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RESUMO 

 
A presente monografia tem como tema central a anáfora indireta no texto infantil. 
Com base nos estudos de anáfora indireta e das formas como esta ocorre, buscar-
se-á analisar o seu acontecimento no corpus produzido pela criança. 
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ABSTRACT 
 
 

This monograph is focused on the indirect anaphora in children's text. Its presence in 
the corpus produced by the child will be analyzed based on studies of indirect 
anaphora and of the ways this occurs. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho de monografia vai tratar sobre as anáforas indiretas no texto 

infantil, textos coletados de um único indivíduo, do qual falaremos adiante. Antes de 

entrar nessa discussão, vamos ver um panorama geral da anáfora e da linguística 

textual, área da lingüística da qual a anáfora faz parte. Essa área da linguística 

surgiu na Europa, na década de 1960, ganhando projeção na década seguinte. 

Inicialmente sua preocupação era descrever os fenômenos sintático-semânticos que 

ocorrem entre enunciados ou sequências de enunciados. Nesse momento ainda não 

se fazia uma distinção entre os fenômenos ligados à coesão e à coerência do texto. 

Somente a partir de 1980 as teorias do texto ganharam corpo. Embora 

fundamentadas em pressupostos comuns, elas diferem bastante umas das outras. A 

linguística textual apresenta diversas vertentes e vários representantes principais 

destas. Aqui, falaremos de estudiosos como Luiz Antônio Mascuschi e Georges 

Kleiber, que fizeram importantes estudos na área da coesão textual. 

É de Marcuschi (apud KOCH, 2002, p. 10) a definição de linguística textual 

que apresentamos a seguir: 

 
Proponho que se veja a linguística textual, mesmo que provisória e 
genericamente, como o estudo das operações linguísticas e cognitivas 
reguladoras e controladoras da produção, construção, funcionamento e 
recepção de textos escritos ou orais. Seu tema abrange a coesão 
superficial ao nível semântico e cognitivo e o sistema de pressuposições e 
implicações ao nível pragmático da produção do sentido no plano das 
ações e intenções. Em suma, a Linguística textual trata o texto como um 
ato de comunicação unificado num complexo universo de ações humanas. 
Por um lado, deve preservar a organização linear que é o tratamento 
estritamente linguístico abordado no aspecto da coesão e, por outro, deve 
considerar a organização reticulada ou tentacular, não linear, portanto, dos 
níveis de sentido e intenções que realizam a coerência no aspecto 
semântico e funções pragmáticas. 

 

A linguística textual tem como objeto de investigação não a palavra ou a 

frase isolada, mas o texto considerado uma unidade básica de manifestação da 

linguagem. Assim, começou-se a pesquisar o que faz com que um texto seja um 

texto, quais elementos são responsáveis pela textualidade. Os pesquisadores 

Beaugrande & Dressler (apud KOCH, 2002) mostram uma lista de fatores: coesão, 
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coerência, informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade e 

aceitabilidade. 

Vamos aqui falar brevemente sobre a coesão, que é onde se encaixa a 

anáfora textual. 

Podemos dizer que a coesão é o fenômeno que trata o modo como os 

elementos linguísticos do texto se interligam, por meio de recursos também 

linguísticos. 

Segundo Marcuschi (apud KOCH, 2001b, p. 35), “os fatores de coesão são 

aqueles que dão conta da sequenciação superficial do texto, isto é, os mecanismos 

formais de uma língua que permitem estabelecer, entre os elementos linguísticos do 

texto, relações de sentido.” 

Para Koch (2002), as duas grandes modalidades de coesão são a remissão 

e a sequenciação. A remissão pode ter a função de reativar referentes ou de 

sinalização textual. 

Para a função de reativação, usa-se a anáfora ou a catáfora, formando 

ideias coesivas mais ou menos longas. Esse tipo de remissão pode ser efetuado por 

meio de recursos de ordem gramatical (pronomes pessoais e demais pronomes, 

numerais, advérbios pronominais e artigos definidos) ou com o auxílio de itens de 

natureza lexical, como sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, descrições 

definidas ou por reiteração de um mesmo grupo nominal. “A jovem acordou 

sobressaltada. Ela não conseguia lembrar-se do que havia acontecido e como fora 

parar ali.” (KOCH, 2008, p. 46). 

A reativação de referentes também pode se dar através de pistas expressas 

no texto, via inferenciação. Por exemplo, a parte a partir do todo, como no exemplo 

“O aposento estava abandonado. As vidraças quebradas deixavam entrar o vento e 

a chuva.” 

A catáfora é um tipo de remissão que se realiza para a frente, por meio de 

pronomes indefinidos neutros (isto, aquilo, nada) ou de nomes genéricos, como “O 

enfermo esperava uma coisa apenas: o alívio de seu sofrimento.” (KOCH, 2008, p. 

48). 

Já a sinalização textual tem a função de organizar o texto, fornecendo ao 

interlocutor apoios para o processamento textual: “Como foi mencionado acima, 

postulo a existência de duas grande modalidades de coesão.” (KOCH, 2008, p. 48). 
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Para Koch (2002), nos casos de sinalização seria mais adequado falar sobre 

a dêixis textual, um fenômeno da fala.  

Sobre esse fenômeno, a autora diz ser importante citar que, para ela, ele se 

contrapõe à noção de anáfora. A dêixis textual não tem sido considerada uma dêixis 

propriamente dita, apenas descrita como uso anafórico ou catafórico. 

Segundo a estudiosa, a remissão no texto geralmente tem sido estudada 

como um fenômeno endofórico. Às vezes distingue-se entre anáfora e catáfora, às 

vezes incluem-se todos os tipos de remissão sob a designação genérica de anáfora, 

em contraposição à dêixis, que seria apenas a remissão a elementos exteriores ao 

texto. 

Outros autores englobam a anáfora no domínio geral da dêixis, como parte 

do fenômeno global de remissão. 

Para Koch (2001b), é importante distinguir anáfora de dêixis por três razões 

principais: 

 

1. a anáfora estabelece uma relação de correferência ou, no mínimo, de 

referência, entre elementos presentes no texto ou recuperáveis através de 

inferenciação; ao passo que a dêixis textual aponta, de forma indicial, para 

segmentos maiores ou menores do co-texto, com o objetivo de focalizar neles 

a atenção do interlocutor; 

2. nos casos de anáfora tem-se, com frequência, instruções de congruência 

(concordância), o que raramente acontece na dêixis textual, efetuada em 

geral por meio de formas neutras e de advérbios ou expressões adverbiais, 

portanto invariáveis; 

3. através da remissão anafórica, estabelecem-se no texto cadeias coesivas ou 

referenciais, o que não ocorre nos casos de dêixis textual. 

 

Na sequência deste trabalho faremos uma melhor diferenciação entre 

anáfora direta e indireta, bem como um estudo mais aprofundado sobre a anáfora 

indireta. 
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1.1  OBJETIVO GERAL 
 

 

A linguística textual é uma área que oferece diversos campos de estudo e 

análise. A escolha pelo trabalho com anáforas indiretas se deu pelas variadas 

classificações e formas de ocorrência que o tema oferece, e a opção pelo estudo da 

anáfora dentro do texto infantil, no período de 7 a 12 anos, de uma única criança 

ocorreu para verificar se o uso da anáfora acontece em maior ou menor quantidade 

ao longo desse tempo e se ela tem uma forma de funcionamento, de 

desenvolvimento. 

Encontramos vários estudos e trabalhos sobre a anáfora indireta, analisando 

exemplos escritos pela criança. Esse trabalho pretende demonstrar o que se disse 

sobre a anáfora indireta nos materiais teóricos analisados neste trabalho, analisando 

textos de um indivíduo tentando concluir como ele ocorre. 

A autora dos textos que veremos é Luísa, filha de professora universitária. 

Ela teve seus textos coletados em um maior período de tempo, mas aqui vamos 

observar apenas o período citado. Os textos são tanto escolares quanto produzidos 

fora do ambiente educacional, em ocasiões informais. 

No trabalho com os textos infantis, pretendemos localizar os casos de 

anáfora indireta e discutir se os critérios propostos pelos autores estudados aqui 

para o acontecimento desta são presentes.   

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Analisar a ocorrência da anáfora indireta nos textos infantis; 

b) Propor uma hipótese com base nos dados analisados. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

Vamos fazer um estudo sobre as anáforas e diferenciar as anáforas diretas 

das indiretas e falar como acontece o referente dentro do discurso, antes de entrar 

nas análises propriamente ditas. É importante fazer a diferenciação entre os tipos de 

anáfora antes de prosseguir com o estudo deste trabalho. 

 

 

2.1 ESTUDOS SOBRE A ANÁFORA  
 

 

Para dar início à discussão, vamos ver a definição de significado e referente, 

no artigo de Mônica Magalhães Cavalcante, “A construção do referente no discurso”, 

publicado em 2003 pela Fundação Demócrito Roch, de Fortaleza. 

Esse artigo aborda as diferenciações e funções de significado e referente, 

bem como os diferentes tipos de remissão. Ele traz uma noção inicial desses 

conceitos, por isso vamos extrair os conceitos teóricos mais importantes para a 

pesquisa a ser realizada no trabalho de monografia. 

A autora começa introduzindo a noção desses conceitos ao leitor, mostrando 

que referente é uma representação construída das coisas durante as práticas 

sociocomunicativas, não é um objeto de mundo nomeado por uma palavra, mas sim 

a imagem fabricada deles pelo interlocutor. 

Significados e referentes não são noções estáveis, pois dependem da forma 

como são percebidos. O significado de uma palavra é o seu potencial informativo, os 

traços que dão feitio ao seu conteúdo. Já os referentes não podem ser considerados 

fora da prática sociocomunicativa nem entendidos como a própria realidade exterior. 

Eles são uma realidade fabricada. 
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Na sequência, são apresentadas as formas de referente: 

 

a. Nomes próprios. Ex:. Laura; 

b. Pronomes demonstrativos. Ex:. isto; 

c. Grupos nominais com demonstrativo. Ex:. essas perguntas; 

d. Grupos nominais com artigo definido. Ex:. a briga; 

e. Grupos nominais com possessivos. Ex:. seus familiares; 

f. Grupos nominais modificados por advérbios. Ex:. minha amiga aqui; 

g. Grupos nominais modificados por expressões que indiquem ordenação. Ex:. o 

parágrafo seguinte; 

h. Grupos nominais com artigos indefinidos ou pronomes indefinidos. Ex:. uma 

boa notícia, algumas considerações importantes; 

i. Elipses de pronomes ou grupos nominais. Ex:. Ele se retirou da sala e não 

deu explicações. 

 

Analisando de forma exclusivamente formal, é possível perceber que todas 

essas formas se estruturam como grupos nominais, pronomes, como um zero ou 

como um apagamento de qualquer uma dessas formas. 

Algumas expressões referenciais remetem a referentes que não haviam sido 

apresentados, mas são tratados como se fossem, antecedidos por artigos definidos.  

Como “a Guerra dos Cem Anos”, no exemplo a seguir: 

 

a. “Mariazinha, quando começou a Guerra dos Cem Anos? – perguntou a 

professora.” 

 

Já algumas expressões remetem a informações gerais, às quais o falante 

imagina que todos os membros de uma mesma comunidade cultural estão expostos. 

Quando ele fala “a professora”, considera que os leitores imediatamente fariam a 

construção mental de uma escola, da sala de aula, onde, comumente há uma 

professora.  

Em outros casos, o referente é citado em mais de uma ocasião, e o 

enunciador faz uso de expressões referenciais para retomar o referente já citado. É 

possível perceber isso no exemplo a seguir: 
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b. “Mulher comandará Sudene refundada. [...] Ela também chefiará uma equipe 

que vai propor, em até 60 dias, um estudo para a refundação do órgão.” 

 

As expressões “ela” e “o órgão” retomam referentes já apresentados. Não se 

trata, no entanto, de dar novos nomes aos referentes, mas sim de manter os já 

mostrados, por meio de um pronome (ela) ou por meio de outro sintagma nominal (o 

órgão). Magalhães ressalta a importância de entender que o próprio texto fornece os 

indícios de onde localizar o referente. 

Na sequência a pesquisadora vai abordar os tipos de remissão, que são os 

anafóricos e os dêiticos. 

Os anafóricos retomam referente por outras expressões. A autora mostra os 

exemplos: 

 

c. “Em setembro chegou ao Brasil o melhor sistema de game do mundo, o 

Gamecube.” 

d. “A nova mania é o pião. Na verdade, o brinquedo não tem nada de novo, [...].” 

 

Ela ressalta que é importante perceber que para acontecer a anáfora, não 

importa a direção para qual a expressão referencial aponta, para frente (como em c) 

ou para trás (em d). 

O referente retomado recebe, na literatura especializada, diversas 

denominações, no artigo a professora usará a expressão “âncora”, a qual foi 

originalmente usada por Marcuschi. 

Para que a anáfora ocorra, não é necessário haver correferencialidade, isto 

é, a âncora não precisa representar o mesmo referente da expressão referencial 

anafórica. Nos exemplos, os termos em destaque indicam o mesmo objeto, mas 

essa não é a única possibilidade da anáfora. As retomadas podem ser parciais, o 

que pode gerar duplicidade de significados, como no exemplo a seguir:  

 

e. “– Juquinha, qual foi a primeira coisa que D. Pedro fez quando chegou ao 

trono?  

– Sentou nele, professora.” 
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O termo “nele” retoma o referente “o trono”, mas remete à ideia de cargo do 

imperador. O segredo da piada está nas duas possibilidades de referência. Juquinha 

remeteu ao móvel “trono”. 

Pode acontecer também de o anafórico referir à âncora, mas não a retomar, 

não ser correferencial a ela. Nesse caso, trata-se das anáforas indiretas, as quais 

remetem a um referente novo, mas formalmente apresentado como conhecido. O 

exemplo que a autora apresenta torna mais claro o entendimento desse tipo anáfora: 

 

f. “Você sabia que o hamster tem grandes bolsas nas bochechas, [...].” 

 

A âncora “o hamster” e o anafórico “as bochechas” não são iguais, mas se 

aproximam por relação parte-todo: as bochechas são do hamster. Para que se 

consiga compreender a relação entre referente e âncora, é preciso que o interlocutor 

apele para o seu conhecimento de mundo. 

A ocorrência da anáfora nem sempre depende da existência de uma âncora 

pontual. O anafórico pode remeter a um longo trecho não identificado como uma 

“entidade”. 

 

g. “O hospital e maternidade José Pinto do Carmo, de Baurité, também está 

entrando em colapso financeiro diante de muitas dificuldades causadas pela 

carência de recursos. O desabafo é da irmã Maria Cristina Cardoso da Silva, 

diretora da unidade de saúde.” 

 

O anafórico “o desabafo” não retoma um referente específico, ele resume as 

palavras da diretora de saúde. Isso significa que não existe uma âncora precisa, 

mas um tipo de referência difusa ao trecho. 

Outro tipo de remissão conhecido é que a literatura classifica como “dêitico”. 

Este é uma expressão que remete a um referente não representado no contexto, 

mas cuja imagem pode ser divisada no tempo/espaço de fala. Os referentes aos 

quais os dêiticos remetem não têm âncoras no próprio texto, como ocorre com os 

anafóricos. Os dêiticos não apontam para outras expressões ou porções textuais, 

mas para referente que representam entidades situadas na comunicação que ocorre 

no momento.  Se um falante solicita “Desligue esse aparelho”, o ouvinte 

provavelmente saberá identificar de que aparelho o falante está tratando. 
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Esses fenômenos, anáfora e dêixis, não são mutuamente excludentes. Eles 

podem conviver em um mesmo enunciado pacificamente, como será visto:  

 

h. “O melhor emprego que Lula arranjou foi o de operário numa metalúrgica, 

onde se fabricam carros. Foi lá que ele começou a se destacar.” 

 

O advérbio “lá” é anafórico porque retoma a âncora “uma metalúrgica”, mas 

ao mesmo tempo é dêitico por pressupor que o lugar em que o falante se encontra 

está distante do local referido na expressão. 

Para encerrar essa discussão, a autora propõe que as expressões 

referenciais não servem apenas para a identificação de referentes, elas podem ter 

uma valiosa função de argumentativa. Essa afirmação fica mais clara se se tomar o 

exemplo: 

  

i. “Barco superlotado naufraga [...].” 

 

A escolha da expressão “superlotado”, em vez de um termo “neutro” tem 

implicações relevantes no ponto de vista do enunciador. 

Para tratar mais detalhadamente sobre a anáfora indireta, veremos uma 

resenha sobre o artigo “Anáfora indireta: o barco textual e suas âncoras”, de Luiz 

Antônio Marcuschi (2000), do qual falaremos um pouco a seguir. 

Nele, o autor faz uma breve descrição da anáfora indireta (AI): “Geralmente 

esta é constituída por expressões nominais definidas, indefinidas e pronomes 

interpretados referencialmente sem que lhes corresponda um antecedente explícito 

no texto.” (MARCUSCHI, 2000, p. 53). 

Antes de apresentar um estudo mais detalhado sobre as anáforas indiretas, 

o autor vai fazer uma diferenciação entre as anáforas diretas e as anáforas indiretas, 

importante para este estudo. 

Na retórica clássica, o termo “anáfora” indicava a repetição de uma 

expressão ou de um sintagma no início de uma frase. Hoje esse termo é usado para 

designar expressões que, no texto, reportam a outras expressões, enunciados, 

conteúdos ou contextos textuais. 

Assim, as anáforas diretas retomam referentes previamente introduzidos, 

estabelecendo uma relação de correferência entre o elemento anafórico e seu 



14 

 

antecedente. Esse tipo de anáfora seria como um substituto do elemento por ela 

retomado. Aspectos gramaticais como concordância de gênero e número serão 

cruciais em muitos casos, quando houver mais de um candidato a antecedente 

referencial. No caso da anáfora direta, não se requer identidade de significação nem 

identidade estrita entre anáfora e antecedente. Não existe uma classe de palavras 

definida como anafórica. 

Marcuschi (2000, p. 55-56) apresenta uma citação de Milner, a respeito das 

anáforas: 

 
Ocorre uma relação de anáfora entre duas unidades A e B quando a 
interpretação de B depende crucialmente da existência de A, a ponto de se 
poder dizer que a unidade B não é interpretável a não ser na medida em 
que ela retoma – inteira ou parcialmente – A. Essa relação existe quando B 
é um pronome no qual a referência virtual não é estabelecida a não ser pela 
interpretação de um “N” que um pronome “repete”. Ela existe igualmente 
quando um B é um “N” em que o caráter definido – isto é, o caráter de 
identidade do referente – depende exclusivamente da ocorrência, no 
contexto, de um certo “N” – com efeito, geralmente,o mesmo do ponto de 
vista lexical. 

 

Milner mostrou uma noção de que anáfora envolve retomada pelo menos 

parcial de referentes. Ele transforma em condição necessária a relação entre 

anáfora e um antecedente textual quando propõe como base da anáfora a relação 

entre duas unidades A e B, mas não diz ser condição necessária a retomada 

correferencial para o processo anafórico. Sendo assim, anáfora e correferência não 

são noções equivalentes. 

Muitos autores adotam a posição de que um termo, seja um nome ou um SN 

definido, quando tem autonomia referencial, pode referir independentemente do 

contexto textual. Pronome e artigo não podem atuar assim porque não têm 

autonomia referencial. Uma entrada A de art. indefinido + nome seguida de uma 

entrada B com outro art. definido + nome sugere uma retomada de A por B. A 

identidade A = B só pode acontecer se entre A e B houver uma relação semântica 

prévia. No caso, A e B devem ser sinônimos, ou uma repetição dos mesmos termos. 

N o caso dos pronomes, deve acontecer um antecedente como ponto de ancoragem 

interpretativa, já que pronomes não têm autonomia referencial. 

Marchuschi (2000) apresenta dois esquemas, um representando o processo 

de anáfora direta e outro de anáfora indireta. 
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A anáfora direta acontece quando um sintagma nominal (SNa) na função de 

antecedente evoca um referente, sendo que um outro SNb (um sintagma ou 

pronome na função anafórica) apenas correfere, mas não introduz algo diverso. 

Trata-se de uma reativação. 

Já na anáfora indireta tanto o SNa quanto o SNb especificam e evocam um 

referente próprio (no esquema Ea e Eb). A relação entre Ea e Eb é fundamentada 

cognitiva e discursivamente por algum tipo de associação ou outro aspecto. 

Voltando a falar da anáfora indireta, essa forma de anáfora é uma estratégia 

endofórica de ativação de referentes, ou seja, é uma forma de fazer com que o leitor 

ative a entidade já apresentada, e não de reativação de referentes já conhecidos. A 

anáfora indireta é aquela que se caracteriza por não existir no texto um referente 

anterior explícito, mas um elemento de relação, a âncora. Já por âncora entendemos 

como o elemento já presente ao qual o novo referente vai se ligar. 

Partindo dessa premissa, Marcuschi (2000, p. 53) apresenta inúmeros 

exemplos desse tipo de referenciação. Aqui, veremos um deles: 

 

• “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 mais lá.”  

 

O barco é um referente novo, que não havia sido apresentado, mas está 

ancorado na expressão antecedente (uma ilha). 

O autor continua, dizendo que a AI é um caso de referência textual, o que 

exige uma ativação de referentes no processo textual-discursivo e que ela não 

depende de uma congruência morfossintática nem da necessidade de reativar 

referentes já explicitados. 

Marcuschi (2000) faz uma breve introdução ao tema da anáfora, dizendo que 

se trata de um termo para designar expressões que no texto se reportam a outras 

expressões, enunciados conteúdos ou contextos textuais. A anáfora direta retoma 

referentes previamente introduzidos e estabelece uma relação co-referencial.  

Falando da anáfora indireta, esta trata de “expressões definidas que se 

acham na dependência interpretativa em relação a determinadas expressões de 

estrutura textual precedente e que têm duas funções referenciais: a introdução de 
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novos referentes e a continuação da referenciação global” (SCHWARZ, apud 

MARCUSCHI, 2000, p. 58). 

Marcuschi (2000) faz duas observações importantes sobre a anáfora 

indireta: 

 

1. Não pode ocorrer uma retomada de referentes, mas sim uma ativação de 

novos referentes; e 

2. As anáforas indiretas têm uma motivação ou ancoragem no universo textual. 

 

De acordo com Cunha Lima, citada pelo autor desse artigo,  

 
no caso da anáfora indireta trata-se de expressões definidas, indefinidas e 
pronomes que se acham na dependência interpretativa em relação a 
determinadas expressões da estrutura precedente e que têm duas funções 
referenciais textuais: a introdução de novos referentes e a continuação em 
relação à referência global.” (CUNHA LIMA, apud MARCUSCHI, 2000, p. 
59). 

 

Marcuschi (2000, p. 59) apresenta um exemplo sobre essa forma de 

referenciação: “Ontem fomos a um restaurante. O garçom foi muito deselegante e 

arrogante.” 

A expressão garçom ativa um novo referente e ancora-se ao universo 

textual precedente e reativa a expressão “um restaurante”. Podemos dizer, assim, 

que a anáfora indireta é uma forma de ação remática e temática (temática porque 

expressa uma informação já dada e remática porque apresenta uma informação 

nova, desconhecida do interlocutor), pois simultaneamente traz a informação nova e 

a velha, produzindo uma tematização remática. É possível também identificar 

algumas características da AI: 

 

• inexiste uma expressão antecedente ou subsequente explícita para a 

retomada e a presença de uma âncora, ou seja, uma expressão ou contexto 

semântico-base decisivo para a interpretação da AI; 

• é ausente a relação de correferência entre a âncora e a AI, dando-se apenas 

uma estreita relação conceitual; 

• a interpretação da AI se dá como a construção de um novo referente, e não 

como uma busca ou reativação de referentes prévios por parte do receptor; 
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• a realização da AI acontece normalmente por elementos não pronominais, 

sendo menos comum sua realização pronominal. 

 

Dadas essas características, o autor de referência vai fazer uma 

diferenciação entre os tipos de anáforas indiretas. Veremos essas tipologias 

brevemente aqui, pois este trabalho não pretende abordá-las profundamente; 

 

1. Anáfora indireta baseada em papéis temáticos dos verbos – Trata dos 

papéis semânticos dos verbos, e apresenta um item lexical que cumpre com 

esse papel implícito no uso do verbo. 

Para exemplificar esse tipo de anáfora, o autor dá o seguinte exemplo: “Eu 

queria fechar a porta quando Moretti saltou dos arbustos. Com o susto, 

deixei cair as chaves.”  

Entre os papéis temáticos do verbo “fechar”, está o papel instrumental, a ação 

“fechar a porta”, e o item “chave” completa o papel que ficou implícito no 

contexto. 

2. Anáfora indireta baseada em relações semânticas inscritas nos Sns 
definidos – Trata da relação parte-todo. 

Exemplo: “Compre a panela cinza. O aço dura muito mais.” 

Esse é no tipo mais frequente de anáfora indireta. O aço é um dos materiais 

dos quais uma panela pode ser construída. Portanto “o aço” é introduzido 

como elemento conhecido por ser parte integrante da panela. 

3. Anáfora Indireta ancorada em representações conceituais ou em 
relações cognitivas que fazem parte de modelos mentais – Anáforas 

encapsuladas em modelos mentais, comumente chamados frames, cenários, 

esquemas. 

Por exemplo: “Nos últimos dias de agosto... a menina Rita Seidel acorda num 

minúsculo quarto de hospital... A enfermeira chega até a cama...”. 

O termo “a enfermeira” é ancorado em “no quarto de hospital” porque quando 

este é apresentado, automaticamente forma-se um cenário mental de 

hospital, do qual “enfermeira faz parte. 

4. Anáforas indiretas baseadas em inferências ancoradas no modelo do 
mundo textual – Esse tipo de anáfora se ancora em informações explicitadas 

em um modelo textual precedente. 
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Um modelo desse tipo é “O Náutico não fez uma exibição primorosa, mas 

jogou o suficiente para se impor diante da fraca Tuna Luso com um placar de 

3X0, nos Aflitos. 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 entre os zagueiros alvirrubros. O 

restante do time paraense ficava em frente da área.” 

“A primeira vitória alvirrubra” é a ativação de um referente designado a partir 

de “jogou o suficiente para se impor”; a partir dessa expressão também já é 

possível inferir as cores do uniforme do Náutico. Já “os gols alvirrubros” 

remetem à “vitória alvirrubra”. E “o restante do time paraense” é ancorado em 

“os atacantes” e exige que usemos nossos conhecimentos pessoais a 

respeito da composição de um time de futebol. 

5. Anáforas indiretas baseadas em elementos textuais ativados por 
nominalizações – São anáforas que têm relação com algum verbo do qual 

mantêm nominalizações de porções textuais inteiras. 

Trata-se de anáforas indiretas que têm uma relação direta com algum verbo.  

Um exemplo é “O Náutico não fez uma exibição primorosa, mas jogou o 

suficiente para se impor diante da fraca Tuna Luso com um placar de 3X0, 

nos Aflitos. 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.” 

O termo “jogou” é ativado por “jogos”, situação de nominalização do verbo. 

6. Anáforas esquemáticas realizadas por pronomes introdutores de 
referentes – São pronomes ativadores de novos referentes com base em 

elementos que já apareceram no texto. 

Esse caso não trata de retomadas de referentes já introduzidos, mas de 

ativadores de novos referentes com base em elementos prévios que 

aparecem no discurso. 
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“Estamos pescando há mais de duas horas e nada, porque eles 

simplesmente não mordem a isca.” 

“Maria pretende casar no fim do ano. – E o que ele faz?” 

Nesses casos, também partimos do papel temático do verbo (“pescar”, 

“casar”), mas não há a realização de um sintagma nominal, e sim a a 

presença de um pronome de terceira pessoa. 

 

Sobre o artigo de Marcuschi (2000), interessam para este estudo a definição 

de anáfora indireta e o estudo que ele faz de exemplos. 

Ainda sobre esse assunto, é importante falar do artigo “Anáfora associativa”, 

uma resenha de Ilari et al. (2003) para o artigo de mesmo título do estudioso 

Georges Kleiber. No primeiro capítulo, o autor supracitado apresenta uma definição 

da anáfora associativa, que ele considera um subtipo de anáfora indireta. Ele diz que 

se trata de uma anáfora do tipo indireta – aquela em que não há correferência – que 

deixa por conta do intérprete a tarefa de suprir elementos necessários à 

interpretação não fornecidos pelo texto. Para Kleiber (2001), citado no artigo de Ilari 

et al. (2003, p. 346), quatro aspectos definem claramente as anáforas associativas: 

 
a) há a introdução de um referente novo; 
b) há a menção prévia a outro referente; 
c) o referente novo é apresentado como conhecido; 
d) no processo como um todo, as construções linguísticas desempenham 
um papel fundamental. 

 

Essa anáfora é um procedimento de saturação, ou seja, de identificação de 

referentes (critérios a, b e c). Sobre o item d, Kleiber diz que não há anáfora 

associativa introduzida por artigos indefinidos, que sequências iniciadas por estes 

seriam, a princípio, contra-exemplos, mas na verdade são exceções que confirmam 

a regra, porque se interpretam por um raciocínio que obriga a restabelecer o artigo 

definido, qualificando o artigo indefinido como partitivo, ou seja, que faz parte de um 

todo. O exemplo utilizado pelo autor ilustra melhor essa situação: 
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1- “Os policiais inspecionaram a viatura. Uma roda estava cheia de lama. 

(Uma roda = umas das rodas)” 

 

Outro aspecto que deve ser lembrado é que não existe anáfora associativa 

com outros determinantes definidos que não sejam os artigos. 

Segundo Ilari et al. (2003), para Kleiber não existe anáfora associativa sem o 

artigo definido; sua presença no segundo SN mostra que o referente do SN2 é 

apresentado como conhecido.  

Com relação ao critério b (menção prévia a outro referente), concluímos que 

a anáfora associativa dá ao leitor o trabalho de interpretar elementos que o texto não 

fornece, ou seja, ela conta com certos conhecimentos prévios do intérprete, é 

inferencial. Fechando o primeiro capítulo, Ilari et al. (2003) esclarecem que Kleiber 

fala da importância de caracterizar a natureza léxico-estereotípica da anáfora 

associativa, assunto do segundo capítulo. 

Dando sequência ao estudo, Kleiber1 analisa a natureza léxico-estereotípica 

da relação que une o referente anafórico e o seu antecedente na anáfora 

associativa. O autor tem a intenção de combater a posição discursivo-cognitiva, 

apresentada por meio de estudos do linguista Michel Charolles.   

Para a posição léxico-estereotípica, mencionar o antecedente ativa no 

interlocutor um conhecimento estereotípico sobre as propriedades que lhe são 

associadas. Kleiber tem dois fundamentos para defender essa posição. 

 

• Para haver anáfora associativa, primeiro e segundo sintagmas nominais 

(SN1 e SN2) precisam ter um referente específico, de acordo com o 

exemplo mostrado: 

“Un livre est bom si la preface est bonne. [Um livro é bom se o prefácio é 

bom.]” 

• Introduzir referentes que não fazem parte do estereotipo torna a 

sequência malformada. Neste item, o autor explica que é normal esperar 

que em uma aldeia exista uma igreja, mas não uma loja de 

departamentos. 
                                                             
1 Os pontos de vista de Kleiber a seguir são apresentados a partir do trabalho de Ilari et al. (2003). 
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2- “Nous arrivâmes dans un village. L’église était fermée. 

[Nós chegamos a uma aldeia (ou vilarejo, ou povoado). A igreja estava 

fechada.]” 

3- “Nous arrivâmes dans un village. Le grand magasin était férme 

[Nós chegamos a uma aldeia. A loja de departamentos estava fechada.]” 

 

Segundo Kleiber a posição discursivo-cognitiva se contrapõe à léxico-

estereotípica porque seu esquema inferencial se forma no momento em que o SN2 

aparece na sequência. Assim entende-se que o leitor já possui um conhecimento 

prévio, o qual é ativado quando se menciona o antecedente. 

Nesse capítulo, Kleiber analisa a natureza léxico-estereotípica da relação 

entre o anafórico e o seu antecedente. Para realizar essa tarefa, Kleiber pretende 

combater a posição discurso-cognitiva, apresentado através dos exemplos de 

Charolles, análises para sequências que supostamente seriam paradigmáticos. 

Para defender sua posição, Kleiber apresenta o seguinte exemplo: 

 

4- “Il’s abrita sous un vieux tilleul. Le tronc etait tout craquelé.” 

[Ele se abrigou sob uma velha tília. O tronco estava todo rachado.] 

  

Para Kleiber, essa sequência é paradigmática porque o nexo entre os 

referentes é feito de maneira genérica, ou seja, se ficamos sabendo que o tronco de 

que se fala na segunda sequência é da velha tília, não é porque conhecemos aquela 

velha tília, mas porque sabemos que toda tília tem um tronco.  

Para a posição léxico-estereotípica, a menção do antecedente ativa no leitor 

um conhecimento do referente e das propriedades associadas. Nesse enunciado, 

quando o leitor se depara com “le tronc” (o tronco), o referente introduzido por esse 

termo é encontrado como parte de um esquema de inferência já associado a 

“tilleaul” (a tília). Isso quer dizer que a tese léxico-estereotípica usa um modelo 

inferencial descendente, que vai do antecedente à expressão anafórica. 

Os argumentos de Kleiber para defender essa tese são: 
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• Para que haja AA, nem Sn1 nem Sn2 precisam ter um referente específico: 

“Un livre est bom si la préface est bonne” 

 [um livro é bom se o prefácio é bom] 

• A introdução de referentes que não fazem parte do estereótipo tornam a 

sequência mal-formada. Esse apontamento é possível de ser entendido com 

os exemplos apresentados pelo estudioso: 

(a) *“Nous assivâmes dans un village. Le grand magasin était férme” 

(b) “Nous arrivâmes dans un village. L’église était férmee” 

 

Comparando-se esses exemplos, segundo Kleiber citado por Ilari (2003), a 

maioria dos franceses espera que um vilarejo tenha uma igreja, mas não que tenha 

uma grande loja. 

Como Kleiber coloca nesse capítulo a posição discurso-cognitiva se 

contrapõe a léxico-estereotípica por adotar um esquema inferencial ascendente: a 

inferência é provocada no momento em que aparece SN2. O que faz existir uma AA 

é o fato de, ao encontrar o anafórico, o intérprete já contar com um conhecimento 

inicial previamente ativado pela menção do antecedente. 

O debate que acontece no segundo capítulo, segundo Ilari (2003), é apoiado 

em diversos exemplos de escritos de Charolles, que os analisou e mostrou que o 

nexo exigido pela tese léxico-estereotípica não existe. 

 

5- “La vieille dame vivait retirée. Elle mourut dans dês circonstants 

mystérieuses. Le meurtrier n’a jamais été trouvé.” 

[A velha senhora vivia sozinha. Ela morreu em circunstâncias 

misteriosas. O assassino jamais foi encontrado.] 

 

6- “Je suis entre dans une pièce. Les chandeliers brillaient vivement.” 

[Eu entrei em uma sala. Os candelabros brilhavam vivamente.] 

 

7- “Sophie dormait. Le journal était tombaé au pied du lit. Le cendrier était 

plein à ras bord.”  

[Sophie dormia. O jornal estava caído ao pé da cama. O cinzeiro estava 

cheio até a borda.] 
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Percebemos claramente, nesses casos, que o antecedente/anafórico não é 

convencional. Diante desses exemplos, Kleiber vai tentar convencer o leitor de que 

eles não abalam os fundamentos da tese léxico-estereotípica de duas formas: 

 

1. mostrar que os exemplos analisados não são casos de AA; 

2. mostrar que há AA, mas que a impressão de um nexo não passava afinal, de 

um equívoco: o nexo estereotípico existe e uma análise mais cuidadosa faz 

com que ele apareça. 

 

Sobre a frase 7, Kleiber diz que entendemos que o jornal referido na 

segunda sequência é o jornal que Sophie estava lendo ao adormecer, mas essa 

definitude não tem origem no verbo da primeira sentença. 

Para Kleiber, nesse exemplo não há AA. 

Para analisar os exemplos 5 e 6, vai usar a segunda estratégia. Nem todo 

assassinato é cometido com uma faca e nem todo cômodo em que se entra é 

decorado com candelabros. Conseguimos assimilar esses casos pensando em 

níveis de estereotipia: a dos componentes prováveis que correspondem à instrução 

(aqui já traduzida) “imaginando coisas desse tipo, as pessoas poderiam dizer coisas 

a respeito dele” e a dos componentes possíveis, “imaginando coisas desse tipo, as 

pessoas podem também dizer coisas sobre ele”. Sendo assim, a presença de um 

candelabro em um quarto ou de uma faca num assassinato encaixam-se nas 

hipóteses possíveis, ocorrendo portanto, a AA. 

A posição léxico-estereotípica saiu reforçada dessa parte da discussão. 

Essa posição pode ser resumida em quatro pontos que fundamentam a anáfora 

associativa: 

 

1. é prévia ao texto, não instaurada por ele; 

2. pode ser afirmada entre referentes de um certo tipo em termos genéricos; 

3. estabelece-se entre dois referentes distintos mencionados no mesmo texto; 

4. não tem origem situacional; 

 

Kleiber recusa a possibilidade de haver uma posição intermediária, entre a 

léxico-estereotípica e a que atribui poderes ao texto, que daria força à tese cognitivo-

discursiva. 
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Nesse trecho começa uma nova discussão, em que Charolles quer recusar 

duas teses que se completam reciprocamente: 

 

1. as AA engajam o intérprete a procurar nexos de AA em níveis diferentes de 

dificuldade; 

2. a tese léxico-estereotípica tem aplicação, mas nos níveis mais simples. 

 

Para discutir essa hipótese, vemos dois exemplos: 

 

8- “Nous arrivâmes dans un village. L’eglise était situeé sur une colline.” 

[Nós chegamos a uma aldeia. A igreja estava situada sobre uma colina.] 

 

9-  “Matthew et as souer... décident d’adopter un garçon, auquel ils comptent 

léguer leur propriété... l’orphelinat et leur propose à la place une petite fille 

espiègle.” 

[Matthew e sua irmã... decidem adotar um menino, a quem eles pretendem 

legar sua propriedade... o orfanato propôs a eles no lugar disso uma 

menininha malcriada.] 

 

Para o exemplo 8, a possibilidade de reconhecer um caso de AA dependem 

do contexto. 

No exemplo 9, a substituição das palavras l’orphelinat (o orfanato) por la 

compagnie des eaux (a companhia de águas), la caserne (o quartel), la banque (o 

banco) faz variar o grau de dificuldade da interpretação da sequência. É muito mais 

fácil encontrar um nexo entre adopter (adotar) e orpheliant (órfão) do que entre 

adopter (adotar) e compagnie des eaux (companhia de água). 

Para Kleiber, a proposta de Charolles reduz a teoria léxico-estereotípica a 

um mecanismo default: a relação léxico-estereotípica seria usada em contextos mais 

pobres, mas suplantada por soluções mais elaboradas nos contextos que permitem 

ir mais longe na busca de informações relevantes. Assim, imaginando um contexto 

apropriado, sempre conseguiríamos encontrar anáfora associativas mal 

enjambradas. 
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Encerrando essa parte do estudo, Kleiber faz um reflexão sobre se a 

definitude/indefinitude do antecedente condiciona a AA. Para ele, o antecedente que 

melhor ilustra a natureza da AA é do tipo N. 

O antecedente indefinido estabelece uma ponte estereotípica entre o 

antecedente e a expressão anafórica porque traz uma informação não 

individualizada. Assim, a identificação da AA acontece com o auxílio do 

conhecimento estereotípico proporcionado pelo antecedente, e não pelo 

conhecimento dos referentes. O uso do indefinido exclui o estabelecimento de 

relações de conhecimentos particulares, pressupondo uma relação genérica, a qual 

faz o referente ser compreendido por qualquer intérprete. Mas ele adverte que pode 

haver anáfora associativa com antecedentes definidos.              

Sobre a posição léxico-estereotípica, o autor conclui que a anáfora 

associativa: 

 

1. é prévia ao texto; 

2. pode ser afirmada entre referentes de um certo tipo em termos genéricos; 

3. se estabelece entre dois referentes distintos mencionados no mesmo texto; 

4. não tem origem situacional. 

 

Na continuação do estudo, Kleiber, no capítulo 3, assim visto na rsenha de 

Ilari, vai tratar da orientação que a anáfora associativa adota e da sua possível 

transitividade. 

A orientação trata da ordem não linear em que o nexo anafórico se 

estabelece no texto. O termo desencadeador sempre precede o anafórico mas 

existe a possibilidade de o termo desencadeador indicar a parte e o anafórico o todo. 

 

10- “Le pied est abîmé, mais la chaise est toujours solide.” 

 

Mesmo com a aparente evidência nesses exemplos, Kleiber afirma que não 

há AA em que o termo desencadeador represente a parte e o anafórico o todo. 

Na sequência do artigo de Kleiber, ele faz um estudo mais aprofundado 

sobre os tipos de anáforas associativas, mas aqui não vamos tratar delas por ser 

demais específico para o tipo de trabalho a ser desenvolvido. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

De posse dos estudos de Marcuschi e Kléiber e do material produzido pela 

criança, vamos investigar em que situações ocorre esse tipo de anáfora e se há um 

gênero textual específico em que elas ocorrem.  

Para este trabalho serão usados diversos textos, escolares ou não, de vários 

gêneros, que foram produzidos no período entre sete e 12 anos pela criança, Luisa. 

Os textos vão abranger desde redações escolares até textos informais, para fazer 

um estudo geral do uso desse tipo de anáfora. O estudo longitudinal, forma de 

estudo aqui utilizada, é uma pesquisa que busca encontrar correlação entre 

variáveis, através de observações repetidas dos mesmos itens ao longo de um 

extenso período de tempo. Além da abordagem longitudinal, será também 

observacional, aquele que observa um evento já ocorrido. 

Veremos a seguir os textos pesquisados2: 
 
 

• Texto 1 – 1993 – (Escrito em 1997 – 8 anos) 

 

Em 93 eu comecei a estudar na Palmares e a minha professora era a 

Adelia (a sala em que eu estudava é hoje a 2ª série B). 

A Beti era a coordenadora da pré-escola e eu gostava muito dela. A 

Palmares foi assaltada e os ladrões emtraram justamente pela minha sala, mas 

não aconteceu nada porque não tinha ninguem na sala (O assalto foi a noite). 

Naquele ano eu comecei a fazer minha coleção de fitas de vídeo e oje já 

tenho 33. 

Tambem já estava quase nadando sozinha, porque meu professor de 

natação tinha muita paciência e era muito bom. 

No mundo o príncipe japonês escolheu Masaka Owada para se casar e 

Steven Spilberg fez um filme sobre os dinossauros, só que eu não gostei. 

PC Farias fugiu do Brasil porque as pessoas queriam punir ele pelas coisas 

ruins que ele fez mas como ele fugiu não foi punido. Carlinhos Brown fez muito 

sucesso com uma música muito boa para dançar. Quem tambem fez sucesso foi o 
                                                             
2 Os textos são reproduzidos na integra, sem revisão. 
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Nirvana que veio para o Hollywood Rock. Fernando Henrique Cardoso foi nomeado 

4º ministro do governo e Itamar Franco era nosso presidente. 

 
• Texto 2 – Viagens espaciais III (Escrito em 1998 – 9 anos) 

 

Os módulos espaciais são laboratórios que ficam no espaço. Dentro dele os 

cientistas podem tirar suas ‘roupas’ espaciais. Lá eles fazem várias experiências. 

Um dos mais importantes módulos especiais foi o Skylal – em maio de 1973. 

Em 1986 os soviéticos mandaram a M.J.R. que ficou no espaço até hoje. 

Na hora do foguete subir, os astronautas tremem muito por causa da 

velocidade em que a nave anda. Sentem também um frio na barriga. 

Os astronautas fingem estar na Lua treinando debaixo d’água para 

acostumarem-se com a falta de gravidade. Eles também giram um aparelho em 

aparelhos que giram e etc... 

Para conceguirmos escapar da gravidade terrestre precisamos de mais ou 

menos 40 mil km/h e se não atingirmos isso, seremos atingidos pela força da 

gravidade. 

 
• Texto 3 – Resenha de Agora que Estou Sozinha (Escrito em 1999 – 10 

anos) 

 

BANDEIRA, Pedro. Agora estou sozinha. São Paulo: Moderna, 1994 

 

Este livro é baseado na história de Hamlet, que ao contrário é o nome da 

protagonista: Telmah. Ela é uma menina  muito triste e a melhor amiga dela  é sua 

cadela chamada filhinha. A história começa no primeiro aniversário de Telmah após 

a morte da mãe. Ela passou toda a festa no imenso e escuro jardim de sua casa 

lamentando-se que seu pai, Cláudio, ia se casar novamente e nem fazia um mês 

que sua mãe havia morrido, segundo os médicos, de problemas no coração. Ela não 

gostava da noiva de seu pai, Alice, pois ela só dava atenção a Telmah quando o pai 

dela estava presente. 

No fim do aniversário, Alice chamou três das amigas de Telmah para dormir 

na casa dela sem consulta-la e ela teve que aceitar pois não podia mandar suas 

amigas embora na chuva. Naquela noite fizeram uma brincadeira com espíritos, 
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deixaram o material na mesa e foram dormir. Telma não conseguia pegar no sono e 

sentou-se na mesa. De repente o espírito da mãe dela começou a conversar e disse 

que não teve um problema no coração e que foi assassinada. Ela queria vingança e 

disse que era para Telmah vingar-se. 

Ela não sabia o que fazer. Então, resolveu fingir-se de louca, pois todos 

perdoam os loucos por mexer nas coisas das pessoas. Telmah fez isso e já tinha 

dois suspeitos: seu pai e Alice. Fingiu-se de louca para seu pai, Alice e até para o 
médico mas seu plano teve uma falha: ela foi para o hospício. Lá fingia que engolia 

os remedios mas os cuspia depois. Um dia Thiago, seu namorado foi fazer a ela 

uma visita e Telmah contou a ele tudo. 

Ela não queria aceitar o fato que seu próprio pai estava na lista de suspeitos 

e antão resolveu fugir do hospício e provar que Alice era a culpada fazendo-a 

confessar. Fugiu, foi para casa e, com um teatro, conseguiu o que queria: Alice 

confessou mas se suicidou depois. Telmah não ligou e tudo voltou ao normal. 

 

Opinião 

 

Eu achei um livro muito bom pois é uma história de mistério e eu gosto muito 

de histórias de mistério pois você fica curiosa para saber o que acontece no final. 

 

• Texto 4 – Resenha de Um Certo Capitão Rodrigo (Escrito em 2002 – 

12 anos) 

 

A obra Um Certo Capitão Rodrigo, assim como Ana Terra, faz parte de um 

livro maior, chamado O Tempo e o Vento. Um Certo Capitão Rodrigo narra a história 

de Rodrigo, um homem muito valente que chegou a Santa Fé. 

A história começa ao Rodrigo entrar num bar do povoado, ameaçando 

todos lá, encontra com Juvenal Terra, com quem tem uma breve discussão mas logo 

tudo se resolve e ambos ficam , de certa forma, amigos. 

Um tempo depois, no cemitério Pedro Terra, Bibiana, Juvenal e sua mãe se 

encontram com Rodrigo. Ele sente por Bibiana uma grande atração física. 

A casa de Bibiana é uma boa casa, lá, ainda se encontra a tesoura de podar 

que pertencia a Ana Terra. Pedro sente muitas saudades da mãe. 
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O padre Lara (padre do povoado) diz para Rodrigo sair de lá, mas ele se 

recusa, faz isso pela Bibiana. Apesar de gostar muito da moça, Rodrigo seduz D. 

Paula. 

Bibiana se casa com um moço de Porto Alegre. Durante o casamento, Rodrigo a 

ficava olhando. Cada vez mais ele sentia desejo por ela. 

Rodrigo é visto saindo da cidade. A notícia se espalha por Santa Fé e 

Bibiana fica sabendo. Pedro, que, ao conceder o casamento da filha, já sabia que 

ela ia sofrer, fica com dó dela. A o voltar para casa, Capitão Rodrigo vê a filha, Anita, 

morta. 

Bibiana engravida novamente e nasce Leonor. Pedro Terra é preso por 

discordar de Amaral, os Amarais tomam conta da cidade e só pensam em si 

mesmos. 

Rodrigo quer voltar para as guerras, sua mulher é como Ana Terra, muito 

corajosa. 

Rodrigo some e Bibiana quer que ele volte. A guerra estoura e Bibiana fica em casa 

com os filhos para esperar o marido, ela fica esperando durante um longo período 

até que ele chega, mas logo vai embora novamente. 

Durante a guerra, Cel. Ricardo e Rodrigo morrem, o que deixa todos muito 

tristes, principalmente Bibiana e o resto da família de Rodrigo. 

O livro termina com Leonor e Bolívar (filhos de Rodrigo) dando uma última 

olhada na sepultura do pai. O jeito como Rodrigo morre é muito digno dele, com o 

peito aberto, enfrentando a vida. 

 

• Texto 5 – O que significa ter o olho maior que a barriga? (Escrito em 

1997 – 8 anos) 

 

Ser muito guloso, ver uma coisa boa, enche o prato e a barriga não 

aguentar 

 

• Texto 6 – Amnésia (Escrito em 2000 – 11 anos) 

 

Leonard tem uma doença parecida com amnésia. Ele tem essa doença 

porque tempos atrás, um homem que Leonard diz chamar-se John ou James G., 
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matou sua mulher e bateu nele gerando seu problema de memória. Agora, Leonard 

vive para vingar a morte de sua mulher e para não esquecer das coisas, anota-as 

em papéis, tira fotos de tudo e faz tatuagens com pistas que ele descobre sobre 

quem matou sua ex-esposa. 

Leonard conta a todos a história de um homem chamado Sammy Jankins, 

que tinha o mesmo problema que ele. Um policial finge estar ajudando Leonard a 

achar John G. mas só está usando ele e seu problema para seu próprio benefício. 

Como O policial quer ver morto um traficante chamado Jimmy, faz Leonard acreditar 

que ele é o assassino de sua mulher mas isso não é verdade. Leonard não sabe e 

mata Jimmy. 

Com, o decorrer da história, Leonard conhece Natalie, ex-namorada de 

Jimmy, que também diz querer ajudá-lo. Na realidade, ela também aproveita da 

amnésia de Leonard e o faz matar alguém por ela, Dodd. 

O nome verdadeiro do policial é John G. mas ele diz para Leonard que seu 

nome é Teddy, para enganá-lo. 

Uma hora Teddy diz para Leonard que Sammy Jankins (o homem que Leonard dizia 

ter o mesmo problema que ele), nunca existiu e que Leonard o tinha inventado. 

Teddy também disse que Sammy na verdade era Leonard “disfarçado”, ou seja, que 

Leonard inventara ele próprio com outro nome. Como Sammy Jankins havia matado 

a mulher, quem tinha matado a mulher de Leonard era ele mesmo. Isso era verdade 

mas Leonard não quis acreditar e ficou com raiva. Anotou a placa do carro de Teddy 

e fez uma tatuagem fazendo da placa uma pista do assassinato que nunca ocorrera. 

Depois, Leonard descobre que o nome do dono da placa era John G., isso 

coincidia com o nome de quem ele achava ter matado sua ex-mulher. Ao ver que 

John G. era Teddy (o que era uma coincidência o nome do dono do carro ser o 

mesmo nome do homem que Leonard dizia ter assassinado sua esposa), chegou à 

conclusão de que Teddy (John G.) havia matado sua esposa, mas na verdade tinha 

sido ele mesmo só que se esquecera. Leonard leva Teddy até uma casa 

abandonada e lá o mata. 

 

• Texto 7 – Viagem a Porto Alegre (Escrito em 2002 – 12 anos) 
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Adriana, Marcela Gomes, Marcela Silveira, Elza e Luisa se encontraram na 
rodoviária, todas ansiosas pela viagem. O ônibus era muito confortável e no andar 

de baixo havia uma salinha na qual poderiam conversar enquanto Laís (mãe de M. 

Silveira) via filmes na cabine onde ficavam as poltronas. O ônibus saía da rodoviária 

lá pelas oito e pouco. Aconteceram as despedias e iniciou-se o tão esperado 

momento. As meninas ficaram até umas duas e meia na salinha, quando resolveram 

dormir. Neste tempo que ficaram na salinha conheceram três meninos de uns dez 

anos que ficavam arrotando que nem uns porcos. 

Quando estavam quase chegando ao destino (Porto Alegre) o motor do 

ônibus estourou, fazendo um barulho infernal na cabine onde estavam as meninas e 

Laís. Isso atrasou a chegada uma meia hora. Ao chegar na casa dos avós de M. 

Silveira, ganharam uma cestinha com bolachas e comeram um reforçado café da 

manhã. Neste mesmo dia, foram ao shopping Moinhos, ao lado do hotel em que se 

encontrava a banda Red Hot Chili Peppers. Até o dia do show, fizeram várias coisas 

como comer em restaurantes legais, como por exemplo, um chamado O Francês, 

cuja dona era Pipa, uma mulher famosa por participar do No Limite que é um 

programa de televisão. Fizeram um monte de filmes bem loucos com a filmadora do 

outro avô de M. Silveira, como um Big Brother Brasil cujas participantes fossem elas 

mesmas. 

Outra coisa legal que aconteceu foi que elas viram o vocalista da banda red 

Hot Chili Peppers (Anthony Kiedis) no hotel. Também viram Flea, o guitarrista, e 

tiraram fotos dele de costas entrando na van. Minutos depois descobriram que John, 

o carinha que toca baixo, estava junto com Flea, mas passou despercebido. 

No dia do show, logo depois do almoço, as cinco meninas foram para o 

shopping e passaram a tarde lá, o que as deixou com pouco tempo para se 

arrumarem. Tomaram banho e se arrumaram todas juntas, cada uma ajudando a 

outra com o cabelo e a maquiagem. Logo, ficaram prontas e foram com Bibi (parente 

de M. Silveira) para o show de van. Ao chegar no Gigantinho, o local do evento, não 

acharam a fila certa e foram recebidas por um “caloroso” coro de xingamentos e 

vaias de um monte de gente suja. 

De qualquer maneira, o show foi o máximo. Havia gente saindo desmaiada e 

maconha, mas meninas de classe como as cinco não ligaram para este tipo de 

coisa. Gritaram, pularam, choraram até não agüentar mais. Também foram 

entrevistadas por uma rádio e por uma apresentadora de televisão. No dia seguinte 
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passaram o dia perseguindo Chad (o baterista da banda) no shopping Moinhos e no 

fim saíram vitoriosas com fotos e autógrafos. 

A volta no ônibus foi ainda mais divertida que a ida, pois conheceram quatro 

pessoas: Vivian, Marcelo, Stefani e Rodrigo, que eram super engraçados e tinham 

uns vinte anos. Ao finalmente chegar em Curitiba, mataram a saudade dos pais e 

deixaram na memória esta ótima viagem. 

Fim 

 
Nesse grupo de textos, percebemos que os anafóricos ativam novos 

conhecimentos, ancoram-se nos precedentes, criando um esquema cognitivo. São 

exemplos de anáforas do tipo conceitualmente fundado, pois ativam no leitor o 

conhecimento de mundo.  

Os anafóricos destacados não reativam referentes anteriormente 

introduzidos, por isso, não são casos de anáforas diretas. Introduzem um elemento 

novo dado como conhecido e possuem ancoragem no universo textual. 

Segundo a tipologia sugerida por Marcuschi, são anáfora indiretas baseadas 

em modelos cognitivos, ou seja, só podem ser interpretadas se o leitor possuir o 

conhecimento de mundo organizado. 

O leitor precisa saber que, por exemplo, “minha professora” faz parte do 

modelo mental que o verbo “estudar” ativa; que o referente “louca” tem em seu 

modelo mental formas como “remédio”, “médico” e “hospício”. 

Sobre esse tipo de anáfora, vimos o comentário de Marcuschi, que disse ser 

difícil estabelecer distinções claras entre conhecimentos armazenados na memória e 

conhecimentos semânticos lexicalizados. Sobre isso, podemos falar do segundo 

exemplo de anáfora indireta que vemos no Texto 1: “A Beti era a coordenadora da 

pré-escola e eu gostava muito dela. A Palmares foi assaltada e os ladrões 

emtraram justamente pela minha sala, mas não aconteceu nada porque não tinha 

ninguem na sala (O assalto foi a noite).” 

Trata-se de um exemplo de anáfora baseada em papel semântico do verbo, 

pois o verbo assaltar tem como agente o ladrão, mas esse exemplo também pode 

ser classificado como baseado em esquemas mentais, pois a ação de assaltar ativa 

o modelo mental que inclui o assaltante.  

Vamos tratar dos exemplos caso a caso, para que possamos compreender 

melhor a ocorrência das anáforas indiretas no texto da Luísa. 
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Texto 1 – O anafórico “a minha professora” se ancora no verbo “estudar”, pois o 
ato de estudar envolve um universo no qual professora está incluso, por isso o SN2 
é apresentado como conhecido. 

Ainda nesse texto, encontramos mais um caso de anáfora indireta,   os ladrões se 
ancora em assaltada, também porque o ato de assaltar cria um modelo mental 
do qual assaltante faz parte. 

Texto 2 Nesse texto, o anafórico os astronautas se ancora no sintagma do 
foguete, pois foguete remete a um modelo mental em que os astronautas fazem 

parte. 

Texto 3Nesse texto, a palavra louca cria uma cadeia de referentes, todos dados 

como conhecidos  o médico o hospício. os remédios.  
Texto 4 Nesse texto, encontramos a expressão do povoado, cria um modelo mental 
de povoado, do qual cemitério certamente faz parte,por isso o anafórico no 
cemitério é dado como conhecido. 

Ainda nesse texto encontramos a expressão, Cel. Ricardo e Rodrigo morrem, que 
cria um modelo dos rituais, instrumentos envolvidos com morte, ao qual 
pertence a sepultura, por isso encontramos o sintagma na sepultura do pai 
apresentado como conhecido. 

Texto 5 Aqui temos o anafórico o prato, que remete a guloso, pois no modelo 
mental criado a partir de “guloso”, o prato é um item presente, pois é um 
instrumento usado para alimentação. 

Texto 6 Nesse texto encontramos o sintagma o assassino, dado como conhecido, 
configurando uma anáfora indireta,portanto, o qual se ancora em “morto”, 
termo que evoca um modelo mental de que assassino faz parte, pois o “morto 
morreu” de alguma forma, podendo ter sido assassinado.  

Texto 7 Nesse texto o termo rodoviária cria uma cadeia de anafóricos,com a 
viagem e O ônibus  

No texto 7, percebemos também o acontecimento de um outro tipo de anáfora, a 

anáfora baseada em na relação parte-todo. “Guitarrista” é uma parte do todo 

“banda”, pois sabemos que as bandas possuem um ou mais guitarristas. 

Vamos seguir analisando novos exemplos. 

 

 
• Texto 8 – O observador de nuvens (Escrito em 1997 – 8 anos) 
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Era uma vez um menino que estava passeando pela rua e viu um homem 
olhando para cima daí perguntou para ele: 

― O que você está olhando? 

― Não estou olhando, estou observando! 

― O que? 

― As nuvens! 

― E porque faz isso? 

― Porque gosto e porque me sinto feliz e porque tenho que observar para depois 

contar tudo no congresso. 

― O que é um congresso? 

― É um lugar onde muitas pessoas (observadores de coisas) se reúnem para 

discutir sobre as observações.  

― E como se faz? Assim? 

― Exatamente! 

Um dia depois... 

O menino deitou-se na grama ao lado do velho que já tinha chegado lá e 

olhou para cima, de repente dormiu e não percebeu. Imaginou que estava nas 

nuvens e que sentiu fome, daí comeu uma nuvem como se fosse algodão doce; 

sentiu sede e pegou uma nuvem de chuva e bebeu toda a água possível. Daí ele 

acordou e foi pra casa.” 

 
• Texto 9 – Por dentro (Escrito em 2000 – 11 anos) 

 
Os acontecimentos em casa  

Por Luísa A. Costa 

Nesta última semana tudo ocorreu bem na casa da família Assunção. 

Patrícia, a psicóloga de Luísa, pegou uma alergia horrível e desmarcou a consulta 

na 3ª com medo que a alergia fosse contagiosa. 

Luísa saiu caçando a revista dos Hanson mas acabou com as mãos vazias. 

Houve uma ‘epidemia’ de trabalho na vida de Lucinha que foi obrigada a 

repor as aulas que faltou na UFPR e só foi possível chegar em casa um pouco 

depois do horário normal. 
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Quanto a nossa amiga Cristiane, houve um probleminha, ela foi “cruelmente 

acusada” de gastar um pote cheio de detergente mas ela continua de bem com a 

vida. 

 
• Texto 10 – Resenha de Uma Vida em Segredo (Escrito em 2002 – 12 

anos) 
 

A obra Uma Vida em Segredo, que possui um narrador onisciente, conta 

uma história muito bonita que narra minuciosamente a vida de uma menina da roça 

chamada Biela. Mostra seus pensamentos e decepções, suas alegrias e tristezas de 

um modo que se identifica com a principal característica da protagonista: a 

simplicidade. 

Tudo começa com as expectativas que os primos e primas de Biela sentem 

enquanto a esperam chegar na casa de Conrado. Ela ia morar com eles devido à 

morte de seu pai, que era a única pessoa que Biela tinha. Porém, com a chegada da 

garota, todos se despontam, pois ela é feia e desajeitada, além disso, quase sempre 

fica sozinha com suas lembranças. O jeito diferente de Biela contribui para que as 

pessoas da casa não fiquem muito tempo com ela. 

Como esperado, a novata também não se identifica muito com o seu mundo 

novo, mas cria admiração por Constança, que era a mulher do primo Conrado. 

Constança trata-a com um carinho inicial, mas, após ser vista com Biela, enche-se 

de vergonha pelo jeito desengonçado e encolhido da prima que fere sua vaidade. 

Toda a admiração que Biela tem por Constança transfere-se para sua filha, Mazília. 

Isso acontece quando vê a prima tocar piano. Biela tem o coração aberto, não sabe 

o que produz a valsa e nem tocá-la, mas sabe que o mais importante é apreciá-la. 

Isso não parece grande coisa, mas é aí que está um dos pontos principais da 

narrativa: mostrar a beleza das pequenas coisas. 

Com o tempo, Biela vai sendo aceita pelas pessoas da cidade, o que faz 

Constança (que se preocupa até demais com a opinião dos outros) comece a sair 

com ela novamente, sem vergonha. Biela sentia a necessidade de adotar uma 

linguagem formal, diferente da que normalmente usava, para ser aceita pois tinha 

medo que as pessoas que visitava não gostassem dela. Às vezes se traía e, sem 

querer, usava palavras mais populares. 
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Ninguém notava Biela na casa e ela também não gostava de se enturmar, por isso, 

passava grande parte do tempo com os empregados na cozinha. Com eles a garota 

se identificava, com eles podia ser como era. 

Certo dia, Conrado chama alguns amigos para jogar baralho e Modesto (um 

dos amigos) começou a trocar olhares e carícias com Biela. Ela, que nunca tinha 

tido contato com homens dessa maneira e nem com esses diferentes sentimentos 

que a possuíam, fica muito confusa. Só que Modesto só estava interessado na 

grande riqueza da simples prima de Conrado. 

Constança começa a ‘trama’ planos para Biela sem preocupar-se com a 

opinião da mesma. Entre os ‘nós’ que criava em sua mente, surgiu a idéia de casar a 

prima com Modesto. Biela acaba aceitando, mas havia uma briga de pensamentos 

na cabeça dela ente suas ideias e as da prima Constança, que a influenciava. O 

problema aconteceu quando Modesto fugiu, deixando para traz a noiva. 

Começam a acontecer mudanças em Biela, só que são tão lentas que 

ninguém nota, pois após o episódio do casamento fracassado, todos 

esqueceram-se novamente da moça e prosseguiram com suas vidas. Biela começa 

a passar ainda mais tempo na cozinha e não come mais com os primos. 

Após o casamento de todas as suas primas, principalmente de Mazília (seu 

“ídolo”), Biela fica muito triste e se isola ainda mais da família ao se mudar para um 

quartinho nos fundos da casa. 

Sempre compara com elementos da natureza ou animais, Biela encontra um 

cão quando está voltando para casa. Este cão, apesar de não chegar perto da 

mulher, a segue até a casa e entra após algum tempo. Biela gosta pois se identifica 

com o cachorro, que , segundo ela, vinha da roça também. O cão está muito doente 

e tosse, assim como a nova dona que cuida dele como um filho. Refugiada da 

família, Biela toma conta de Vismundo (o cachorro) sem que niguém note ele... Nem 

ela! A relação de Biela com a natureza é muito grande e as comparações do 

narrador está certa, pois ela sempre se sente como uma igual em relação ao novo 

bicho de estimação. 

Diferente de Vismundo, cada vez mais Biela fica doente e se recusa a ir ao 

médico, pois isso trairia seus modos da roça. Só que ela piora muito, seus olhos se 

afundam na face, sente muita dor e fica magra como uma caveira. 
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Passa-se um bom tempo até que Constança note alguma diferença na prima 

invisível, mas, quando nota, chama rapidamente um médico que encaminha Biela 

para um hospital. 

Lá, Biela (muito humilde) pede para ir à ala dos indigentes e é atendida 

mesmo com a renúncia momentânea de primo Conrado, que se ofende com o 

pedido. Já perceberam que Biela não dura muito e ela se despede da vida durante o 

benzimento que fazem nela. Pensa em sua mãe e Mazília em um campo, por fim, 

em Vismundo, provavelmente quem ela mais amou, perseguindo pássaros no céu. 

 

Igualmente nesses exemplos vemos que são casos de anáforas indiretas, 

introduzem um novo referente como se fosse conhecido, existe a ativação de 

referentes por meio da âncora textual, não há correferência entre âncora e anáfora 

indireta. 

Dentro da tipologia de Marcuschi, vemos que são formas de AI 

semanticamente fundadas, cuja interpretação depende do conhecimento lexical do 

leitor. São AIs baseadas em inferências ancoradas no modelo do mundo textual, isto 

é, as AIs se ancoram em informações que foram fornecidas pelo texto. 

No texto 8, o anafórico “as nuvens” é dado como conhecido porque a âncora 

está presente no próprio texto, “um homem olhando para cima”; no Texto 9, “as 

aulas da UFPR” são apresentadas como conhecidas, precedidas pelo artigo 

definido, característica fundamental para o acontecimento da AI segundo Kleiber, 

porque está ancorada em “uma epidemia de trabalho”, antecedente dado pelo 

próprio texto. Já no texto 10 encontramos um caso de anáfora por nominalização. 

Aquela cuja anáfora indireta se ancora em um verbo, no caso, “fugiu”. O anafórico é 

“o episódio do casamento fracassado”. 

Texto 8 – Aqui o anafórico As nuvens se ancora em um homem olhando para 
cima. Só conseguimos entender essa relação a partir dos dados que o texto 
nos fornece. 

Texto 9 Nesse caso, o anafórico “as aulas que faltou na UFPR”, só é entendido 
pela expressão “uma ‘epidemia’ de trabalho”. Assim entendemos que as aulas 
que Lucinha faltou são as aulas que ela deveria ministrar, que ela é professora. 
Se não fosse pelo anafórico, poderíamos imaginar que as aulas que ela faltou 
foi como aluna.  
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Vejamos mais alguns exemplos. 

 
Texto 11 – Festas juninas - Pesquise em casa sobre jogos e brincadeiras de 

festa junina e anote abaixo. Conte com detalhes sobre o que descobriu (como se 

joga etc) - (Escrito em 1998 – 9 anos) 

 
Os jogos de festa junina são: corrida de saco, ovo na colher etc.. 

Como se joga: 

Corrida de saco: É como uma corrida normal, arruma-se o começo e o fim. Quando 

os participantes estão em suas posições (dentro dos sacos) vão correndo 

(pulando) até o fim, quem chega antes ganha. 

Ovo na colher: Também é como uma corrida só tenque ir até o fim com uma colher, 

com um ovo encima na boca. Isso sem deixar o ovo cair. Ganha quem chegar 

primeiro. 
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• Texto 12 – Resenha do Ana Terra (Escrito em 2002 – 12 anos) 

 
A obra Ana Terra faz parte de um volume maior chamado O Tempo e o 

Vento, ambos escritos por Érico Veríssimo. Ana Terra narra a história de uma 

mulher, cujo nome é o mesmo do título da obra. Ela se apaixona e passa por vários 

problemas no século XVII, como o confronto dos castelhanos e brasileiros, além da 

situação das mulheres na época. 

A história começa mostrando a solidão em que Ana Terra vivia, morando em 

uma estância apenas com sua família. Os personagens não acompanhavam a 

passagem do tempo, mas o romance se inicia no ano de 1777. 

Ana encontra um homem ferido próximo à sanga, seu pai (Maneco Terra) e 

seus irmãos (Horácio e Antônio Terra) o levam para casa onde vivem e o socorrem, 

apesar da sensação de insegurança e medo que sentem do estranho. Ao acordar, o 

ferido revela seu nome (Pedro Missioneiro), seu ofício e diz que era de uma missão. 

Após algum tempo, Pedro se mostra útil e inofensivo. Ele começa a morar 

em um barraco. Ana sente uma estranha sensação despertada por Pedro, que conta 

lindas histórias para a família Terra. Ana começa a pensar nele de uma maneira 

mais sexual e se envergonha disso. 

Durante uma noite muito quente, Ana Terra sai da estância e vai tomar um 

banho na sanga, onde encontra Pedro, com quem faz amor. Ana fica grávida e conta 

isso à mãe, acidentalmente o pai e os irmãos escutam. Maneco manda Horácio e 

Antônio matarem o pai da criança, após isso, os homens da casa nem ao menos 

falam com Ana. 

Pedrinho nasce e Maneco não quer que o batizem. Após um insulto vindo do 

irmão, Ana põe para fora tudo que guardava para si, o que deu a maior confusão, 

pois na época as mulheres não faziam isso. 

Horácio deixa a fazenda e Antônio se casa com Eulália, que tem uma filha 

chamada Rosa. Dona Henriqueta morre de nó nas tripas, e ao contrário do 

esperado, Ana não sofre, pois sabia de tudo pelo que a mãe passava. Rafael Pinto 

Bandeira, major que defendia as fronteiras do Sul é preso. 

Maneco realiza seu sonho de plantar trigo e Ana o vê sorrindo pela primeira 

vez. Finalmente, Rafael Pinto Bandeira é absolvido e se torna governador. 
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Os castelhanos se aproximam da Estância, isso é muito perigoso, pois eles 

estão destruindo tudo por onde passavam. Pedrinho pergunta à mãe onde o pai está 

enterrado e Ana mente, dizendo que ele morreu em uma guerra muito longe dali. 

Pedrinho herda o punhal do pai, que foi guardado com muito carinho por Ana. 

Os castelhanos invadem a estância, destruindo tudo, matando Maneco, 

Antônio e os escravos, além de estuprarem Ana várias vezes. Ao acordar, Ana 

encontra Pedrinho, Eulália e Rosa (que fugiram para o mato) e diz tudo o que 

aconteceu. Depois os quatro voltam à estância destruída e, durante a madrugada, 

Ana pega o dinheiro enterrado pelo pai, quando o mesmo soube da aproximação 

dos castelhanos. 

Ana Terra quer começar uma vida nova, está cheia de esperança. Ela, o 

filho, Eulália e Rosa pegam carona com umas pessoas que estão indo morar num 

povoado que vai ser fundado por Cel. Ricardo Amaral. 

A viagem é muito comprida e, durante ela, a filha de Marciano Bezerra 

(quem deu a carona) morre. Ao chegar ao povoado, Ana, Rosa, Pedro e Eulália 

moram em uma casa que de móveis tem apenas a roca que era de Dona 

Henriqueta. Ana vira parteira e em todos os partos usa para cortar o cordão umbilical 

a mesma tesoura que a separou de Pedrinho e Rosa de Eulália. 

Pedro fica noivo, vai para a guerra e é um dos poucos que voltam. Após sua 

volta, casa e tem dois filhos: Juvenal e Bibiana. Chico Amaral, que é filho de Ricardo 

Amaral, anuncia uma nova guerra e Pedro é convocado. Ana sente que ele não vai 

voltar e o livro termina com Ana já velha e diz para a neta que noite de vento é noite 

dos mortos, uma coisa que ela diz desde moça. 

Eu achei um livro maravilhoso que mistura a realidade da época com ficção, 

o que é bem legal. 

 
• Texto 13 – O Sistema Solar 

 
O Sistema Solar nasceu com uma nuvem de poeira e gás que ia girando 

cada vez mais rápido daí lá no meio a fumaça começou a se juntar lá no meio e 

formou o Sol, o restinho da poeira virou os planetas. 

Os menores planetas ficaram mais perto do Sol, os mais leves e maiores 

ficaram lá atrás, como Jupiter, Urano, Mercúrio e Netuno. Plutão dizem que quase 
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não temos certeza de que é um planeta porque ele é pequeno e ficou lá atrás onde 

os grandes ficaram e ele “tem” um satélite que é quase do tamanho dele. 

O Sol ‘puxa’ as coisas e é por isso que os planetas ficam sempre em volta 

dele e não saimdo do ‘sistema’, é provável que Plutão talvez não sendo planeta, seja 

um satélite segurado pela ‘força’ do Sol. 

 
Nesses textos, vemos que os exemplos destacados se caracterizam em AI 

pelos critérios exigidos pelos autores aqui estudados: os anafóricos são dados como 

conhecidos, são precedidos pelo artigo definido e ativam referentes. 

Entretanto, a diferença que os textos 12 e as partes “O Sistema Solar”, “o 

sol”, “os planetas” do texto 13 apresentam dos demais é a tipologia em que se 

encaixam. Vemos que os anafóricos são parte integrantes dos referentes, por isso 

são casos de AI baseadas em relações semânticas inscritas em SNs definidos. No 

texto 12, a sanga é parte da estância; no texto 13, o Sol e os planetas são partes 

integrantes do Sistema Solar. 

Texto 11 Corrida de saco 

os participantes  

Texto 12  estância  

à sanga 

Texto 13 O Sistema Solar  

uma nuvem de poeira e gás 

a fumaça  

o Sol, 

os planetas 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Percebemos a presença da AI em todo o período estudado. Todos os 

exemplos vistos, exceto pelo texto 5, são textos narrativos, redações propostas 

pelos professores. Podemos dizer que esse fato acontece porque esse modelo 

textual conta com mais conhecimentos compartilhados com o leitor, ou seja, por se 

tratar de um texto mais extenso, há um maior número de informação, o indivíduo que 

escreve troca mais informação com o leitor. 

Todas as anáforas indiretas encontradas obedecem aos critérios propostos 

por Marcuschi para a existência destas: 

 

1. inexistência de expressão antecedente explícita para a retomada e presença 

de uma âncora, expressão fundamental para a interpretação da AI; 

2. ausência de correferência entre âncora e AI; 

3. interpretação da AI como algo novo, ou seja, não se busca no texto uma 

reativação de referentes, e; 

4. realização de AI por elementos não pronominais, todos os casos que vimos 

aqui são sintagmas nominais. 

 

Um critério bastante citado por Kleiber para a existência das AAs que 

também foi contemplado aqui é a introdução das AIs por artigos definidos. Os 

exemplos que vimos aqui se encaixam nesse quesito proposto por Kleiber, mas para 

afirmar que se tratam de anáforas associativas, uma categoria inserida nas anáforas 

indiretas, seria preciso avaliar mais profundamente os outros critérios propostos por 

esse estudioso. 

Nos textos da Luísa, a maior recorrência das tipologias de AI foi a do tipo 

conceitualmente fundado, isto é, aquela que se ancora no conhecimento cognitivo 

do leitor. No seu artigo, Marcuschi afirma que as formas de AI mais encontradas são 

AI baseadas em papéis temáticos e baseadas em relações semânticas. Não 

podemos concluir que o autor estava equivocado ao fazer essa afirmação, para isso 

seria preciso analisar textos de mais indivíduos, também não é o caso de afirmar 

que no texto infantil a maior incidência de AI é do tipo conceitualmente fundado, para 
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isso seria preciso analisar textos de mais indivíduos, mas é uma discussão cabível 

de ser levantada. 

Percebemos que o uso da AI não existe apenas no texto do indivíduo adulto, 

mas também não é possível afirmar que ocorre em todo texto infantil, pode se tratar 

de uma característica da criança estudada aqui. Acredito que seja possível dizer que 

ela ocorre, sim, em outros textos infantis, pois, além de ser uma forma de 

referenciação bastante usada, apareceu aqui em um número significativo de 

exemplos, mas não se repetem diversas vezes no mesmo texto. 
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