7ª série “16 de maio de 1966” 150 

“[...] Minhas amigas, morrendo de inveja. Me 
achando uma sortuda. Dois caras legais querendo 
me namorar firme. Por que não posso ficar com os 
dois? Sei muito bem porque, portanto, vamos parar 
com esta bobagem”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

7ª série “16 de maio de 1966” 150 

“[...] A verdade, acho, é que não estou apaixonada 
por nenhum deles. Ou não sei o que é amar. Como 
é que a gente sente de verdade? O que acontece por 
dentro e por fora? Se soubesse, não estava nesta 
baita indecisão [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

7ª série “Comida de alma” 165 

“Comida de alma é aquela que consola, que 
escorre garganta quase sem precisar ser mastigada, 
na hora de dor, de depressão, de tristeza pequena. 
(...) O caldo de galinha gelatinoso, tomado às 
colheradas. (...) Nada como ir para a cama como 
um prato fundo de purê de batata já saturado de 
manteiga (...). A tia Léonie de Proust comia seus 
ovos com creme em pratos rasos, com desenhos e 
legendas. (...) O leite em boa caneca grossa, o chá 
em xícara inglesa florida e, para os casos 
extremos, a mamadeira, é claro. A comida, de 
preferência, deve ser bebida aos goles ou tomada 
de colher. A faca é quase sempre supérflua [...]”. 

Literário Anáfora indireta 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

7ª série “Idolatria” 171 

“[...] Nosso Chevrolet era um trinta e oito de 
carroceria verde-oliva e cabina da mesma cor, só 
um nadinha mais escura. No pára-choque havia 
uma frase sobre amor de mãe (...). Ouvíamos os 
estalos da lataria e o gemido das correntes, no 
barro e na água, mas o caminhão não saiu do lugar. 
Ele deu um murro no guidom. (...) Quis abrir a 
porta, ela trancou no barranco (...) Agachou-se 
junto às rodas e começou a fuçar, jogando grandes 
porções de barro para os lados [...]”. 
 

Literário Anáfora indireta 

7ª série “A incrível batalha contra os 
moinhos de vento” 186 

“[...] Bem se vê que não tens prática nessas 
aventuras. São gigantes e, se tens medo, afasta-te 
daqui. O melhor é que fiques rezando enquanto me 
atiro a essa feroz e desigual batalha [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

7ª série “A incrível batalha contra os 
moinhos de vento” 186 

“[...] Vamos para Porto Lápice. Lá encontraremos 
muitas e diferentes aventuras. Praticarei tantas 
ações de cavalaria que te sentirás o mais 
afortunado dos homens por poder testemunhar 
esses feitos [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 

7ª série “A incrível batalha contra os 
moinhos de vento” 186 

“[...] Dom Quixote sorriu com a complacência dos 
verdadeiros heróis. Seu servo poderia gemer 
quanto quisesse. Nunca vira nada em contrário das 
normas da cavalaria que, aliás, não tratavam de 
assunto tão mesquinho [...]”. 
 

Literário Anáfora rotuladora 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

8ª série “A indústria da seca no 
Nordeste” 52 

“[...] De fato, elas muitas vezes inviabilizam as 
atividades econômicas no sertão, dizimando o gado 
e fazendo com que os sertanejos deixem suas terras 
em busca de melhores condições de vida. Mas a 
seca não é a única responsável por toda a situação 
[...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

8ª série “A indústria da seca no 
Nordeste” 52 

“[...] Grupos políticos e econômicos aproveitam-se 
do flagelo da região em benefício próprio. 
Divulgando uma situação de calamidade pública, 
essa elite consegue ajuda governamental – como 
anistia das dívidas, verbas de emergência e 
renegociação de empréstimos [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

8ª série “A indústria da seca no 
Nordeste” 52 

“[...] Tudo isso caracteriza a chamada ‘indústria da 
seca’, ou seja, uma série de medidas que eternizam 
o problema para impedir que o auxílio desapareça 
[...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

8ª série “Direito ao trabalho em 
condições justas” 81 

“[...] Em muitas sociedades, são mais valorizados 
os que realizam trabalhos intelectuais, gozando de 
menor prestígio social os que se dedicam a 
trabalhos físicos. De modo geral, entretanto, essa 
diferenciação já não é tão evidente como foi até 
pouco, sendo outros os critérios para a conquista de 
prestígio e de melhor retribuição [...]”. 

Literário Anáfora rotuladora 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

8ª série “Direito ao trabalho em 
condições justas” 81 

“[...] Quando alguém é obrigado, pela força, a 
executar determinada tarefa, não se pode dizer que 
esteja realizando um trabalho. O que está 
ocorrendo é a imposição de um castigo ou de uma 
coação que humilha o ser humano. Por esses 
motivos, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos condena a escravidão, e esta é 
considerada crime em grande número de países 
[...]”. 

Literário Anáfora rotuladora 

8ª série “O arquivo” 97 

“[...] João era moço. Aquele era seu primeiro 
emprego. Não se mostrou orgulhoso, embora tenha 
sido um dos poucos contemplados. Afinal, 
esforçara-se. Não tivera uma só falta ou atraso. 
Limitou-se a sorrir, a agradecer ao chefe. No dia 
seguinte, mudou-se para um quarto mais distante 
do centro da cidade. Com o salário reduzido, podia 
pagar um aluguel menor. (...) Desta vez, a empresa 
atravessava um período excelente. (...) – De hoje 
em diante, o senhor passará a auxiliar a 
contabilidade, como menos cinco dias de férias. 
Contente? Radiante, João gaguejou alguma coisa 
ininteligível, cumprimentou a diretoria, voltou ao 
trabalho. (...) Agradeço tudo que fizeram em meu 
benefício, mas desejo requerer minha 
aposentadoria [...]”. 

Literário Anáfora indireta 

8ª série “Órfãos da colheita” 112 

“[...] Eles andam apertados em caminhões, sem 
nenhuma segurança, conduzidos por motoristas 
sem carteira de habilitação e, às vezes, trabalham 
mais do que os próprios adultos [...]”. 
 

De imprensa Anáfora indireta 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

8ª série
“Tentei emprego de office-boy 
três vezes, mais desisti, fiquei 

desanimado” 
135 

“[...] A. R. A. R., 17, é um dos milhares de jovens 
paulistanos que, por não conseguirem um emprego 
formal, com carteira assinada, foram trabalhar na 
economia informal. Ele é plaqueiro (homem-
sanduíche) de uma empresa que compra e vende 
telefones celulares no centro de São Paulo. Passa o 
dia distribuindo panfletos. Trabalha das 9h às 18h, 
com direito a uma hora de almoço, e ganha 
R$15,00 por dia. (...) Tenho carteira de trabalho. 
Tentei umas três vezes emprego de office-boy, mas 
desisti. Fiquei desanimado [...]”. 
 

De imprensa Anáfora indireta 

8ª série “São os hormônios que falam 
por eles” 143 

“[...] Uma das principais características aparentes 
da adolescência é que nessa fase que o garoto 
começa a dizer não [...]”. 
 

De imprensa Anáfora rotuladora 

8ª série “São os hormônios que falam 
por eles” 143 

“[...] O cérebro de um rapaz nessa fase é como um 
exército repentinamente surpreendido pelo ataque 
de um inimigo (...). Apanhados distraídos no 
acampamento, os soldados desse batalhão 
precisam de um tempo para se preparar para o 
combate. (...) Defendido e organizado, o 
comandante desse exército – seu filho- poderá até 
tomar banho, vestir o agasalho ou fazer o dever de 
casa [...]”. 

De imprensa Anáfora indireta 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

8ª série “Censo 2000: aumenta a 
gravidez na adolescência” 160 

“[...] O Censo 2000, divulgado no início do mês, 
apontou para o crescimento do número de crianças 
nascidas de mães entre 15 e 19 anos – 14,17% 
desde 1980. A taxa de fecundidade diminui em 
todas as outras faixas etárias. (...) Dos cerca de 2,7 
milhões de partos realizados pelo SUS em todo o 
Brasil, em 2001, 35 mil ou 1,3% foram em garotas 
dessa faixa etária. (...) Se adicionados os partos em 
grávidas de 15 a 19 anos – 25% do total – chega-se 
a outro número assustador: 700 mil meninas 
tornam-se mães a cada ano. (...) Nos primeiros 
meses, tomava anticoncepcional a pedido da 
família e do próprio companheiro – eles a 
consideravam muito nova para ter um bebê [...]”. 

De imprensa Anáfora indireta 

8ª série “Repercussões da gravidez na 
adolescência” 171 

“[...] A adolescência caracteriza-se por ser um 
período de descoberta do mundo, dos grupos de 
amigos, de uma vida social maia ampla. Assim, a 
gravidez pode vir a interromper, na adolescente, 
esse processo de desenvolvimento próprio da 
idade, fazendo-a assumir responsabilidades e 
papéis de adulta antes da hora, já que dentro em 
pouco se verá obrigado a dedicar-se aos cuidados 
maternos. (...) Se é fundamental que a mãe seja 
uma referência para a formação da personalidade 
do seu bebê, os transtornos psíquicos da mãe 
poderão vir a afetar a criança [...]”. 

De imprensa 
Anáfora rotuladora 

 
Anáfora indiireta 
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SÉRIE TÍTULO DO TEXTO PÁG. OCORRÊNCIA GÊNERO 
TEXTUAL TIPO DE ANÁFORA 

8ª série “Repercussões da gravidez na 
adolescência” 171 

“[...] Porém, geralmente não é o que acontece: as 
jovens se assustam e angustiam-se ao constatar que 
lhes aconteceu algo imprevisto ou indesejado. Só 
este fato torna necessário que seja alvo de cuidados 
materiais e médicos apropriados, de solidariedade 
humana e amparo afetivo especiais. A questão é 
que, na maioria dos casos, essas condições também 
não existem [...]”. 

De imprensa Anáfora rotuladora 

8ª série “Repercussões da gravidez na 
adolescência” 171 

“[...] Viver ao mesmo tempo a própria 
adolescência, cuidar da gestação e, mais tarde, do 
bebê, não é tarefa fácil. E a vida torna-se ainda 
mais difícil para a adolescente grávida que estuda e 
trabalha. Igualmente, essa situação não difere com 
relação ao jovem adolescente que se torna pai... 
[...]”. 

De imprensa Anáfora rotuladora 

8ª série “Vidas secas” 198 

“[...] Baleia arrebitou as orelhas, arregaçou as 
ventas, sentiu cheiro de preás, farejou um minuto, 
localizou-os no morro próximo e saiu correndo 
[...]”. 
 

Literário Anáfora indireta 

8ª série “Com que corpo eu vou?” 204 

“[...] Não porque ele seja, o corpo, a sede pulsante 
da vida humana. Não porque possua uma vasta 
superfície sensível ao prazer do toque – a pele, 
esse invólucro tenso que protege o trabalho 
silencioso dos órgãos [...]”. 

De imprensa Anáfora indireta 

 
 
Quadro 05: Identificação das ocorrências. 



REFERENCIAÇÃO ANAFÓRICA: 
as anáforas não-correferenciais no livro didático de Língua Portuguesa 

DIÓGENES, Lidiane de Morais. 
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A tabela a seguir apresenta a quantificação dos tipos de anáfora não-

correferenciais, destacados por série: 

 
TIPOS DE ANÁFORA 

Anáfora metadiscursiva 

LIVRO Anáfora 
indireta 

Anáfora 
rotuladora Nomes 

ilocucionários

Nomes de 
atividade 

linguageira 

Nomes 
de 

texto 
Subtotal 

TOTAL

5ª série 21 23 01 02 02 05 49 
6ª série - 14 01 - 01 02 16 
7ª série 36 20 - - 01 01 57 
8ª série 29 10 - - - 0 39 

TOTAL 86 67 02 02 04 08 161 
 

Tabela 02: Tipos de anáforas não-correferenciais por série. 
 

Abaixo, temos a mesma tabela em percentuais (%): 

 
TIPOS DE ANÁFORA – PERCENTUAIS 

Anáfora metadiscursiva 

LIVRO Anáfora 
indireta 

Anáfora 
rotuladora Nomes 

ilocucionários

Nomes de 
atividade 

linguageira 

Nomes 
de 

texto 
Subtotal 

TOTAL

5ª série 43% 47% 2% 4% 4% 10% 100% 
6ª série - 88% 6% - 6% 12% 100% 
7ª série 63% 35% - - 2% 2% 100% 
8ª série 74% 26% - - - 0% 100% 

TOTAL 53% 42% 1% 1% 3% 5% 100% 
 

Tabela 03: Tipos de anáforas não-correferenciais por série (percentuais). 

 
De um modo geral, podemos observar que a anáfora indireta foi utilizada em mais 

da metade de todo o corpus da pesquisa: cinqüenta e três por cento. Esse tipo de anáfora 

permite que vários objetos sejam ancorados e interpretados a partir de um único referente, daí 



REFERENCIAÇÃO ANAFÓRICA: 
as anáforas não-correferenciais no livro didático de Língua Portuguesa 

DIÓGENES, Lidiane de Morais. 
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o uso predominante nos textos analisados, na sua maioria, literários. Em seguida, observamos 

a anáfora rotuladora, utilizada em quarenta e dois por cento dos textos selecionados. Um 

número de ocorrências também significativo, pois esse tipo de anáfora realiza-se a partir de 

rótulos que, geralmente, funcionam sob a forma de substantivos, sem requerer um significado 

específico. Constatamos, ainda, que a anáfora metadiscursiva foi utilizada em um número 

bem menos significativo: cinco por cento de todas as ocorrências. Ao contrário da anáfora 

rotuladora, a anáfora metadiscursiva faz uso de termos mais restritos, que atribuem um 

significado mais específico em relação ao conteúdo que sumariza, funcionando como 

nominalizações de processos verbais, nomes que se referem aos resultados de padrões 

discursivos, nomes que se referem à estrutura textual formal do discurso, etc. Dessa forma, 

atribuímos a essa característica, a baixa freqüência dessas anáforas nos textos analisados. 

 
4.2 Distribuição das anáforas por gênero textual 

 
 
No capítulo metodológico deste trabalho, apresentamos a classificação proposta 

pelos PCN (BRASIL, 1998, p. 54) para os gêneros textuais escritos, a partir da qual 

observamos a predominância de textos literários e de imprensa. Por outro lado, não 

constatamos a ocorrência de textos de divulgação científica no material selecionado para a 

pesquisa. 

Analisaremos cada tipo de anáfora nos dois gêneros: literário e de imprensa. 

Utilizaremos, também, tabelas numéricas que irão ilustrar a regularidade das ocorrências nos 

livros de 5ª à 8ª séries. 

A estrutura de apresentação desse tópico da análise foi definida a partir da 

freqüência dos tipos de anáfora nos textos selecionados, indo da menor freqüência para a 

maior freqüência. Desse modo, a ordem é a seguinte: anáfora metadiscursiva, anáfora 

rotuladora e anáfora indireta. 



REFERENCIAÇÃO ANAFÓRICA: 
as anáforas não-correferenciais no livro didático de Língua Portuguesa 

DIÓGENES, Lidiane de Morais. 

 

 

78

4.2.1. Anáfora metadiscursiva 
 
 

Já foi dito que, nas anáforas metadiscursivas, a própria atividade enunciativa é 

focalizada, o que qualifica o segmento textual precedente como atividade metadiscursiva. 

Mais uma vez, colocamos que, nessa análise, as anáforas metadiscursivas serão 

complementadas pelo que Francis (2003) chama de rótulos metalingüísticos, divididos em 

quatro grupos: nomes ilocucionários, nomes de atividade linguageira, nomes de processo 

mental, nomes de texto. 

Abaixo, uma tabela que apresenta o número de anáforas metadiscursivas 

utilizadas nos gêneros literário e de imprensa, em cada série: 

ANÁFORA METADISCURSIVA 
LIVRO GÊNERO LITERÁRIO GÊNERO DE IMPRENSA 

5ª série 03 02 
6ª série 01 01 
7ª série - 01 
8ª série - - 
TOTAL 04 04 
 
Tabela 04: Anáfora metadiscursiva nos gêneros literário e de imprensa. 

 

A seguir, temos uma tabela que resume esses números, também em percentuais: 

ANÁFORA METADISCURSIVA - PERCENTUAIS 
LIVRO GÊNERO LITERÁRIO GÊNERO DE IMPRENSA 

5ª à 8ª séries 04 04 
% 50% 50% 

 
Tabela 05: Anáfora metadiscursiva nos gêneros literário e de imprensa (percentuais). 

 

A partir das tabelas acima, podemos concluir que a anáfora metadiscursiva é 

utilizada com a mesma freqüência nos gêneros literário e de imprensa: são quatro ocorrências 

para cada gênero, o que resulta em cinqüenta por cento para o gênero literário e cinqüenta por 

cento para o gênero de imprensa. 
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Esse resultado nos mostra que os gêneros em análise não favorecem 

especificamente o emprego desse tipo de anáfora. 

Observemos alguns exemplos que ilustram o uso da anáfora metadiscursiva: 

5ª SÉRIE 

EXEMPLO 01: 

Texto: “Assalto” - pág. 37 (Literário) 

“[...] Um assalto! Um assalto! – a senhora continuava a exclamar, e quem não tinha escutado escutou, 

multiplicando a notícia. [...]”. 

Nesse exemplo, podemos observar que ocorre uma anáfora metadiscursiva por 

nome ilocucionário, uma vez que o termo notícia é utilizado para referir-se ao assalto, trata-se 

da nominalização de um ato de comunicação. Notamos, ainda, que a anáfora foi introduzida 

por um artigo definido (a). 

5ª SÉRIE 

EXEMPLO 02: 

Texto: “Entrevista” - pág. 110 (De imprensa) 

“[...] Foi um de meus papéis mais complexos. Mas, antes de iniciarmos as filmagens, eu conversei 

muito com meu pai, que também é ator e sempre me dá dicas, e com Steven (Spielberg). Essas 

discussões me ajudaram e, graças a elas, acho que fiz uma de minhas melhores interpretações até hoje 

[...]”. 

 Nesse exemplo, temos a presença de uma anáfora metadiscursiva por nome de 

atividade linguageira (discussões), para referir-se às conversas que o ator teve com o pai e 

com o diretor do filme. O nome está acompanhado de um pronome demonstrativo (essas) que 

funciona como determinante. 

6ª SÉRIE 

EXEMPLO 03: 

Texto: “Os Teixeiras moravam em frente” - pág. 35 (Literário) 
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“[...] e achei o nome também horroroso, insuportável, paralelepípedos, nome que o prefeito dizia com 

muita importância, parece que a grande glória de Cachoeiro e o progresso supremo da humanidade 

residia nessa palavra imensa e antipática [...]”. 

Aqui, temos uma anáfora metadiscursiva por nome de texto, caracterizada pelo 

emprego de nomes que se referem à estrutura textual do discurso (palavra). É possível 

observar, ainda, que a expressão traz como determinante um pronome demonstrativo (nessa), 

como também a presença de dois termos que denunciam a avaliação negativa do autor para 

com a palavra “paralelepípedos” (imensa, antipática). 

6ª SÉRIE 

EXEMPLO 04: 

Texto: “Peixe-boi: história e lenda” - pág. 111 (De imprensa) 

“[...] Na literatura clássica da Grécia, a obra Odisséia, de Homero, narra as tentações sofridas pelo 

navegador que lutou bravamente contra a sedução do canto e a beleza das sereias. É deste relato que 

vem a associação à figura do peixe-boi [...]”. 

O que temos nesse exemplo é uma anáfora metadiscursiva por nome ilocucionário 

(relato), acompanhado de um pronome demonstrativo (deste), que retoma o que foi colocado 

anteriormente sobre a obra Odisséia. 

7ª SÉRIE 

EXEMPLO 05: 

Texto: “O nosso lado árabe” - pág. 92 (De imprensa) 

“[...] Você acha que o café tem cara (e cheiro) de Brasil e que o termo moreno é perfeito para definir o 

povo brasileiro? Pois é bom saber que, assim como milhares de outras palavras enraizadas no 

cotidiano nacional, as duas são importadas do árabe. Talvez por ser mais antiga e disseminada, a 

influência árabe é muito menos visível do que a italiana ou a japonesa. Mas, assim como as duas 

brasileiríssimas palavras citadas acima, a colonização portuguesa legou ao país uma enorme herança 

árabe, da língua à arquitetura, passando por música e comida [...]”. 
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Aqui, podemos observar uma anáfora metadiscursiva por nome de texto 

(palavras), para fazer referência às palavras café e moreno, acompanhada de um determinante 

composto de um artigo definido (as) e um numeral (duas), e um termo que qualifica a anáfora 

(brasileiríssimas). 

 
4.2.2 Anáfora rotuladora 

 
Já vimos que esse tipo de anáfora caracteriza-se pelo uso de uma forma nominal 

que resume segmentos precedentes do texto sob um determinado rótulo. 

A seguir, uma tabela que apresenta o número de ocorrências de anáfora rotuladora 

nos gêneros literário e de imprensa, em cada série: 

ANÁFORA ROTULADORA 
LIVRO GÊNERO LITERÁRIO GÊNERO DE IMPRENSA 

5ª série 11 12 
6ª série 07 07 
7ª série 15 05 
8ª série 03 07 
TOTAL 36 31 
 
Tabela 06: Anáfora rotuladora nos gêneros literário e de imprensa. 

 
Observemos uma tabela que resume esses números também em percentuais: 

ANÁFORA ROTULADORA - PERCENTUAIS 
LIVRO GÊNERO LITERÁRIO GÊNERO DE IMPRENSA 

5ª à 8ª séries 36 31 
% 54% 46% 

 
Tabela 07: Anáfora rotuladora nos gêneros literário e de imprensa (percentuais). 

 
Com relação à anáfora rotuladora, o que podemos constatar é que, também quanto 

a este tipo, há uma predominância no gênero literário: nesse gênero, são trinta e seis 

ocorrências nos textos selecionados, o que resulta em cinqüenta e quatro por cento de todas as 

anáforas utilizadas. No gênero de imprensa, são trinta e uma ocorrências de anáfora 

rotuladora, constituindo quarenta e seis por cento de todas as anáforas utilizadas. 
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Atribuímos tal resultado à própria caracterização dos textos literários, tidos como 

mais longos, e que envolvem diversas situações e, conseqüentemente, histórias e personagens, 

que podem ser retomados sob outros nomes, o que facilita o emprego de rótulos. 

Como exemplos, podemos citar: 

5ª SÉRIE 

EXEMPLO 06: 

Texto: “As serpentes que roubaram a noite” - pág. 78 (Literário) 

“[...] A morada de Surucucu ficava escondida no fundo da floresta virgem, embaixo das folhas 

espalhadas pelo chão, e nem os macacos gostavam de se aproximar daquele lugar misterioso [...]”. 

O que podemos observar nesse exemplo é que, após uma descrição da morada da 

cobra, o autor faz uso de uma expressão que sumariza todo o conteúdo colocado 

anteriormente (lugar), que está introduzido por um pronome demonstrativo (daquele). 

Notemos, ainda, o emprego da palavra misterioso, o que denuncia a avaliação que o autor faz 

do referido lugar. 

5ª SÉRIE 

EXEMPLO 07: 

Texto: “Quem está pior merece o melhor” - pág. 162 (De imprensa) 

“[...] Acho que ficar vários dias sem comer, como muitos nordestinos ficam, deve ser a coisa mais 

horrível do mundo [...]”. 

O que podemos notar nesse trecho é que o autor faz uso de um rótulo (coisa) para 

classificar a experiência de ficar vários dias sem comer, sendo que este traz como 

determinante um artigo definido (a). Observemos a avaliação estritamente negativa que ele 

atribui a tal experiência (a coisa) mais horrível do mundo. 

6ª SÉRIE 

EXEMPLO 08: 

Texto: “As formigas” - pág. 52 (Literário) 
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“[...] Foi a coisa mais bacana a primeira vez que as formigas conversaram com ele. Foi a que 

escapuliu da procissão que conversou [...]”. 

Aqui, mais uma vez, é empregado o rótulo coisa, que traz como determinante um 

artigo definido (a). O autor, através do rótulo, apresenta uma avaliação positiva sobre a 

experiência de conversar com as formigas (a coisa) mais bacana. 

6ª SÉRIE 

EXEMPLO 09: 

Texto: “Rex, o filósofo pulguento” - pág. 186 (De imprensa) 

“[...] Minutos depois, às minhas costas, dois grupos de homens uniformizados começaram a correr 

atrás de uma bola. Pareceu-me um espetáculo monótono. Era inacreditável, porém, o efeito que 

aquela momice tinha sobre as pessoas atrás da cerca [...]”. 

Percebemos em um mesmo trecho, dois rótulos diferentes (espetáculo, momice), 

introduzidos, respectivamente, por um artigo indefinido (um) e por um pronome 

demonstrativo (aquela), são utilizados para resumir o ato de jogar futebol. Podemos notar, 

ainda, que o autor faz uso do termo monótono para classificar o jogo. 

7ª SÉRIE 

EXEMPLO 10: 

Texto: “As boas maneiras” - pág. 41 (Literário) 

“[...] O garfo bizantino (dizíamos) escandaliza. A princesa é insultada; São Boaventura, um sacerdote, 

num sermão, acusa- a de ímpia. Como logo vem a morrer, considera-se que Deus a castigou por 

soberba. Nada melhor que este episódio assinala a distância entre o Oriente mais culto (bizantino e 

árabe) e o Ocidente de maneiras rústicas [...]”. 

O termo episódio foi usado como rótulo para sumarizar a história do uso do garfo 

pela princesa. Notamos, ainda, que o referido rótulo vem acompanhado do pronome 

demonstrativo este. 
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7ª SÉRIE 

EXEMPLO 11: 

Texto: “Japoneses montaram colônias e difundiram sua cultura” - pág. 122 (De imprensa) 

“[...] Eram, no total, 781 pessoas a bordo do vapor ‘Kasato-Maru’, que aportou às 9h30 no cais nº 14 

(atual armazém 16), no Porto de Santos. Esse grupo permaneceu alojado por alguns dias na 

Hospedaria dos Imigrantes [...]”. 

Nesse exemplo, a expressão esse grupo é usada para sumarizar um número 

específico de pessoas que vieram do Japão para o Brasil. Observemos que o rótulo apresenta 

como determinante um pronome demonstrativo (esse). 

8ª SÉRIE 

EXEMPLO 12: 

Texto: “Direito ao trabalho em condições justas” - pág. 81 (Literário) 

“[...] Em muitas sociedades, são mais valorizados os que realizam trabalhos intelectuais, gozando de 

menor prestígio social os que se dedicam a trabalhos físicos. De modo geral, entretanto, essa 

diferenciação já não é tão evidente como foi até pouco, sendo outros os critérios para a conquista de 

prestígio e de melhor retribuição [...]”. 

No exemplo em apreciação, o termo diferenciação foi utilizado para resumir as 

diferenças existentes entre aquelas pessoas que realizam trabalhos intelectuais e aqueles que 

se dedicam ao trabalho físico. O rótulo está acompanhado do pronome demonstrativo essa, 

funcionado como determinante. 

8ª SÉRIE 

EXEMPLO 13 

Texto: “São os hormônios que falam por eles” - pág. 143 (De imprensa) 

“[...] Uma das principais características aparentes da adolescência é que nessa fase que o garoto 

começa a dizer não [...]”. 
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O rótulo fase foi utilizado, nesse exemplo, para resumir a adolescência. O mesmo 

traz como determinante o pronome demonstrativo essa. 

 
4.2.3. Anáfora indireta 
 
 

Vimos que esse tipo de anáfora ocorre quando um novo objeto-de-discurso é 

introduzido, na forma do dado, a partir de alguma relação com elementos presentes no co-

texto ou no contexto sociocognitivo, sendo que essa relação pode ser estabelecida por 

associação e/ou inferenciação. 

A tabela abaixo apresenta a quantificação das anáforas indiretas empregadas nos 

gêneros literário e de imprensa: 

ANÁFORA INDIRETA 
LIVRO GÊNERO LITERÁRIO GÊNERO DE IMPRENSA 

5ª série 22 - 
6ª série - - 
7ª série 30 06 
8ª série 08 21 
TOTAL 60 27 
 
Tabela 08: Anáfora indireta nos gêneros literário e de imprensa. 

A seguir, podemos observar a referida tabela também em percentuais: 

ANÁFORA INDIRETA - PERCENTUAIS 
LIVRO GÊNERO LITERÁRIO GÊNERO DE IMPRENSA 

5ª à 8ª séries 60 27 
% 70% 30% 

 
Tabela 09: Anáfora indireta nos gêneros literário e de imprensa (percentuais). 

 
De uma forma mais marcada, o uso da anáfora indireta é predominante no gênero 

literário, o que nos faz inferir que esse gênero favorece o uso desse tipo de anáfora. Há 

sessenta ocorrências nos textos selecionados, o que resulta em setenta por cento de todas as 

anáforas utilizadas. No gênero de imprensa, são vinte e sete ocorrências de anáfora indireta, 

constituindo trinta por cento de todas as anáforas utilizadas. 
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Como já foi dito, o texto literário caracteriza-se pelo fato de envolver muitas 

histórias e personagens, e acreditamos que isso também tenha contribuído para um uso tão 

significativo da anáfora indireta, pois a estrutura do texto literário facilita a introdução de 

novos objetos vinculados a um determinado referente. 

Podemos concluir que a anáfora indireta foi utilizada em mais da metade de todo 

o corpus da pesquisa, e atribuímos tal resultado à própria caracterização desse tipo de anáfora, 

permitindo que, a cada referente introduzido em um texto, vários objetos possam ser 

ancorados a ele e interpretados a partir de tal relação. 

É o que podemos observar nos seguintes exemplos: 

5ª SÉRIE 

EXEMPLO 14: 

Texto: “Cardápio indigesto” - pág. 27 (Literário) 

“Paula Nei, no restaurante, consultava o cardápio. Quando chegou o garçom, pediu: - Traga-me uns 

erros de ortografia. – Não temos isso, freguês. Paula Nei mostrou o cardápio. Como não têm, se a 

lista está cheia deles?”. 

Aqui, podemos perceber que ocorre uma anáfora indireta, pois existe um referente 

restaurante que é ativado a partir da interpretação dos outros termos relacionados a um 

mesmo campo lexical, como, por exemplo, cardápio, garçom, freguês, etc. Destacamos, ainda 

que, enquanto alguns termos se apresentam acompanhados por determinantes, como o 

cardápio, o garçom, sendo estes artigos definidos, outros não os trazem, como freguês.  

7ª SÉRIE 

EXEMPLO 15: 

Texto: “Lisetta” - pág. 97 (Literário) 

“Quando Lisetta subiu no bonde (o condutor ajudou) viu logo o urso. (...) Um escândalo. E logo no 

banco da frente. (...) O bonde deu um solavanco, sacudiu os passageiros, deslizou, rolou, seguiu. (...) 

Dona Mariana (havia pago uma passagem só) opôs-se com energia e outro beliscão [...]”. 
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Nesse exemplo, observamos que a anáfora indireta é estabelecida a partir da 

relação inferencial de banco da frente, passageiros, condutor e passagem, com o referente 

bonde. 

7ª SÉRIE 

EXEMPLO 16: 

Texto: “Supermercados” - pág. 73 (De imprensa) 

“[...] Nos bairros mais ricos das cidades nasceram e cresceram os supermercados. (...) E estão 

vencendo um problema que havia no passado: os fregueses eram tímidos e pareciam ter vergonha de 

enfrentar a sofisticação do ambiente. Os proprietários de um supermercado em campo Grande, 

subúrbio do Rio, notaram, logo após a inauguração, que os moradores do lugar olhavam desconfiados 

para a roleta da porta da entrada. (...) A roleta foi eliminada e os mais corajosos começaram a penetrar 

na loja enorme, com prateleiras montadas à altura da mulher brasileira (...), onde a disposição dos 

artigos em embalagens modernas e atraentes é cuidadosamente planejada. Muitos, porém, ficavam 

parados diante dos balcões, encantados com o suave fundo musical, esperando que alguém viesse 

servi-los [...]”. 

Nesse exemplo, ocorre anáfora indireta, no momento em que percebemos que 

existe um referente supermercados que é ativado a partir da interpretação dos outros termos 

relacionados a um mesmo campo lexical, como, por exemplo, fregueses, prateleiras, artigos, 

balcões, etc. Aqui, também, podemos observar que alguns termos não trazem determinantes, 

como prateleiras, embalagens, etc. 

8ª SÉRIE 

EXEMPLO 17: 

Texto: “O arquivo” - pág. 97 (Literário) 

“[...] João era moço. Aquele era seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido 

um dos poucos contemplados. Afinal, esforçara-se. Não tivera uma só falta ou atraso. Limitou-se a 

sorrir, a agradecer ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro da 
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cidade. Com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. (...) Desta vez, a empresa atravessava 

um período excelente. (...) – De hoje em diante, o senhor passará a auxiliar a contabilidade, como 

menos cinco dias de férias. Contente? Radiante, João gaguejou alguma coisa ininteligível, 

cumprimentou a diretoria, voltou ao trabalho. (...) Agradeço tudo que fizeram em meu benefício, mas 

desejo requerer minha aposentadoria [...]”. 

A anáfora indireta é caracterizada, nesse trecho, pela presença de termos como 

chefe, salário, férias, aposentadoria, que vão ancorar a interpretação do referente emprego. 

8ª SÉRIE 

EXEMPLO 18: 

Texto: “Tentei emprego de office-boy três vezes, mais desisti, fiquei desanimado” - pág. 135 

(De imprensa) 

“[...] A. R. A. R., 17, é um dos milhares de jovens paulistanos que, por não conseguirem um emprego 

formal, com carteira assinada, foram trabalhar na economia informal. Ele é plaqueiro (homem-

sanduíche) de uma empresa que compra e vende telefones celulares no centro de São Paulo. Passa o 

dia distribuindo panfletos. Trabalha das 9h às 18h, com direito a uma hora de almoço, e ganha 

R$15,00 por dia. (...) Tenho carteira de trabalho. Tentei umas três vezes emprego de office-boy, mas 

desisti. Fiquei desanimado [...]”. 

Aqui, a anáfora indireta é caracterizada pela presença de termos como carteira 

assinada, empresa, carteira de trabalho, que vão ancorar a interpretação do referente 

emprego formal. Nesse trecho, somente o termo carteira de trabalho não está acompanhado 

por um referente. 

 
4.3 Forma de manifestação dos grupos nominais anafóricos 
 
 

Nesse último tópico da análise, iremos analisar a forma de manifestação das 

ocorrências de anáfora nos textos selecionados. Nas anáforas metadiscursiva e rotuladora, 

observaremos, especificamente, o determinante da anáfora empregada. Nas anáforas indiretas, 
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além desses dois critérios, iremos verificar, ainda, o antecedente que vai ancorar a realização 

desse tipo de anáfora. 

Faremos uso de quadros que irão descrever a estrutura das anáforas e 

destacaremos a quantificação a partir da regularidade das ocorrências. Vale ressaltar, ainda, 

que para as anáforas que apresentam um termo avaliativo, destacamos a anáfora em negrito e 

o termo entre parênteses. 

 
4.3.1 Anáfora metadiscursiva 
 
 

A partir do quadro abaixo, podemos observar as ocorrências de anáforas 

metadiscursivas nos gêneros literário e de imprensa: 

 
DETERMINANTE ANÁFORA 

a notícia 
essas palavras 
essas palavras 
essas discussões 
essa  discussão 
nessa palavra (imensa e antipática) 
deste  relato 
as (duas brasileiríssimas) palavras 
 
Quadro 05: Ocorrências de anáfora metadiscursiva nos gêneros literário e de imprensa. 
 
 

No uso da anáfora metadiscursiva, constatamos uma significativa preferência pelo 

pronome demonstrativo para funcionar como determinante. Observamos duas ocorrências de 

artigos definidos (a, as), e seis ocorrências de pronomes demonstrativos (deste, essa, essas, 

essas, essas, nessa). 

Quanto às anáforas utilizadas, constatamos: uma ocorrência de cada um dos 

seguintes termos: discussão, discussões, notícia, palavra, palavras e relato. Concluímos que 

os termos foram utilizados com objetivos variados, a depender do contexto de produção, uma 

vez que aparecem sob a forma de nomes ilocucionários (nominalizações de processos 
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verbais), nomes de atividade linguageira (que se referem aos resultados de padrões 

discursivos) e nomes de texto (que se referem à estrutura textual formal do discurso). 

Observamos, também, a presença de alguns adjetivos que acompanham os nomes, 

e lhes dão um caráter avaliativo, como, por exemplo: imensa, antipática, brasileiríssimas, etc. 

 
4.3.2 Anáfora rotuladora 
 

O quadro a seguir ilustra as anáforas rotuladoras encontradas nos gêneros literário 

e de imprensa: 

(continua) 
DETERMINANTE ANÁFORA 

nessas horas 
a ocorrência (grave) 
numa hora (dessas) 
da convulsão (coletiva) 
as informações (possíveis) 
nesse caso 
esse caso 
essa experiências (como) 
daqueles infelizes 
aquela gritaria 
daquele lugar (misterioso) 
nesse caso 
deste episódio 
esses objetos 
essa (falsa) paz 
nessas ocasiões 
esse recurso 
destes crimes 
esse problema 
a coisa (mais horrível do mundo) 
essas situações 
essas coisas 
esses problemas 
a coisa (mais bacana) 
essa distinção 
a maneira (mais bela e poética) 
essa aventura 
essa riqueza 
esse assunto 
nesse aspecto 
esse quadro 
um (grande) problema 
duas coisas (diferentes) 
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(conclusão) 
DETERMINANTE ANÁFORA 

essa operação 
a coisa 
um espetáculo (monótono) 
aquela momice 
desses assuntos 
nessa lida 
aqueles adultos (negligentes) 
este episódio 
essa (mínima) diferença 
essa igualdade 
um problema 
o serviço 
nessas condições 
nesse sistema (escravagista) 
o preconceito 
esse grupo 
o processo 
nessas condições 
a tradição 
esta bobagem 
nesta (baita) indecisão 
nessas aventuras 
esses feitos 
∅ assunto (tão mesquinho) 
a situação 
essa elite 
o problema 
essa diferenciação 
esses motivos 
nessa fase 
esse processo (de desenvolvimento) 
este fato 
essas condições 
essa situação 
 
Quadro 06: Ocorrências da anáfora rotuladora nos gêneros literário e de imprensa. 

 
Aqui, na análise dos determinantes das anáforas rotuladoras, podemos verificar 

que o resultado é semelhante àquele encontrado na análise das anáforas metadiscursivas: uma 

clara preferência pelos pronomes demonstrativos enquanto determinantes: temos quarenta e 

sete ocorrências de pronome demonstrativo – duas ocorrências de aquela, uma ocorrência de 

aquele, uma ocorrência de daquele, uma ocorrência de daqueles, uma ocorrência de desses, 
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uma ocorrência de deste, uma ocorrência de destes, onze ocorrências de essa, três ocorrências 

de essas, sete ocorrências de esse, quatro ocorrências de esses, uma ocorrência de esta, duas 

ocorrências de este, duas ocorrências de nessa, cinco ocorrências de nessas, quatro 

ocorrências de nesse, uma ocorrência de nesta. Quanto ao emprego de artigos, temos: onze 

ocorrências de artigos definidos – sete ocorrências do artigo a, uma ocorrência do artigo as e 

quatro ocorrências do artigo o. Observamos, ainda, o uso de um numeral (duas) e de duas 

contrações (numa, da) e uma anáfora que não apresenta determinante. 

Essa constatação comprova o que mostram os resultados de pesquisas na área: 

uma clara preferência por pronomes demonstrativos enquanto determinantes de anáfora 

rotuladora. 

Quanto às anáforas utilizadas, observamos que são diversos os rótulos que 

resumem os conteúdos. Destacamos, aqui, aqueles que se repetem por algumas vezes: duas 

ocorrências de assuntos, uma ocorrência de assunto, três ocorrências de caso, três ocorrências 

de coisa, duas ocorrências de coisas, três ocorrências de condições, duas ocorrências de 

episódio, quatro ocorrências de problema, uma ocorrência de problemas, duas ocorrências de 

processo, duas ocorrências de situação e uma ocorrência de situações. 

Segundo Francis (2003), os rótulos são muito semelhantes ao que Halliday e 

Hasan (1976)18 chamam de nomes gerais, como homem, criatura, coisa, material, assunto, 

movimento, mudança, questão, idéia, fato, etc. Destacamos, aqui, o uso significativo do termo 

coisa. 

Observemos, ainda, que alguns rótulos são acompanhados de adjetivos como: 

grave, misterioso, falsa, horrível, bacana, bela, poética, grande, monótono, negligentes, 

mínima, baita, mesquinho, etc., o que lhes confere um grau avaliativo, determinado pelo 

autor, e que pode exercer uma força argumentativa sobre o leitor. 

                                                 
18 Halliday e Hasan (1976 apud FRANCIS, 2003, p. 196). 
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4.3.3 Anáfora indireta 
 
 

O quadro, a seguir, apresenta as ocorrências de anáfora indireta nos gêneros 

literário e de imprensa: 

(continua) 
ANTECEDENTE DETERMINANTE ANÁFORA 

o cardápio 
o garçom 
∅ freguês 

“Paula Nei no restaurante 
[...]”. 

a lista 
∅ barracas 
∅ legumes 
∅ moleques de carrinho 
as mercadorias 
∅ pacotes 
∅ melancias 
∅ tomates 

 “Na feira, a gorda senhora 
protestou a altos brados 
contra o preço do chuchu 
[...]”. 

a fruta 
∅ passageiros 
o motorista 
o trocador 

“[...] O ônibus na rua 
transversal parou para 
assuntar [...]”. um passageiro 

as vitrinas 
∅ jóias 
∅ braceletes 

“[...] O assalto fora a uma 
joalheria [...]”. 

∅ relógios 
os fregueses 
os proprietários 
∅ prateleiras 

dos artigos 
∅ embalagens 

 “[...] Nos bairros mais ricos 
nasceram e cresceram os 
supermercados [...]”. 

dos balcões 
o condutor 
no banco (da frente) 
os passageiros 

“[...] Quando Lisetta subiu no 
bonde [...]”. 

uma passagem 
nas prateleiras 
aos clientes 

“[...] mãe me levava ao centro 
para fazer compras, passava 
sempre comigo na loja [...]”. no balcão 
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(continua) 
O caldo de galinha (gelatinoso) 
∅ colheradas 
um prato (fundo) 
∅ purê de batata 
∅ manteiga 

seus ovos 
∅ creme 
∅ pratos (rasos) 
O leite 
∅ (boa) caneca (grossa) 
o  chá 
∅ xícara (inglesa florida) 
a mamadeira 
de colher 

 “[...] Comida de alma é 
aquela que consola, que 
escorre garganta quase sem 
precisar ser mastigada, na 
hora de dor, de depressão, de 
tristeza pequena [...]”. 

a faca 
de carroceria (verde-oliva) 
∅ cabina 
no pára-choque 
da lataria 
das correntes 
no guidom 
a porta 

“[...] Nosso Chevrolet era um 
trinta e oito [...]”. 

às rodas 
ao chefe 
O salário (reduzido) 
a empresa 
de férias 
a diretoria 

“[...] João era moço. Aquele 
era seu primeiro emprego 
[...]”. 

minha aposentadoria 
∅ motoristas “[...] Eles andam apertados 

em caminhões [...]”. ∅ carteira de habilitação 
∅ carteira assinada 

uma empresa 
“[...] jovens paulistanos que, 
por não conseguirem um 
emprego formal [...]”. ∅ carteira de trabalho 

∅ ataque 
um inimigo 
os soldados 

desse batalhão 
o combate 

“[...] O cérebro de um rapaz 
nessa fase é como um 
exército repentinamente 
surpreendido [...]”. 

o comandante 
a (taxa de) fecundidade 
de partos 
em grávidas 
∅ anticoncepcional 

“[...] O Censo 2000 (...) 
apontou para o crescimento 
do número de crianças 
nascidas de mães entre 15 e 
19 anos [...]”. um bebê 

aos (cuidados) maternos 
a mãe 

 “[...] Assim, a gravidez pode 
vir a interromper [...]”. 

seu bebê 
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(conclusão) 
∅ cheiro “[...] Baleia (...) arregaçou as 

ventas [...]”.  ∅ farejou 
a pele “[...] Não porque ele seja, o 

corpo, a sede pulsante [...]”. dos órgãos 
 
Quadro 07: Ocorrências de anáfora indireta nos gêneros literário e de imprensa. 

 

Curiosamente, constatamos que a maioria das anáforas não apresentou 

determinante: vinte e nove ocorrências. Exatamente por se tratar de objetos introduzidos como 

novos, que remetem a um referente, por meio de relações de inferenciação, mas não o 

retomam na estrutura textual. 

Quanto àquelas que apresentam determinante, diferentemente das anáforas 

rotuladora e metadiscursiva, na anáfora indireta, o determinante é, em uma significativa 

maioria, representado por artigos definidos e indefinidos: trinta e três ocorrências - dez 

ocorrências do artigo a, duas ocorrências do artigo as, onze ocorrências do artigo o, quatro 

ocorrências do artigo os, quatro ocorrências do artigo um, duas ocorrências do artigo uma. 

Verificamos o uso de um pronome demonstrativo (desse), três pronomes possessivos (minha, 

seu, seus). Observamos, ainda, o uso de preposições: quatro ocorrências da preposição de e 

uma ocorrência da preposição em; o uso de combinações: uma ocorrência de ao, duas 

ocorrências de aos; como também o uso de contrações: uma ocorrência de da, uma ocorrência 

de das, três ocorrências de dos, uma ocorrência de nas, quatro ocorrências de no e uma 

ocorrência de às. 

Atribuímos tal resultado ao fato de que a anáfora indireta introduz novos objetos 

que estabelecer relação de sentido com um referente, a partir de associações e, por isso, 

predominam os determinantes sob a forma de artigos, principalmente, definidos. 

Os contextos que envolvem o funcionamento da anáfora indireta são variados. 

Como exemplo, podemos citar: restaurante, feira, ônibus, supermercado, loja, comida, 

emprego, exército, mães, etc. 
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Também na anáfora indireta, verificamos a presença de alguns termos que 

apresentam a avaliação por parte do autor, podendo vir a influenciar o leitor: gelatinoso, 

fundo, rasos, grossa, reduzido, etc. 

Acreditamos que esses resultados possam contribuir diretamente para o ensino de 

Língua Portuguesa, no sentido de auxiliar o professor nas atividades que explorem a produção 

e interpretação de textos e, conseqüentemente, que envolvam processos de referenciação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa pesquisa mostrou como um dos resultados que o tipo de anáfora não-

correferencial mais utilizado nos textos analisados foi a anáfora indireta: cinqüenta e três por 

cento de todas as ocorrências,  provavelmente devido à predominância do gênero literário, 

cujos textos, geralmente, caracterizados como mais longos, envolvem diversas histórias e 

personagens, o que facilita a introdução de novos objetos-de-dicurso, relacionados a um 

antecedente através de um processo de inferenciação. 

A anáfora rotuladora também foi utilizada de forma bastante significativa no 

corpus selecionado: quarenta e dois por cento das ocorrências. Sabemos que esse tipo de 

anáfora realiza-se a partir de rótulos que, geralmente, funcionam sob a forma de substantivos, 

sem requerer um significado específico, daí a abertura para que diferentes nomes possam 

funcionar como rótulo na interpretação de textos. 

Por outro lado, a anáfora metadiscursiva foi utilizada em um número bem menos 

significativo: cinco por cento de todas as ocorrências. Esse tipo de anáfora, ao contrário da 

anáfora rotuladora, faz uso de termos mais restritos, que atribuam um significado mais 

específico em relação ao conteúdo que sumariza. Assim, atribuímos a essa característica a 

baixa freqüência dessas anáforas nos textos selecionados. 

Vimos, ainda que, quanto à distribuição das anáforas por gênero textual 

(literário/de imprensa), a anáfora metadiscursiva apresenta a mesma freqüência nos dois 

gêneros. 

A anáfora rotuladora é mais utilizada no gênero literário: cinqüenta e quatro por 

cento das ocorrências, contra quarenta e seis por cento das ocorrências no gênero de 

imprensa. 
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Como observado, os textos literários, geralmente, envolvem várias situações, o 

que favorece o uso de anáforas, nas quais, um objeto, uma vez introduzido, pode ser 

retomado sob a forma de variados nomes e rótulos. 

Também a anáfora indireta é mais claramente utilizada no gênero literário, o que 

sugere que tal gênero favorece o uso desse tipo de anáfora. O resultado foi o seguinte: gênero 

literário – setenta por cento das ocorrências; gênero de imprensa – trinta por cento de todas as 

anáforas utilizadas nos textos analisados. Mais uma vez, as características do texto literário 

favoreceriam o uso desse tipo de anáfora, o que permite que vários objetos sejam 

introduzidos e ancorados a um referente e, assim, interpretados a partir de uma relação de 

associação. 

Quanto à forma de manifestação dos grupos nominais anafóricos, constatamos 

que, na anáfora metadiscursiva, é clara a preferência por pronomes demonstrativos para 

funcionar enquanto determinantes. Quanto ao núcleo nominal, vimos que os mesmos se 

apresentam sob a forma de nomes ilocucionários, nomes de atividade linguageira e nomes de 

texto. 

Também na anáfora rotuladora, é significativa a predominância de pronomes 

demonstrativos funcionando enquanto determinantes. O que confirma afirmações freqüentes 

de resultados de pesquisas na área que já haviam apontado para esse resultado. No que diz 

respeito aos rótulos, destacamos os “nomes gerais”, como coisa, assunto, problema, etc. 

Por fim, no uso da anáfora indireta, verificamos que a maioria das ocorrências não 

apresenta determinante. Por outro lado, para as anáforas que apresentam determinante, 

diferentemente das anáforas metadiscursiva e rotuladora, constatamos que a maioria dos 

determinantes aparece sob a forma de artigos definidos e indefinidos. Sabemos que, na 

anáfora indireta, os objetos são introduzidos como novos, e não retomam um referente do 

texto, mas por meio de relações de inferenciação, o que desencadeou esse resultado. 
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Entendemos o livro didático como uma importante ferramenta de apoio à prática 

pedagógica, que deve mediar o ensino da língua com o contexto sócio-discursivo no qual os 

alunos estão inseridos. O professor, por sua vez, deve buscar outros materiais que possam 

subsidiar a utilização do livro didático, como forma de não torná-lo único instrumento de 

ensino na sala de aula. 

Dessa forma, esperamos que essa pesquisa possa servir de base ao professor que 

busca, constantemente, refletir sobre o ensino da língua materna, consciente de que tal 

reflexão deve estar muito além do que é trazido nas páginas do livro didático. 

Acreditamos que a análise feita aqui possa contribuir para o ensino de Língua 

Portuguesa, especificamente, para as atividades que envolvam questões relacionadas à 

produção e compreensão de textos, no sentido de explorar, junto aos alunos, os mecanismos 

de referenciação anafórica, que auxiliam na interpretação dos textos. 

Como perspectiva de aplicação, apontamos que essa pesquisa pode ser inserida no 

contexto da sala de aula, visando à observação dos resultados aqui obtidos, relacionando-os a 

atividades práticas que enfoquem os processos de referenciação, no processo de interpretação 

de textos. 
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