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“[...] a língua não se transmite [...]. Os 

indivíduos não recebem a língua pronta para ser 

usada; eles mergulham na corrente de 

comunicação verbal e somente quando isto 

ocorre é que tomam consciência de si e do mundo 

que os cerca”. 

 
(Bakhtin) 



 

RESUMO 

 

 

O texto é um processo interativo, que é elaborado e interpretado nas trocas comunicativas 

entre quem escreve/fala e quem lê/ouve, consequentemente, ele se configura como uma teia 

de sentidos que se complementam. Assim, os processos referenciais que constituem os modos 

como os referentes são introduzidos, mantidos e transformados no decorrer do texto, ajudam a 

formar essa teia de significados que elabora o texto. Partindo dessa perspectiva, esta pesquisa 

teve por objetivo investigar as marcas da referenciação na seção “análise dos dados” de 

monografias produzidas por alunos dos cursos de Inglês e Espanhol, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Pau dos Ferros. Para isso, analisamos 

quinze monografias, mais especificamente, a seção “análise dos dados”, tendo como foco os 

processos referenciais relacionados à correferenciação e não-correferenciação. As bases 

teóricas da pesquisa orientaram-se pelos trabalhos de Bentes (2001), Koch (2004a), Fávero e 

Koch (2008), Marcuschi (2009), Antunes (2010), entre outros, com o intuito de situar o leitor 

nos estudos da Linguística Textual, área à qual pertencem os estudos referenciais. Utilizamos 

como suporte teórico ainda os trabalhos de Mondada e Dubois (2003), Apothéloz (2003), 

Koch (2008, 2009), Silva (2008), Cavalcante (2011, 2012), entre outros, que tratam do 

fenômeno da referenciação. A metodologia da pesquisa é essencialmente interpretativista, 

com características de pesquisa qualitativa e de caráter documental que, a partir de uma pré- 

analise, buscou as ocorrências dos processos referenciais, sendo selecionadas como categorias 

de análise: a anáfora pronominal, a anáfora direta, o encapsulamento anafórico e a anáfora 

indireta, uma vez que esses foram os processos que apresentaram um maior número de 

ocorrências na seção “análise dos dados” do gênero acadêmico monografia. A partir do estudo 

realizado, verificamos que as anáforas pronominais identificadas nos textos têm por função 

recuperar os objetos de discurso, indicar a posse de algo por alguém e acompanhar os verbos 

para retomarem as pessoas referenciadas. Quanto às anáforas diretas, caracterizaram-se por 

meio de repetições totais e parciais dos referentes, utilizando-se de sinônimos, de termos 

quase sinônimos e descrições nominais que, ao recuperarem os objetos de discurso, 

acrescentaram novos significados à tessitura. No caso do encapsulamento anafórico, 

verificamos que esse processo referencial resume e encapsula uma parte do texto que 

necessita ser resgatada para manter a progressão textual. Por fim, por meio do uso das 

anáforas indiretas, identificamos que elas são uma junção das associações de referentes e da 

construção de inferências e, para isso, torna-se indispensável que as pistas deixadas no 

decorrer do texto sejam recuperadas para a construção de sentidos. A partir desse estudo, 

concluímos que esses processos referenciais conferem harmonia e dinamismo a seção “análise 

dos dados” das monografias analisadas, pois os objetos de discurso são recuperados, 

transformados e introduzidos de forma indireta para construir os sentidos textuais. Como 

perspectiva de aplicação desse estudo, temos sua utilização em futuras discussões sobre como 

os processos referenciais estão presentes nos gêneros acadêmicos, como também sua 

aplicação em outras pesquisas com outros corpora. 

 
Palavras-chave: Referenciação. Processos referenciais. Construção de sentidos. Gênero 

acadêmico monografia. Seção “análise dos dados”. 



RESUMEN 
 

 

 

El texto es un procedimiento interactivo, que es elaborado e interpretado en las trocas 

comunicativas entre quien escribe/habla y quien lee/escucha, en consecuencia, él se configura 

como una tela de sentidos que se complementan. Así, los procesos referenciales que 

constituyen los modos como los referentes son introducidos, mantenidos y transformados en 

el curso del texto, ayudan a formar esa tela de significados que elaboran el texto. Partiendo de 

eso, esa pesquisa tuvo por objetivo investigar las marcas de referenciación en la sección 

“análisis de datos” de monografías producidas por alumnos de los cursos de Inglés y Español 

de la Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Pau dos Ferros. 

Para eso, analizamos quince monografías, específicamente, la sección “análisis de datos”, 

examinando los procesos referenciales relacionados a la correferenciación y a la no- 

correferenciación. Las bases teóricas de la pesquisa están orientadas por los trabajos de 

Bentes (2001); Koch (2004); Fávero y Koch (2008); Marcuschi (2009) e Antunes (2010) y 

otros, con el intuito de situar el lector en los estudios de la Lingüística Textual, área a la cual 

pertenecen los estudios referenciales. Además, destacamos los trabajos de Mondada y Dubois 

(2003); Apothéloz (2003); Koch (2008, 2009), Silva (2008) e Cavalcante (2011, 2012), para 

tratar del fenómeno de la referenciación. La realización de esa pesquisa se constituye por 

medio de una metodología esencialmente interpretativista, con rasgos de la pesquisa 

cualitativa y de carácter documental, en la cual, a partir de una pre-análisis, que buscó las 

ocurrencias de los procesos referenciales, seleccionamos la anáfora pronominal, la anáfora 

directa, el encapsulamiento anafórico y la anáfora indirecta como categorías de análisis, ya 

que esos fueran los procedimientos que presentaran un mayor número de ocurrencias en la 

sección “análisis de datos” de género académico monografía. A partir del estudio realizado, 

verificamos que las anáforas pronominales identificadas en los textos tienen por función 

recuperar los objetos de discurso, apuntar la pose de algo por alguien y acompañar los verbos 

para recuperaren las personas referenciadas. Cuanto a las anáforas directas, se caracterizaban 

por medio de repeticiones totales y parciales de los referentes, se utilizando de sinónimos, de 

términos casi sinónimos y de descripciones nominales que, al recuperaren los objetos de 

discurso, añaden nuevos significados al texto. En el caso del encapsulamiento anafórico, 

verificamos que ese proceso referencial resume y encapsula una parte del texto que necesita 

ser recuperada para mantener la progresión textual. Por fin, por medio del uso de las anáforas 

indirectas, identificamos que ellas son la unión de las asociaciones de referentes y de la 

construcción de inferencias y, por eso, se torna indispensable que las pistas dejadas en el 

transcurrir del texto sean recuperadas para la construcción de sentidos. A partir de ese estudio, 

concluimos que estos procesos referenciales confieren armonía y dinamismo a sección 

“análisis de datos” de las monografías analizadas, pues los objetos de discurso son 

recuperados, transformados e introducidos de forma indirecta para construir los sentidos 

textuales. Como perspectiva de aplicación de ese estudio, tenemos su utilización en futuras 

discusiones sobre como los procesos referenciales están presentes en los géneros académicos, 

como también su aplicación en otras pesquisas con otros corpora. 

 
 

Palabras clave: Referenciación. Procesos referenciales. Construcción de sentidos. Género 

académico monografía. Sección “análisis de datos”. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

“Os homens são animais que se sustentam em 

redes de significados que eles próprios tecem”. 

 
(Max Weber) 

 
 

Os homens estabelecem a comunicação por meio da linguagem, que adquire sentido 

nas trocas comunicativas. Assim, a comunicação humana está organizada em uma teia na qual 

todos os fios são interligados. A linguagem é o meio pelo qual nos comunicamos, ela é 

significativa, sendo que o sentido só pode ser construído no processo de comunicação. 

Desse modo, os fenômenos da linguagem sempre foram objetos de estudos na  

tentativa de buscar entender o modo como o homem estabelecia a comunicação. Nessa 

perspectiva, surgem diversas correntes de investigação para tentar explicar esses fenômenos. 

Com os avanços dos estudos da linguagem, percebeu-se, então, a necessidade de realizar uma 

investigação mais aprofundada sobre os fenômenos textuais. Por esse motivo, os linguistas 

começam a buscar uma perspectiva analítica para o texto diferente da que era realizada na 

análise frasal, o que deu início aos primeiros estudos da Linguística Textual. 

Na área da Linguística Textual tem ganhado destaque os estudos sobre os fenômenos 

referenciais, pois é cada vez mais importante se estudar o texto e suas múltiplas faces, visto 

que se faz necessário conhecer não só o que está no cotexto, como também o que se encontra 

nas entrelinhas, que é utilizado para a construção de sentidos. A partir disso, sabemos que o 

texto é construído pela inserção, manutenção e recuperação de referentes. 

Diante dessa investigação da construção dos referentes no texto surgem os estudos da 

referenciação, que passou a ser estudada a partir de meados de 1990, por meio dos postulados 

de Lorenza Mondada, Danièle Dubois, Denis Apothéloz, Reichler-Béguelin, entre outros 

autores. Foi por meio dos estudos referenciais que passou-se a entender como os objetos de 

discurso, ou referentes, são incorporados, mantidos e recuperados no decorrer do texto. Desse 

modo, de acordo com Mondada e Dubois (2003), quando há comunicação, seja por meio da 

fala ou da escrita, estamos empregando objetos de discurso, utilizando a língua para nomear 

os referentes utilizados na construção dos sentidos textuais. 
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Com base no entendimento de que os processos referenciais possibilitam a elaboração 

e a compreensão do texto, e de que por fazerem parte do processo textual, oral ou escrito, 

estão presentes nos mais variados gêneros textuais, surge a necessidade de se estudar como os 

processos referenciais estão presentes em gêneros acadêmicos, mais especificamente na seção 

“análise dos dados” de monografias, objeto de estudo da presente pesquisa. 

O interesse em investigar essa temática foi delineando-se ao longo do tempo, quando, 

em um primeiro momento, participamos de uma pesquisa intitulada A referenciação em 

artigos científicos produzidos por alunos do ensino superior, coordenada pela professora 

Lidiane de Morais Diógenes Bezerra, vinculada ao Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino 

de Texto (GPET), do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” 

(CAMEAM), na cidade de Pau dos Ferros. O objetivo da pesquisa era verificar quais marcas 

da referenciação estavam presentes em artigos científicos produzidos pelos alunos do ensino 

superior, do curso de Letras do CAMEAM. 

Destacamos, ainda, a relevância da pesquisa intitulada A construção de referentes 

anafóricos em textos escritos: uma análise do nível superior, coordenada também pela 

professora Lidiane de Morais Diógenes Bezerra. Essa pesquisa tinha por objetivo analisar a 

construção de referentes anafóricos empregados em textos escritos pelos alunos do 1º período 

de Letras do CAMEAM/UERN. No decorrer dessas pesquisas, os fenômenos referenciais se 

destacaram e chamaram atenção para um campo de estudo bastante promissor. 

Passamos então a nos interessar pelos estudos da referenciação. Por esse motivo, 

resolvemos investigar esse fenômeno em textos de língua espanhola como Trabalho de 

Conclusão de Curso. Assim, procuramos descrever os processos de correferencialidade e de 

não-correferencialidade presentes nas notícias do jornal El Universal, do México. Diante 

disso, produzimos a monografia intitulada Referenciação anafórica: uma análise de anáforas 

diretas e indiretas em notícias do jornal El Universal, orientada pela professora Lidiane de 

Morais Diógenes Bezerra, entregue ao Departamento de Letras Estrangeiras (DLE), do 

CAMEAM/UERN. 

A partir disso, percebemos que o campo da referenciação é abrangente, possibilitando 

a sua investigação nos mais diversos gêneros textuais e no entendimento de que os objetos de 

discurso auxiliam na elaboração dos sentidos do texto. Por meio dos estudos referenciais 

conseguimos verificar como os referentes são postos no texto para o encadeamento das ideias 

e como eles podem variar de acordo com os sentidos que o autor quis dar a eles no decorrer da 

tessitura. Assim, observamos que escrever/falar não é, simplesmente, a colocação de 
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informações nos textos, mas uma teia de sentidos construídos no momento da comunicação. 

Por isso, a relevância dos estudos da referenciação, uma vez que eles nos convocam a 

observar o texto como um todo significativo. 

Nos últimos anos, observamos um número crescente de trabalhos que discutem os 

processos referenciais. Na sequência, destacamos brevemente algumas dessas produções: no 

âmbito das pesquisas internacionais temos o livro Referenciação (CAVALCANTE; 

RODRIGUES; CIULLA, 2003), que traz traduções dos primeiros estudos da referenciação 

realizados na França, a partir dos postulados de Mondada, Dubois, Apothéloz, Milner, etc. Em 

nível nacional, temos o artigo Processos de referenciação na produção discursiva (KOCH; 

MARCUSCHI, 1998), que inaugura as pesquisas sobre a referenciação no Brasil e tem por 

objetivo verificar quais estratégias são mobilizadas para que os processos referenciais se 

realizem na produção do texto oral; como também, o artigo Sobre a seleção do núcleo das 

formas nominais anafóricas na progressão referencial (KOCH, 2004b), no qual a autora 

realiza um estudo sobre a importância da seleção das formas nominais referenciais anafóricas 

na progressão textual. 

Podemos citar, ainda, o livro Referenciação e discurso (KOCH; MORATO; BENTES, 

2005), uma coletânea de estudos que visa discutir as implicações da referenciação como 

testemunho expressivo da relação entre linguagem, práticas discursivas e realidade; a 

dissertação Referenciação e argumentação: a dinâmica nas orientações argumentativas em 

debates políticos televisivos (PALUMBO, 2007), que tem por objetivo a investigação dos 

processos de referenciação do ponto de vista argumentativo, analisando, especificamente, as 

ocorrências de expressões nominais definidas e indefinidas em discursos produzidos por 

grupos políticos em situação de debate na televisão. 

Em âmbito regional, temos as seguintes pesquisas: Os processos de referência e suas 

funções discursivas – o universo literário dos contos (SILVA, 2008), no qual a autora realiza 

um estudo sobre os processos referenciais e sua mutabilidade na construção referencial, a 

partir de diversas situações de uso; Referenciação: sobre coisas ditas e não ditas 

(CAVALCANTE, 2011), que apresenta uma investigação sobre o tema da referenciação desde 

o seu surgimento até os estudos atuais; Referenciação: teoria e prática (CAVALCANTE; 

LIMA, 2013), que tem por objetivo a investigação de como a construção dos referentes 

auxilia na produção e compreensão do texto, assim como a aplicação dos estudos referenciais 

a outras áreas do conhecimento como, por exemplo, psicanálise, psicolinguística 

experimental, o ensino de produção textual, etc.; a tese Argumentação e processo referencial 

anafórico no anúncio publicitário de cosméticos (SÁ, 2014), com o objetivo de discutir como 
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as técnicas argumentativas e as funções discursivas do processo referencial anafórico atuam 

na condução argumentativa do gênero anúncio publicitário de cosméticos. 

Para finalizar as pesquisas em nível regional temos o artigo “O processo de 

referenciação na relação verbo-gestual: um recorte do videoblog “salto agulha”, de Tveja 

(SILVA; RANIERI; ATAÍDE, 2017), que realiza um estudo sobre os aspectos ligados ao 

fenômeno da referenciação, buscando compreender a construção de referentes envolvendo a 

multimodalidade a partir da análise de uma das edições do programa de TV via web “Salto 

Agulha”, de TVEJA. 

Em âmbito local, temos os seguintes trabalhos: o artigo de Paula, Bezerra e Almeida 

(2013), intitulado Referenciação anafórica em artigos científicos produzidos por alunos do 

CAMEAM/UERN: o caso das anáforas encapsuladoras, que discute as retomadas referenciais 

com foco nas anáforas encapsuladoras em artigos científicos; como também, o estudo de 

Bezerra, Pinto e Lima (2017), que tem por título O emprego de anáforas encapsuladoras em 

monografias produzidas por alunos do curso de Letras do CAMEAM/UERN, no qual as 

autoras realizam um estudo da seção de “Introdução” de monografias, visando identificar 

como ocorrem as retomadas por meio das anáforas encapsuladoras; por fim, temos, a 

dissertação A referenciação em artigos de opinião de alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental (TAVARES, 2016), que busca descrever e analisar as ocorrências da 

referenciação em produções textuais de alunos concluintes do Ensino Fundamental. A partir 

desses trabalhos pudemos verificar que os estudos referenciais estão presentes em várias áreas 

do conhecimento, como, por exemplo, a argumentação e a multimodalidade. 

Com base no levantamento das pesquisas apresentadas, pudemos perceber a existência 

de trabalhos que investigam o fenômeno da referenciação na escrita acadêmica, como, por 

exemplo, a referenciação anafórica em artigos científicos e as anáforas encapsuladoras na 

introdução de monografias. Diante disso, surge o interesse em verificar como se configuram 

os processos referenciais na seção “análise dos dados” de monografias produzidas no 

CAMEAM/UERN, pois observamos que existia essa lacuna nos estudos analisados. 

Selecionamos essa seção por sabermos que é nessa parte do trabalho que o aluno aplica a 

teoria estudada, analisa os resultados encontrados por meio de sua pesquisa e, por fim, 

acrescenta a sua contribuição à área em estudo, o que a constitui como uma das partes 

fundamentais do gênero acadêmico monografia. 

Nesse sentido, temos como questões norteadoras da pesquisa: 

 
 

1. Como se configuram os processos referenciais na seção “análise dos dados” das 
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monografias estudadas? 
 

2. Como ocorre o processo de correferenciação na seção “análise dos dados” das 

monografias selecionadas? 

3. Como ocorre o processo de não-correferenciação na seção “análise dos dados” das 

monografias selecionadas? 

 
A partir dessas questões, temos por objetivo geral: investigar as marcas da 

referenciação na seção “análise dos dados” das monografias produzidas pelos alunos das 

turmas de Inglês e Espanhol, do CAMEAM/UERN. E como objetivos específicos: 

 
1. Descrever e analisar o processo de correferenciação na seção “análise dos dados” de 

monografias; 

2. Descrever e analisar o processo de não-correferenciação na seção “análise dos dados” 

de monografias. 

 
Para realizar esse estudo, temos como embasamento teórico os trabalhos de Koch 

(2004a), Fávero e Koch (2008), Cavalcante (2012), para tratar dos estudos da Linguística 

Textual (LT), pois, para situar o leitor no universo da referenciação, é necessária uma 

introdução sobre a LT, visto que os fenômenos referenciais são abordados nessa área de 

estudos. Para os estudos sobre a referenciação, temos por base os trabalhos de Mondada e 

Dubois (2003), Apothéloz (2003), Koch (2004b), Cavalcante (2011; 2012), entre outros 

autores. 

Em relação ao gênero que selecionamos para o estudo, como já foi mencionado, 

trabalhamos com a seção “análise dos dados” do gênero acadêmico monografia, 

especificamente, dos cursos de Inglês e de Espanhol. De acordo com os Projetos Pedagógicos 

do Curso (PPCs) desses cursos, a monografia é o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

exigido e que deve ser elaborado ao final do curso para obter o título de graduado. Dessa 

forma, segundo os PPCs (UERN, 2013), a monografia deve ser orientada por um professor 

com a titulação mínima de especialista, passar por uma defesa pública, na qual será 

apresentada e apreciada por uma banca examinadora, formada, também, por professores com 

titulação mínima de especialista. O TCC, tanto de Língua Espanhola quanto de Língua 

Inglesa, deve apresentar uma pesquisa teórico-empírica, na qual os temas devem estar 

relacionados aos estudos linguísticos e/ou literários dos respectivos cursos para, assim, 
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contribuir com a formação profissional do graduado. Diante disso, ressaltamos que o corpus 

desse trabalho é constituído por quinze monografias de graduação, nas quais analisamos, 

especificamente, a seção “análise dos dados”. 

As monografias foram coletadas no período de agosto de 2016 a fevereiro de 2017. De 

início, selecionamos vinte e nove monografias, doze provenientes da turma de inglês e 

dezessete da turma de espanhol
1
. A partir da coleta, realizamos uma pré-análise, na qual 

verificamos quais eram os processos referenciais mais recorrentes na seção “análise dos 

dados” dessas monografias. Diante dessa pré-analise, selecionamos quinze monografias para 

compor o corpus e, como categorias de análise, decidimos investigar os seguintes processos 

referenciais: anáfora pronominal, anáfora direta, encapsulamento anafórico e anáfora indireta, 

pois estes foram os mais representativos do fenômeno da referenciação no material analisado. 

A pesquisa é de cunho qualitativo, pois buscamos interpretar os significados 

disponíveis nos dados coletados. Em relação ao método de pesquisa, empregamos o dedutivo, 

quando partimos de algo geral, por exemplo, a referenciação, para algo mais específico, os 

processos referenciais presentes na seção “análise dos dados” do gênero acadêmico 

monografia. Já em relação aos objetivos definidos, consideramos esse trabalho como 

exploratório, pois analisamos a seção “análise dos dados” das monografias selecionadas, 

visando a exploração de como ocorrem as retomadas referenciais por meio das anáforas 

diretas, anáforas pronominais, anáforas indiretas e dos encapsulamentos anafóricos. Por fim, 

caracterizamos esta pesquisa como documental, visto que investigamos documentos, isto é, as 

monografias dos cursos de Inglês e de Espanhol do CAMEAM/UERN. 

Posto isso, acreditamos que esta pesquisa apresenta uma contribuição acadêmica, pois 

procuramos investigar o fenômeno da referenciação no gênero monografia, o que servirá de 

base para estudos futuros. Sendo assim, o estudo é relevante, visto que analisamos como 

ocorre a retomada referencial na seção “análise dos dados” das monografias, o que 

enriquecerá os estudos textuais, tendo em vista a importância de se trabalhar com o texto e de 

se observar que ele é muito mais do que os olhos podem ver, que sempre poderá gerar 

múltiplas interpretações. Tendo o texto como base, pudemos interpretar e discutir como os 

processos referenciais estão presentes na seção “análise dos dados” das monografias 

investigadas. 

O presente trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos. No primeiro, temos a 

Introdução, no qual apresentamos a pesquisa e delimitamos a problemática e os objetivos. O 
 

1 
A coleta e caracterização das monografias que compõem o corpus serão aprofundadas na seção metodológica 

desta pesquisa. 
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segundo capítulo é denominado de Estudos do texto: da Linguística Textual ao fenômeno da 

referenciação, em que apresentamos a fundamentação teórica, discutindo os pressupostos da 

Linguística Textual, o conceito de texto, o fenômeno da referenciação e os processos 

referenciais. No terceiro, discutimos a metodologia, tratando da coleta e dos critérios de 

seleção do corpus, da caracterização da pesquisa, assim como do objeto de análise desse 

trabalho, ou seja, o gênero acadêmico monografia. O quarto capítulo apresenta a análise dos 

dados, discutindo os processos de correferenciação e de não-correferenciação presentes na 

seção “análise dos dados” do gênero acadêmico monografia. Por fim, temos a Conclusão, na 

qual retomamos nossos objetivos para discutirmos os resultados alcançados e apresentamos as 

contribuições desse estudo para futuras pesquisas. 
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2 ESTUDOS DO TEXTO: DA LINGUÍSTICA TEXTUAL AO FENÔMENO DA 

REFERENCIAÇÃO 

 

 

“[...] na língua nem tudo é transparente [...] 

muitas coisas só se constróem na relação com o 

leitor no ato da escritura voltada para interação. 

O que se dá igualmente na produção oral”. 

(Luiz Antônio Marcuschi) 

A língua é maleável, assume o sentido que quisermos dar a ela, na escrita ou na fala. 

Dessa forma, quando nos comunicamos utilizamos os mais diversos enunciados, que são 

materializados nos textos (BAKHTIN, [1992] 2003), os quais podem apresentar diversos 

sentidos, construídos por meio da interação entre quem escreve/fala e quem lê/ouve. Assim, 

nas palavras de Koch (2009), o texto deixa de ser visto como uma estrutura pronta e acabada e 

passa a ser entendido como um processo interativo, elaborado e interpretado conforme as 

intenções comunicativas e sociais dos falantes. 

A partir dessa constatação, buscamos discutir como os processos referenciais atuam na 

construção de sentido dos textos, visto que o texto é mais do que uma reunião de palavras 

ordenadas. Em consequência desse entendimento, lembramos a metáfora do iceberg, criada 

por Beaugrande (1997) e utilizada por Cavalcante (2012), para fazer refletir que o que está no 

cotexto, isto é, as palavras, as frases, a organização sintática, seriam, apenas, a ponta do 

iceberg. Desse modo, a maior parte das informações está na parte submersa do iceberg, o que 

pode ser entendido como os conhecimentos implícitos que o texto traz e que devem ser 

interpretados pelo leitor, através de seu conhecimento de mundo, do contexto sócio-histórico, 

etc. 

Diante disso, nossa fundamentação teórica tem início com os estudos da Linguística 

Textual, pois é dela que partem os estudos do texto, assim como os que tratam do fenômeno 

da referenciação. No campo da Linguística Textual e do conceito de texto, utilizamos os 

estudos de Bentes (2001), Koch (2004), Fávero e Koch (2008), Marcuschi (2009), Antunes 

(2010), Fávero (2012), Koch e Elias (2016), entre outros. Para os estudos sobre a 

referenciação, tomamos por base os trabalhos de Mondada e Dubois (2003), Apothéloz 

(2003), Koch (2008, 2009), Silva (2008), Cavalcante (2011; 2012), Machado (2013), Koch e 

Elias (2015), entre outros autores. 
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A partir disso, no tópico seguinte, discutiremos sobre a origem da Linguística Textual, 

área que concentra os estudos da referenciação e sobre o seu objeto de estudo, o texto. 

 
2.1 Linguística Textual: origem e objeto de estudo 

 
 

Antes de iniciarmos nossa discussão sobre a referenciação, faz-se necessário situar o 

leitor nos estudos da Linguística Textual (LT), uma vez que os fenômenos referenciais 

realizam-se em textos, o que faz com que a referenciação seja um fenômeno textual 

pertencente a esta área de estudos. 

De acordo com Fávero (2012), a LT surge na década de 1960, na Europa, 

especificamente na Alemanha, quando os linguistas perceberam que as categorias de análise 

utilizadas para estudar as frases não davam conta de investigar outros fenômenos da 

linguagem, como, por exemplo, o texto. A autora, acrescenta que a LT surge na Europa e 

obtém seu auge na Alemanha, tendo por base os estudos de Hartmann, H. Weinrich, Isenberg, 

J. Petofi, Schmidt, entre outros. 

Com base em Fávero e Koch (2008), podemos observar que alguns estudos foram 

precursores da Linguística Textual, por exemplo, os ligados ao Lato Sensu, como a retórica, 

com os postulados de Aristóteles, principalmente; a estilística, com Charles Bally e Leo 

Spitzer, e o formalismo russo, com os trabalhos de V. Propp e R. Jakobson. Já nos estudos 

Stricto Sensu, temos os representantes da linguística estrutural que realizaram reflexões 

voltadas para os aspectos textuais, como os linguistas Jakobson, Benveniste, entre outros. 

Diante disso, tentaremos resumir a contribuição de cada uma dessas áreas para a construção 

da LT. 

Da retórica, principalmente, da antiga retórica, ganha contribuições para a 

microestrutura, os nexos coesivos, pois colaboram para a “definição precisa de operações 

lingüísticas subjacentes à produção do texto” (FÁVERO; KOCH, 2008, p. 29), isto é, como  

os nexos coesivos são colocados nos textos e quais funções estão exercendo. Contribui, ainda, 

para a coerência, a construção dos sentidos do texto, visto que coopera para a “localização do 

texto no processo global de comunicação” (FÁVERO; KOCH, 2008, p. 29). Assim, o texto é 

construído por uma teia de significados, que considera o contexto, a intenção do autor, a 

aceitação do leitor, entre outros elementos. 

Por sua vez, os estudos da estilística tornam-se importantes para a LT quando passam 

a reconhecer que o texto, assim como a frase, é essencial para que se entenda a origem do uso 



18 
 

 

 

 

de um elemento, pela liberdade do autor ou pela gramática do texto (FÁVERO; KOCH, 

2008). 

Ainda no âmbito dos estudos Lato Sensu, com base em Fávero e Koch (2008), os 

formalistas russos procuram estudar o princípio da imanência, pois viam o texto como uma 

estrutura em si e por si mesmo, buscando entender o que eles chamaram de literariedade. 

No que se refere aos postulados do Stricto Sensu, de acordo com Fávero e Koch 

(2008), destacamos Jakobson que, ao realizar seus estudos sobre as funções da linguagem, 

enfatiza a mensagem e o processo de comunicação, deixando claro que a linguagem deve ser 

estudada em todas as suas funções. Benveniste, um dos pioneiros dos estudos do discurso, 

considera que as relações de comunicação são construídas na/pela linguagem, para que os 

interlocutores possam fazer dela um ato referencial e Pêcheux, filósofo do discurso, considera 

o discurso como sendo construído por três regiões específicas do conhecimento: a ideológico- 

cultural, a linguística e a discursiva (FÁVERO; KOCH, 2008). 

Ainda no que diz respeito à origem da LT, podemos observar que, ao longo dos anos, 

essa abordagem linguística passou por três grandes fases. A primeira fase foi denominada de 

análise transfrástica, na qual buscava-se realizar um estudo dos mecanismos interfrásticos, 

com o objetivo de estudar os tipos de relações e as significações que são estabelecidas pelos 

enunciados em uma sequência significativa. Nessa fase da LT, os aspectos gramaticais, como, 

por exemplo, a pronominalização, a seleção, a ordem das palavras no enunciado etc., ganham 

destaque (KOCH, 2004a). De acordo com Fávero e Koch (2008), os principais estudiosos 

dessa fase foram Isenberg (1970), Harweg (1968), entre outros. 

Na segunda fase, os estudiosos perceberam a necessidade de construir uma gramática 

do texto. Passou-se a verificar que enunciado e texto possuem diferenças e, por isso, devem 

ser estudados separadamente, reconhecendo que o texto é muito mais do que uma simples 

sequência de enunciados, sendo derivado de uma competência específica do falante 

(FÁVERO; KOCH, 2008). Diante disso, Fávero e Koch (2008, p. 14), baseadas em Charolles, 

afirmam que o “falante de uma língua tem a capacidade de distinguir um texto coerente de um 

aglomerado incoerente de enunciados”, um falante proficiente é capaz de identificar se um 

texto apresenta sentido, ou se é apenas um amontoado de palavras. Consequentemente, um 

interlocutor capacitado poderá parafraseá-lo, assim como escrever um texto a partir dele. 

Assim, a gramática do texto deveria determinar os princípios de constituição do texto, 

delimitar os critérios que levariam à sua completude e o poder de distinção entre os vários 

tipos textuais. Os principais representantes dessa fase são Petöfe e Lang (FÁVERO; KOCH, 

2008). 
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Na terceira fase da LT, a chamada teoria do texto, ganha destaque o contexto 

pragmático, ou seja, o contexto em que o texto está inserido. Para que a teoria do texto fosse 

construída, os linguistas tiveram por base outras correntes teóricas, como por exemplo, a 

teoria dos atos de fala (FÁVERO; KOCH, 2008). De acordo com Fávero e Koch (2008), a 

teoria dos atos de fala contribuiu para a LT por determinar que, em cada porção linguística, 

em cada texto, há um ato comunicativo que é reconhecido pelo locutor através do jogo 

linguístico. 

Nesse momento da LT, de acordo com Koch (2004a), ganha destaque a interação 

social, deixa-se de lado a competência textual e busca-se a competência comunicativa, pois 

todo falante deve ser capaz de empregar adequadamente a linguagem nas mais diversas 

situações comunicativas. Os principais representantes dessa fase são Schmidt, Oller. 

No decorrer da terceira fase da LT (teoria do texto), houve duas viradas nos estudos 

textuais. Segundo Koch (2004a), quando os estudiosos perceberam que o texto é a “unidade 

básica da comunicação/interação humana” (p. 13), adotaram uma perspectiva pragmática para 

suas pesquisas. Assim, os linguistas buscavam estudar os textos em seus contextos 

comunicativos-situacionais e, com isso, este passa a ser visto como um  processo 

comunicativo (KOCH, 2004a). Foi durante esse momento da LT que Isenberg (1976) postula 

que o texto parte de uma intenção comunicativa (KOCH, 2004a), desse modo, a interpretação 

do texto não está relacionada apenas ao entendimento do que foi escrito/falado, visualização 

do seu conteúdo, mas sim à reconstrução dos sentidos que o autor quis transmitir a partir da 

tessitura, entender para que o texto foi escrito/falado. 

No início dos estudos da teoria do texto, Schmidt (1973) postulava que se o texto tinha 

uma função comunicativa, essa teoria era, necessariamente, pragmática. Diante disso, a teoria 

do texto partia da investigação do “texto-em-função” (KOCH, 2004a, p. 16), ou seja, estudava 

o texto desde o momento de sua produção, pois este apresenta uma funcionalidade, um 

propósito comunicativo, que se complementa quando o texto é recepcionado por seu 

interlocutor, que irá finalizar os sentidos presentes na tessitura. 

De acordo com Koch (2004a), Van Dijk (1981) foi um dos principais autores da 

“virada pragmática”. Segundo o autor, há um planejamento pragmático no 

discurso/conversação. Assim, Van Dijk utiliza os estudos da teoria dos atos de fala para dizer 

que o entendimento de um texto parte da interpretação pragmática. Nesse momento da LT, o 

conceito de coerência ganha destaque, pois o texto só existe quando está em funcionamento, 

quando ganha sentido no momento em que é produzido e interpretado e a coerência deve 

partir dessa interpretação. 
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Na década de 80 passam a se destacar nos estudos textuais os fatores de ordem 

cognitiva, o que dá origem à chamada “virada cognitivista” (KOCH, 2004a). Segundo Koch 

(2004a, p. 21), “o texto passa a ser considerado resultado de processos mentais”, começam a 

ser considerados, pelos estudos do texto, os conhecimentos que os interlocutores possuem, os 

quais devem ser ativados no momento de ler/ouvir para construir os sentidos textuais. 

De acordo com Koch (2004a), um dos marcos dessa época são os trabalhos de 

Beaugrande e Dressler (1981). Para os autores, o texto é fruto de múltiplas operações 

cognitivas que são interligadas nas trocas comunicativas. Desse modo, “caberia à Lingüística 

Textual desenvolver modelos procedurais de descrição textual” (KOCH, 2004a, p. 22), o que 

nos leva a entender que, quando os linguistas do texto perceberam que as operações 

cognitivas são fundamentais para o processamento textual, viram a necessidade de 

desenvolver procedimentos de descrições para compreender como essas operações são 

utilizados tanto na produção como na compreensão de textos. 

Com base nos estudos cognitivistas, Heinemam e Viehweger (1991) descrevem os 

quatro sistemas de conhecimentos para o processamento textual: o conhecimento linguístico, 

o enciclopédico, o interacional e o referente a modelos textuais globais (KOCH, 2004a). Foi 

nessa fase da LT que se percebeu que a interpretação de um texto depende da junção desses 

sistemas de conhecimentos, que devem ser ativados pelo interlocutor. De acordo com Koch 

(2004a), os usuários da língua vão adquirindo esses tipos de conhecimentos ao longo da vida, 

assim, eles serão ativados pelo interlocutor no contexto de interpretação textual para recuperar 

os sentidos propostos pelo produtor do texto. Por esse motivo, o locutor deixa lacunas em seu 

texto que devem ser preenchidas pelos conhecimentos prévios do interlocutor (KOCH, 

2004a). 

Com os avanços dos estudos textuais de base cognitivista, surge a perspectiva 

sociocognitivo-interacionista. A partir dessa perspectiva os aspectos sociais, culturais e 

interacionais devem ser considerados no processo textual (KOCH, 2004a). De acordo com 

Koch (2004a, p. 31), “na base da atividade lingüística está a interação e o compartilhar de 

atenção: os eventos lingüísticos não são a reunião de vários atos individuais e independentes”, 

isto é, os sentidos do texto são construídos em parceria, em conjunto, em um momento de 

interação entre quem escreve/fala e quem lê/ouve. 

Para Cavalcante, Pinheiro, Lins e Lima (2010, p. 231), “o processo de interpretação da 

linguagem é dinâmico por excelência e, sendo uma atividade de construção conceitual, nunca 

previamente estabelecida de todo, considera as pistas linguísticas explicitas no co-texto como 

meras trilhas, meras instruções [...]”. Dessa forma, com o estudo sociocognitivista da 
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linguagem, os linguistas viram que os sentidos do texto são construídos na interação, a partir 

do que é colocado no cotexto, o interlocutor, através de seu conhecimento de mundo, constrói 

a sua interpretação. Em alguns casos cabe ao leitor/ouvinte interligar as pistas deixadas pelo 

autor/falante ao longo do texto para construir essa interpretação. 

Segundo Koch (2004a), a principal contribuição dos estudos da perspectiva 

sociocognitivo-interacionista para a LT refere-se ao que era tido como contexto. No início dos 

estudos textuais, o contexto era visto somente como os segmentos textuais, para depois 

integrar a situação comunicativa (virada pragmática), sendo constituído pelo entorno sócio- 

histórico-cultural na virada cognitiva. Assim, com os avanços dos estudos da LT na 

perspectiva sociocognitivo-interacionista, o contexto é tido como algo construído pela 

interação entre os sujeitos envolvidos nas trocas comunicativas (KOCH, 2004a). 

Segundo Koch (2004a), é na perspectiva sociointeracional da linguagem que surgem 

os novos estudos da linguagem como, por exemplo, os estudos sobre a referenciação, sobre a 

progressão textual, a dêixis textual, as questões ligadas à intertextualidade, ao hipertexto, etc. 

Posto isso, devemos entender como a LT constrói seu objeto de estudo, o texto. 

Ressaltamos que o texto deve ser entendido como um processo interativo no qual os sentidos 

são construídos pelos interlocutores. Dessa forma, Machado (2013) nos afirma que o texto é 

caracterizado pela textualidade, isto é, pela conexão entre as ideias, as unidades linguísticas e 

as intenções que o compõem. 

Sendo assim, desde o seu surgimento, a LT vem tentando estabelecer um conceito para 

o que é o texto. De acordo com Marcuschi (2009), desde que surgiu, a LT tenta definir o seu 

objeto de estudo, contudo, até hoje não temos uma única definição para o texto, mas sim 

várias interpretações. Por esse motivo, cada autor, a partir de sua linha de pesquisa, trata o 

texto de uma determinada forma. Diante de tal afirmação, Marcuschi (2009) nos apresenta o 

dogma de fé da LT: o “texto é a unidade linguística hierarquicamente superior a frase” 

(MARCUSCHI, 2009, p. 16), ou seja, o texto vai além da frase para estabelecer sentidos e 

proporcionar a comunicação entre os sujeitos. 

Com isso, nas palavras de Bentes (2001), observamos que não é fácil definir um objeto 

de estudo, pois, de acordo com a autora, os conceitos são construídos por meio de um longo 

processo de reflexões, considerando os estudos de diversos autores e a área de conhecimento à 

qual pertencem. Assim, o conceito de texto evolui junto com a LT. Na primeira fase da LT, 

tínhamos a seguinte definição “texto como frase complexa ou signo lingüístico mais alto na 

hierarquia do sistema lingüístico” (KOCH, 2004a, p. XII). O texto seria a estrutura superior à 
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frase que, para o seu entendimento, necessitaria da interpretação do todo, e não apenas do 

entendimento de frases isoladas. 

Para Bentes (2001), nas fases da análise transfrástica e da elaboração de gramáticas 

textuais, a LT via o texto como uma estrutura pronta e acabada, não cabia ao leitor interferir 

na construção de sentidos do texto. De acordo com a autora, a definição de texto que marca 

esses períodos é a de Stammerjohann (1975), para quem o termo texto se referia tanto a textos 

orais como escritos, que poderiam ter extensão mínima de dois signos linguísticos, e que sua 

extensão máxima não poderia ser determinada (BENTES, 2001). Diante dessa afirmação, 

constatamos que, no início da LT, o texto era visto como uma estrutura acabada e que deveria 

apresentar uma coerência linguística. 

De acordo com Bentes (2001), é na fase da teoria do texto que o texto deixa de ser 

visto como uma estrutura acabada, passa-se a considerar o momento em que o texto é 

produzido e o modo como o leitor vai receber esse texto. Para Bentes (2001), ao tentar definir 

o texto, devemos considerar três princípios básicos: o primeiro deles é que a produção textual 

é uma atividade verbal, pois, ao produzir um texto, estabelecemos atos de fala. Ao utilizar a 

língua, os falantes carregam os enunciados de força, visto que pretendem estabelecer 

determinados sentidos e, com isso, desejam agir sobre o seu receptor. 

O segundo princípio é de que a produção textual é uma atividade verbal consciente, 

sendo que o escritor/falante tem sempre uma intenção e, dessa maneira, deve deixar claros 

seus objetivos no texto, sempre considerando o contexto. Por último, a produção textual é 

considerada como uma atividade interacional, pois os interlocutores devem estar envolvidos 

na construção dos sentidos do texto, ou seja, o texto é elaborado por um autor/falante, em um 

processo de construção e dirige-se a um leitor/ouvinte, em um processo de compreensão, por 

isso devemos entender o sentido do texto como algo a ser construído pela parceria 

escritor/leitor, falante/ouvinte (BENTES, 2001). 

Nessa perspectiva, constatamos que o conceito de texto sofre alterações a depender do 

enfoque que se quer dar a ele, e hoje, diante das análises textuais voltadas para o processo de 

interação, temos a seguinte abordagem: “o texto, então, é tomado como um evento no qual os 

sujeitos são vistos como agentes sociais que levam em consideração o contexto 

sociocomunicativo, histórico e cultural para a construção dos sentidos e das referências dos 

textos” (CAVALCANTE, 2012, p. 19), o que nos leva a entender que no processo de escritura 

de um texto, o leitor ganha um papel muito importante. O escritor/falante e o leitor/ouvinte 

constroem, em um processo de interação, o sentido do texto. Por sua vez, a junção do 
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contexto sociocomunicativo, histórico e cultural passa a ser o centro da interpretação e 

construção de sentidos. 

De acordo com Koch e Elias (2016), devemos entender o texto como uma entidade 

multifacetada, como uma estrutura que apresenta múltiplas características, múltiplos sentidos, 

que são construídos pela interação entre quem escreve/fala e quem vai ler/ouvir. Para as 

autoras, as condições de efetivação do texto não partem, somente, do contexto linguístico, elas 

devem levar em consideração os sujeitos que irão receber o texto, pois estes possuem 

conhecimentos armazenados na memória, frutos de suas experiências, dos traços culturais e 

sociais, a partir disso, o texto deve ser entendido como um processo interacional (KOCH; 

ELIAS, 2016). 

Ao entender o texto como essa entidade com múltiplas características, vemos a 

necessidade de definir duas delas, o cotexto e o contexto, que são fundamentais para os 

estudos textuais e referenciais. Diante disso, vejamos como podemos separar o conceito de 

cotexto do de contexto. A partir de Gouvêa, Pauliukonis e Monnerat (2017), entendemos o 

conceito de contexto como uma junção do que as autoras trazem como competência 

situacional ou comunicativa, a competência discursiva e a competência semântica. A primeira 

está relacionada ao modo como os sujeitos se comunicam, considerando a identidade dos 

participantes do ato comunicativo, a finalidade desse ato, seu propósito e as circunstâncias 

materiais (GOUVÊA; PAULIUKONIS; MONNERAT, 2017). 

A competência discursiva diz respeito à habilidade que os sujeitos do  ato 

comunicativo possuem para “manipular (sujeito comunicativo) e reconhecer (sujeito 

interpretante) as estratégias postas em jogo durante o ato de linguagem, por meio da 

modalização, ou seja, dos modos de organização do discurso” (GOUVÊA; PAULIUKONIS; 

MONNERAT, 2017, p. 55, grifos das autoras), assim, os interlocutores organizam seus textos 

de acordo com seus propósitos comunicativos. Por fim, a competência semântica é baseada no 

imaginário sociodiscursivo, lugar no qual ocorrem as representações sociais e 

sociodiscursivas, isto é, essa competência é fundamentada nos saberes que são construídos e 

utilizados para entender a manifestação textual (GOUVÊA; PAULIUKONIS; MONNERAT, 

2017). 

Com relação ao conceito de cotexto, as autoras colocam a competência 

semiolinguística relacionada à “estrutura do texto, à construção gramatical e ao emprego do 

léxico” (GOUVÊA; PAULIUKONIS; MONNERAT, 2017, p. 56). Essa relação diz respeito 

ao modo como o texto é organizado, como são utilizadas as palavras para construir  os 

sentidos textuais, o modo como os sujeitos são capazes de elaborar e manejar os mecanismos 
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para construir os significados pretendidos no ato comunicativo (GOUVÊA; PAULIUKONIS; 

MONNERAT, 2017). 

Ainda, em relação a esses elementos textuais, Cavalcante (2012) nos diz que o 

contexto está relacionado a tudo que contribui para a construção dos sentidos do texto, ou 

seja, a todos os tipos de conhecimentos que são acionados pelo interlocutor para estabelecer a 

unidade de sentido na tessitura. Já o cotexto pode ser definido como a superfície textual, a 

forma de organização do texto, isto é, o modo como as palavras são postas na tessitura 

(CAVALCANTE, 2012). 

Sendo assim, entendemos o texto como uma união entre o cotexto, fruto das escolhas 

lexicais, da construção gramatical e da estruturação do texto e o contexto, resultado da 

combinação entre as competências comunicativas, discursivas e semânticas (GOUVÊA; 

PAULIUKONIS; MONNERAT, 2017). Ao analisar essas competências, vemos que elas 

contribuem para a construção dos sentidos do texto, assim como, auxiliam no estudo dos 

processos referenciais. 

Em relação aos atuais estudos da LT, observamos que estes estão centrados nos 

critérios de textualidade, o que faz com que o texto se constitua como tal, pois é por meio da 

textualidade que há a tessitura. Com base em Antunes (2010), este conceito pode ser 

entendido como a “característica estrutural das atividades sociocomunicativas (p. 29)”, isto é, 

o modo como organizamos os enunciados para estabelecer a comunicação. Sendo assim, 

tendo por base os estudos de Beaugrande e Dressler (1981), Antunes (2010) apresenta os 

seguintes critérios de textualidade: a coesão, a coerência, a informatividade e a 

intertextualidade, que seriam as propriedades responsáveis pela constituição do texto; e ainda 

a intencionalidade, a aceitabilidade e a situacionalidade, responsáveis pelas condições de 

efetivação do texto. 

Ainda no que diz respeito aos critérios de textualidade, entendemos que a coesão está 

relacionada ao modo como interligamos os vários segmentos do texto, o que se configura 

como um dos modos de estabelecer a unidade do texto, promovendo a continuidade textual. Já 

a coerência funciona como a unidade de sentido, é por meio desse aspecto que ocorre a 

interpretabilidade do texto, estando ligados à coerência os aspectos linguísticos e os elementos 

que constituem a comunicação. Há também a informatividade, que se refere ao grau de 

novidade e de imprevisibilidade que o texto assume ao ser escrito/falado, é o elemento que 

permite ao texto mesclar o que há de novo e o já dito na constituição textual (ANTUNES, 

2010). 
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Com relação à intertextualidade, verificamos que esta se caracteriza pela inserção de 

um texto em outro, visto que todo texto funciona como um intertexto, pois tudo que 

escrevemos/falamos parte de informações que lemos/ouvimos anteriormente (ANTUNES, 

2010). Dessa maneira, de acordo com Antunes, “todo texto contém outros textos prévios, 

ainda que não se tenha inteira consciência disso (2010, p. 36)”. Sendo assim, em nossos textos 

fazemos referência a outros textos, o que pode ocorrer de modo direto ou indireto. 

Com isso, passamos às condições de efetivação do texto, com base nos estudos de 

Antunes (2010). A intencionalidade parte do autor do texto, que se dispõe a fornecer ao leitor 

um texto coerente, a dizer o que ele está interessado em saber. Por sua vez, a aceitabilidade 

está relacionada ao leitor, ele deve receber o texto como sendo coerente e coeso. Depois de lê- 

lo, e realizar sua interpretação, é que deve verificar se a informação transmitida é verdadeira 

ou não. Sendo assim, a união entre a intencionalidade e a aceitabilidade é uma das formas 

pelas quais a interação entre o autor e o leitor acontece, e isso estabelece o propósito 

comunicativo do texto. Em relação à situacionalidade, observamos que ela se refere ao 

contexto, visto que o texto situa-se no momento em que ele foi escrito (ANTUNES, 2010). 

Diante do discutido, entendemos a LT como uma área em crescente evolução, que tem 

por objeto de estudo o texto e que, por ser fruto da interação, está sempre se reestruturando. O 

texto serve de objeto para diferentes estudos, como é o caso da referenciação, foco da nossa 

investigação, que será discutida no próximo tópico. 

 
2.2 Referenciação: múltiplos estudos 

 
 

Nos estudos da linguagem, os linguistas sempre procuraram relacionar os nomes e as 

“coisas” por eles nomeadas. Contudo, foi a partir de meados da década de 90 que surgiram os 

primeiros estudos referenciais, o que constituiu a base do processo da referenciação. De 

início, os investigadores desse processo foram Mondada, Dubois, Apothéloz (1990), entre 

outros autores, que procuravam estudar a forma como os objetos de discurso são mobilizados 

durante a escritura, como eles nomeiam e mantêm relação com as “coisas” nomeadas no 

decorrer do texto (MONDADA; DUBOIS, 2003). 

Desse modo, no início dos estudos da linguagem, os linguistas buscavam estabelecer 

uma relação de igualdade entre o nome e a “coisa” por eles nomeada. A partir disso, 

determinavam que os sentidos atribuídos aos nomes eram dados a priori, sendo assim, esses 

nomes passaram a ser intitulados como objetos do mundo. Com os avanços dos estudos 

textuais, verificou-se que os sentidos não preexistem às “coisas” e que as nomeações são 
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elaboradas na tessitura e, por isso, ganham significados nos textos. Essas nomeações textuais 

passaram a ser denominadas de objetos de discurso (MONDADA; DUBOIS, 2003). 

Diante disso, é necessário fazer uma distinção entre os objetos do mundo e os objetos 

do discurso. Para isso consideramos os estudos de Mondada e Dubois (2003). Segundo as 

autoras, os objetos do mundo são os nomes dados às coisas a priori, baseados nas relações 

preexistentes entre as palavras e as coisas e que, por esse motivo, estão no âmbito da 

referência. Tomemos como exemplo a frase: “A rosa é vermelha”; o nome “rosa” é usado em 

seu sentido real, visto que se refere a uma espécie de flor muito admirada. 

Por outro lado, os objetos de discurso têm sua existência “estabelecida 

discursivamente, emergindo de práticas simbólicas e intersubjetivas” (MONDADA; 

DUBOIS, 2003, p. 35), isto é, os sentidos não preexistem aos nomes, eles são construídos no 

texto, na interação entre os interlocutores. Por exemplo, no poema “Rosa de Hiroshima”, de 

Vinicius de Morais, a palavra “rosa” é utilizada para se referir à bomba atômica, a todas as 

marcas deixadas por ela na cidade de Hiroshima. Podemos ver que os significados não são 

dados a priori, eles são fabricados na tessitura. É no poema que Vinicius de Morais utiliza a 

expressão “A rosa radioativa”, e não “a bomba radioativa”, em que o termo “rosa” é utilizado 

para se referir à radioatividade da bomba (CAVALCANTE, 2005). Por isso, ao estarem 

associados aos sentidos construídos no texto, os objetos de discurso são do âmbito da 

referenciação. 

Em relação ao sujeito na construção do universo textual, Mondada e Dubois (2003) 

nos oferecem uma distinção entre o sujeito dos estudos da referência e o pertencente ao 

fenômeno da referenciação. Sendo assim, as autoras nos dizem que, para a primeira, o sujeito 

é “encarnado”, um ser físico, que nomeia os objetos do mundo. Já o sujeito da referenciação é 

sócio-cognitivo, isto é, um sujeito que constrói a progressão textual por meio da relação entre 

os discursos e o mundo, é o ser que dá aos objetos de discurso os seus significados 

(MONDADA; DUBOIS, 2003). 

Diante disso, antes de chegarem aos estudos sobre a referenciação, os linguistas já 

buscavam estudar o mundo da referência. De acordo com Neves (2007, p. 76), o estudo sobre 

a referência se “fundamentava na relação entre uma expressão linguística e o que ela significa 

em ocasiões particulares do discurso”, ou seja, quando uma palavra é posta em um texto, ela 

tem por objetivo se referir a algo ou alguém. Sendo assim, o estudo da referência reporta ao 

ato de referir-se, ao modo como o autor coloca as expressões em seu texto. Por exemplo, em 

“João é estudioso”, João é uma expressão referencial utilizada para se referir a uma pessoa. 
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Desse modo, concordamos com Neves (2007), quando a autora nos diz que se a 

referência é bem colocada no texto, possibilitará que o seu receptor identifique o referente, o 

objeto de que se fala. Assim, de acordo com Damasceno (2002), a referência está relacionada 

às operações realizadas pelos falantes para a construção de seus discursos. 

Posto isso, necessitamos ainda abordar a distinção entre o universo da referência e o  

da referenciação. Os estudiosos da língua sempre procuraram estabelecer a ligação entre as 

“coisas” e os nomes atribuídos a elas, por isso, pressupunham uma relação de 

“correspondência entre as palavras e as coisas” (MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 18). De tal 

forma, os nomes realizam uma representação das coisas, eles refletem os seus significados, o 

que podemos considerar como o estudo da referência. De acordo com Mondada e Dubois 

(2003, p. 18-19): 

 
 

[...] a crença em um mundo exterior é uma propriedade central da “razão 

mundana” [...], que dá uma inteligibilidade e uma descritibilidade à realidade 

cotidiana, às suas representações comuns, aos raciocínios de todos os dias; 

que permitem, além disso, tratar as contradições ou os conflitos entre as 

versões múltiplas e as discordâncias das “mesmas” realidades como sendo 

imputáveis ao erro ou à loucura. Do mesmo modo, o andamento científico e 

o discurso que ele produz, notadamente, nas ciências experimentais ou 

naturais, repousa sobre a hipótese de um poder referencial da linguagem que 

é fundado ou legitimado por uma ligação direta (e verdadeira) entre as 

palavras e as coisas. 

 

 

Nas palavras das autoras, entendemos que a referência constrói a realidade cotidiana, 

ela dá sentido real às palavras, por isso que há uma ligação direta, verdadeira, entre os nomes 

e as coisas por eles nomeadas. Sendo assim, observamos que há, nos estudos sobre a 

referência, uma relação a priori entre as palavras e as coisas, que os significados são estáveis, 

não cabendo ao interlocutor modificá-los. Por exemplo, de acordo com os estudos da 

referência, quando uma pessoa diz: “A casa de Ana é verde”; é porque a casa de Ana, 

realmente, tem a cor verde, e discordar dessa afirmação seria um erro. 

Contudo, com os avanços dos estudos linguísticos, principalmente, dos estudos 

textuais, percebeu-se que os sentidos das palavras não podem ser construídos a priori, elas 

adquirem os significados que os interlocutores quiserem dar nas trocas comunicativas. Dessa 

maneira, surgem os estudos da referenciação, que propõem uma instabilidade entre os nomes 

e as coisas por eles nomeadas, postulando que os sentidos são construídos nas atividades 

humanas, cognitivas e linguísticas (MONDADA; DUBOIS, 2003). Assim, retomando o 

poema de Vinícius de Morais, “Rosa de Hiroshima”, observamos que o autor e seu leitor 
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constroem um novo sentido para o termo “rosa”, este usado para se referir à bomba atômica, 

às consequências deixadas por ela. 

Dessa maneira, de acordo com Machado (2013, p. 109), a distinção entre referência e 

referenciação está “no tratamento da textualidade, o que é instigante é o fato de tratarmos de 

referentes que estão ou no mundo real ou no texto”. A diferença entre a referência e a 

referenciação está na constituição dos referentes. Enquanto os referentes, que são estudados 

pela teoria da referência, estão no mundo real e possuem significados pré-existentes, os 

referentes estudados pelo fenômeno da referenciação estão no plano textual, são construídos 

no texto e para o texto, assumindo os significados que o autor quis dar a eles (MACHADO, 

2013). 

Nas palavras da autora, não devemos confundir os termos, pois eles não são 

equivalentes, os estudos da referência dizem respeito ao modo como os referentes estão  

postos no mundo real, já os estudos da referenciação buscam entender os referentes no texto 

em sua unidade discursiva e ainda qual a representação discursiva que os objetos de discurso 

assumem no decorrer da tessitura (MACHADO, 2013). 

A partir dos estudos referenciais, constatamos que “o problema não é mais, então, de 

se perguntar como a informação é transmitida ou como os estados do mundo são 

representados de modo adequado, mas de se buscar como as atividades humanas, cognitivas e 

lingüísticas, estruturam e dão sentido ao mundo” (MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 20). Isto 

posto, podemos depreender que os estudos referenciais se propõem a investigar como os 

objetos de discurso vão sendo introduzidos, recuperados e mantidos no decorrer do texto. 

Nessa perspectiva, de acordo com Mondada e Dubois (2003), os estudos referenciais 

procuram estudar o modo como categorizamos, a forma como, por meio da interação, 

conseguimos nomear as “coisas” que estão à nossa volta. No entanto, essas categorizações 

não são estáveis, elas podem mudar de acordo com os processos comunicativos. Desse modo, 

nas trocas comunicativas, os sujeitos podem optar por uma categoria ou outra, isso vai 

depender do sentido que querem dar a seu texto. Por exemplo, podemos categorizar um 

senhor como “banqueiro” ou como “homem velho”, resultando do modo como o autor quer se 

referir a ele no decorrer do texto e quais sentidos ele quer mobilizar (MONDADA; DUBOIS, 

2003). Diante disso, com base em Silva (2008, p. 42), temos a seguinte definição para a 

categorização: 

 
 

[...] a categorização é um processo cognitivo que se relaciona de maneira 

estreita com a referenciação, pois é através dele que decidimos e formulamos 
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as categorias para as quais apontam nossas designações. Nesse processo 

cognitivo, as categorias não são estanques e mesmo a prototípica é fruto de 

negociações coletivas, sujeita a constantes modificações. Imprevisíveis e 

mutantes, as categorias podem, no entanto, ter papéis muito definidos, cuja 

verificação é possível, considerando-se o seu processo de construção no 

discurso. 

 

 

Com base na citação, reconhecemos que o processo de categorização parte do 

conhecimento de quem escreve/fala, parte do sentido que o escritor/falante quer dar ao termo 

na construção do seu texto. Assim, as categorias não são postas a priori, elas são construídas 

no processo de comunicação, no qual são agrupadas em conjuntos de famílias que apresentam 

significados parecidos. Podemos observar que as categorizações são definidas nas trocas 

comunicativas e, por esse motivo, são mutáveis, podendo assumir diversos sentidos no 

decorrer do texto, tanto no plano de quem escreve/fala, como no plano de quem lê/ouve, pois 

sabemos que o sentido do texto é construído na parceria entre os interlocutores. 

A partir desses pressupostos, apoiamo-nos em Mondada e Dubois (2003) para afirmar 

que o contexto de denominação é o que determina a categorização que o objeto recebe. Sendo 

assim, o que estabelece a significação do objeto é o contexto no qual ele está inserido. Por 

exemplo, como sabemos, o recipiente que utilizamos para colocar as flores é o vaso, contudo, 

um “copo” pode ser categorizado como “vaso”, isso irá depender do contexto em que ele foi 

utilizado. 

Dessa forma, nas palavras de Silva (2008), o ato de referir implica em categorizar, 

nomear as coisas no âmbito textual para construir os sentidos do texto. De acordo com a 

autora, “sem a capacidade de categorizar, não podemos funcionar quer no mundo físico, quer 

no mundo social ou intelectual, a compreensão de como categorizamos é central para a 

compreensão de como pensamos, de como funcionamos e do que nos faz seres humanos” 

(SILVA, 2008, p. 24). O ato de nomear as coisas ao seu redor constitui o homem como ser 

pensante, por isso, a categorização diz respeito ao cognitivo, pois construímos os significados 

do que nomeamos através do que pensamos, do modo como percebemos o mundo e por meio 

das coisas que armazenamos na memória. 

Destacamos outro exemplo de Silva (2008), quando a autora nos apresenta que, 

embora o tomate seja classificado como fruta, considerando que ele compartilha das 

características desta, no Brasil, o tomate é visto como legume, isso porque, normalmente, ele 

é utilizado em saladas. Diante disso, considerando o contexto de denominação, podemos 

categorizar o tomate como legume. 
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Assim, concordamos com Mondada e Dubois (2003, p. 35), quando nos dizem que a 

referenciação deve ser “concebida como uma construção colaborativa de objetos de discurso – 

quer dizer, objetos cuja existência é estabelecida discursivamente, emergindo das práticas 

simbólicas e intersubjetivas”, ou seja, a referenciação busca estudar o modo como os sentidos 

dos objetos de discurso ou referentes são postos no texto, a maneira como as práticas 

simbólicas e intersubjetivas são construídas pelas trocas comunicativas entre quem 

escreve/fala e quem lê/ouve. 

Dessa maneira, Koch (2006, p. 29) nos apresenta três pressupostos dos estudos 

referenciais, o que podemos entender como características da referenciação: 

 
 

1. Referenciação é uma atividade cognitivo-interativa realizada por sujeitos 

sociais; 2. “referentes” não são “coisas” do mundo real, mas objetos de 

discurso, construídos no decorrer dessa atividade; 3. Processamento do 

discurso, por ser 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. 

 

 

A partir das palavras da autora, entendemos a referenciação como uma atividade que 

mobiliza os conhecimentos dos sujeitos nas trocas interativas. Sendo assim, os objetos de 

discurso não apresentam sentidos a priori, os significados são construídos nessa atividade. 

Entendemos que a utilização de um referente no texto parte das escolhas que os sujeitos 

realizam durante a comunicação. Diante disso, para a seleção do referente, o locutor leva em 

consideração o propósito comunicativo. 

De acordo com Mondada e Dubois (2003), as nomeações podem sofrer 

transformações, estas dependerão do contexto discursivo em que são empregadas. Por 

exemplo, em um concerto, o piano é caracterizado como um instrumento musical, pois é 

utilizado para executar um som harmonioso. Já em uma mudança, o piano é tido como um 

móvel pesado e incômodo, visto que é difícil de ser carregado. Sendo assim, as categorizações 

adquirem sentidos no texto, no momento em que são utilizadas (MONDADA; DUBOIS, 

2003). 

Desse modo, com base em Koch (2006), verificamos que os objetos de discurso, 

quando categorizados no texto, são ativados, introduzidos textualmente e reativados para 

garantir a continuidade textual. 

Depois que são introduzidos no texto, os referentes podem sofrer modificações, 

recebendo o nome de recategorizações referenciais. O processo da recategorização referencial 



31 
 

 

 

 

busca estudar as várias denominações que os objetos de discurso vão assumindo no decorrer 

do texto de acordo com as suas condições enunciativas (LIMA; FELTES, 2013). Assim, os 

objetos de discursos vão assumindo novas significações, novos nomes, no decorrer do texto. 

Dessa maneira, de acordo com Silva e Custódio Filho (2013, p. 63), reconhecemos que 

a recategorização referencial “[...] está intimamente ligada ao teor argumentativo do texto. As 

expressões recategorizadoras podem explicitar o posicionamento do locutor ou a forma como 

esse estabelece o posicionamento de outros enunciadores presentes no texto”, ou seja, a 

recategorização diz respeito ao fato dos referentes poderem ser renomeados no decorrer do 

texto, assumindo os significados que o autor quer dar a eles. Assim, a recategorização pode 

ser considerada argumentativa, visto que a escolha de um determinado referente, e não de 

outro, depende do posicionamento do locutor, do seu ponto de vista, e do sentido que ele quer 

empregar naquele texto. Desse modo, Silva e Custódio Filho (2013, p. 63) nos trazem um 

exemplo de recategorização referencial, conforme excerto 1: 

 
 

[1] Aconteceu em Minas: uma mulher traída cortou o cabelo da amiga... Pois 

é, foi assim mesmo. Uma descobriu que a outra tava saindo com o marido da 

uma. Complicado? Na verdade não... se fosse só a clássica história de traição 

não teria nada demais. Mas a mulher traída era uma pessoa que queria (e 

sabia como) se vingar. Sabendo que o ponto fraco feminino são as melenas, 

não contou tempo: cortou tudo! Isso mesmo, fez com que a „amiga‟ fosse pra 

casa careca. As mulheres sabem como se vingar... Mas a história não acaba 

aqui. “A careca” entrou na justiça e processou “a cabeleireira louca” em 4 

mil e 800 reais. Sim, e mais 600 reais pela peruca... Pois é... coisas do 

universo feminino. 

 

No exemplo, temos as expressões “a careca” e “a cabeleireira louca” que são utilizadas 

para recategorizar “amiga” e “mulher traída”, respectivamente. O autor realiza a introdução 

referencial dos referentes, “uma mulher traída”, para se referir à primeira mulher que havia 

sido traída pelo marido e “amiga”, para se referir à segunda mulher, pois até descobrir que 

estava sendo traída, a primeira mulher tinha a amante do marido como amiga. Diante disso,  

no final do texto, o autor realiza uma recategorização referencial, renomeia a primeira mulher 

como “a cabeleireira louca” e a segunda como “a careca”. Isso constitui o processo 

argumentativo na recategorização, pois o locutor usa a expressão “a cabeleireira louca” para 

dizer que a mulher não estava em sã consciência quando cortou o cabelo da “amiga” para se 

vingar e usa “a careca” para remeter-se ao modo como a outra mulher ficou depois de ter seu 

cabelo cortado pela “amiga”. 
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Assim, concluímos que a recategorização referencial diz respeito ao fato de os 

referentes poderem ser (re)categorizados no percurso textual. Para Cavalcante (2012), a 

recategorização está relacionada ao modo como os objetos de discurso vão sendo renomeados 

no decorrer do texto, ou seja, durante a escrita/fala de um determinado texto, o autor vai 

renomeando os referentes ao mesmo tempo em que os coloca em outras categorias, isto é, 

(re)categoriza, dando novos significados a uma palavra ou expressão já existente. 

Dessa forma, os objetos de discurso assumem, no desenrolar do texto, o propósito 

enunciativo que o autor quis dar a eles, por isso as (re)categorizações dependem das intenções 

expressivas, emotivas, poéticas, etc., de quem está escrevendo/falando. Encontramos um 

exemplo de (re)categorização em Cavalcante (2011, p. 148-149). Observemos a seguir no 

excerto 2: 

 
 

[2] E o velhote fica noivo de uma “menina de dezessete anos”. O casamento 

dos dois vira o assunto do momento no bairro. Um parente próximo tenta 

dissuadi-lo da ideia: 

– Cai na real, Olegário! Não vai demorar um mês e essa garota vai começar 

a te chifrar! Por que não arruma uma “mulher mais madura”, mais 

experiente, que cuide bem de você? 

– Nada disso, meu caro! Eu prefiro dividir um “filé” com os amigos do que 

comer “pelanca” sozinho! 

 

 

Observando as expressões destacadas, identificamos como funciona a recategorização, 

pois, no exemplo, a expressão “menina de dezessete anos” é renomeada como “filé”, que é a 

conhecida carne de qualidade, a parte nobre e valorizada da carne, já a “mulher mais madura” 

é renomeada como “pelanca”, a carne de qualidade inferior e não tão valorizada. Sendo assim, 

observamos que essas expressões saem de uma determinada categoria para pertencer à outra, 

nesse caso, de carnes comercializadas, passam a determinar atributos femininos: “filé”, 

sinônimo de mulher de menos idade, e “pelanca”, relacionado à mulher de mais idade. Assim, 

verificamos que o humor da piada reside exatamente na (re)categorização, pois, mesmo sendo 

traído, o homem prefere estar com uma mulher jovem, do que ficar com uma que não chame 

tanta atenção e que seja vista como velha. 

Dessa forma, a questão central não é mais a forma como os referentes são colocados 

no texto, mas como eles vão sendo interligados para construir o sentido textual. De acordo 

com Koch (2008), o que interessa é a relação intersubjetiva e social, isto é, o modo como as 

versões do mundo vão sendo elaboradas, como os referentes são construídos de acordo com o 

propósito comunicativo. 
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Com relação à construção dos sentidos dos referentes e o propósito comunicativo, 

Marcuschi (2007, p. 69) nos diz que a referenciação “é uma atividade criativa e não um 

simples ato de designação”, ou seja, para construir o sentido do texto, não utilizamos qualquer 

referente, ele é elaborado discursivamente e está pautado em uma perspectiva sociocognitiva, 

visto que os sentidos são construídos pela relação entre o pensamento, a linguagem e o meio 

social do interlocutor. 

Assim, Marcuschi (2007) nos traz o exemplo das placas que indicam “Silêncio” em 

um hospital e “Devagar”, perto de uma Escola. Elas não estão lá por acaso, devemos fazer 

silêncio em um hospital porque lá estão doentes que precisam descansar. Da mesma forma 

que devemos reduzir a velocidade perto de uma escola porque lá estão crianças transitando a 

todo momento. Diante disso, constatamos que elaborar referentes não é só designar, mas 

também estabelecer relações entre o contexto e o que será dito. 

Nas palavras de Cavalcante (2012, p. 98), “[...] o processo da referenciação diz 

respeito à atividade de construção de referentes (ou objetos de discurso) depreendidos por 

meio de expressões lingüísticas específicas para tal fim, chamadas de expressões 

referenciais”. Ou seja, a referenciação estuda a construção, a introdução de um referente no 

texto, a reconstrução, quando o objeto de discurso é retomado no texto e, por meio disso, 

reintroduzido na memória operacional do interlocutor. Há também, a desfocagem, que ocorre 

quando o referente é retirado de foco, no entanto, ele permanece em ativação parcial, podendo 

ser retomado a qualquer momento (KOCH, 2009). 

Nesse sentido, temos o seguinte exemplo retirado de Cavalcante (2011, p. 15): “A 

informática chegou para resolver problemas que antes não existiam”. Nessa frase, temos dois 

objetos de discurso “a informática” e “problemas que antes não existiam”. Contudo, esses 

referentes se complementam, “informática” funciona como a introdução do objeto de discurso 

e a expressão “problemas que antes não existiam” retoma esse referente para dizer que os 

problemas só surgiram após a criação dos suportes digitais. Tais expressões constroem juntas 

os seus significados, a interrelação entre estes referentes constitui o objeto de estudo da 

referenciação. 

Os referentes funcionam como o centro dos estudos referenciais. De acordo com 

Cavalcante (2012, p. 98, grifo da autora), “[...] o referente é um objeto, uma entidade, uma 

representação construída a partir do texto e percebida, na maioria das vezes, a partir do uso de 

expressões referenciais”, ou seja, os objetos de discurso são entidades que mentalizamos 

quando falamos ou escrevemos. Dessa maneira, eles ganham forma e significados na 
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fala/escrita de um texto, contudo, os sentidos que damos a um referente variam de um texto 

para outro. 

Com relação ao referente, Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014) esclarecem a 

diferença entre referente e expressão referencial. Para os autores, referente é a representação 

mental que o autor dá às entidades que vão surgindo no decorrer do texto. Já expressão 

referencial é a “representação de um referente” (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; 

BRITO, 2014, p. 28). A manifestação linguística que é utilizada para se referir a um referente 

que se encontra na materialidade textual dá lugar a uma expressão referencial. Tendo por base 

o excerto (2), vemos que a expressão “menina de dezessete anos” é o referente, a primeira 

entidade estabelecida no texto, já o termo “filé” é a expressão referencial, pois é a 

representação, posterior, do primeiro objeto de discurso colocado no texto. 

De acordo com Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), os referentes “não são 

expressos, nos textos, de forma objetiva e imutável, pois eles sempre são construídos de 

acordo com as especificidades de cada situação de interação (o que implica, entre outras 

coisas, as características dos interlocutores e as suas intenções)” (p. 29). Assim sendo, as 

expressões referenciais que são postas na tessitura podem variar, a depender da intenção 

comunicativa de quem escreve/fala. Desse modo, os referentes não são estáveis, eles mudam 

constantemente no decorrer do texto. 

No excerto (1), por exemplo, temos a expressão “uma mulher traída” que, na 

sequência textual, é retomada por “a cabeleireira louca”. Como podemos observar, o autor 

coloca outra expressão para recuperar a introdução referencial. Temos como introdução de 

referente a expressão “uma mulher traída”, que na sequência é substituída por “cabeleireira 

maluca”, usada pelo fato de que a mulher não parecia estar em perfeita sanidade mental 

quando deixou outra mulher careca, isso após descobrir a traição do marido com a „amiga‟. 

Com base em Koch (2006), observamos que os objetos de discurso, quando 

categorizados no texto, são ativados, introduzidos textualmente e reativados para garantir a 

continuidade textual. Assim, os referentes são modificados constantemente no decorrer do 

texto, dessa forma, “durante o processo de compreensão, desdobra-se uma unidade de 

representação extremamente complexa, pelo acréscimo sucessivo e intermitente de novas 

informações e/ou avaliações acerca do referente” (KOCH, 2006, p. 83-84). Isto é, quando o 

texto é elaborado, a progressão referencial deve ser mantida, uma vez que ela contribui para o 

bom andamento do texto. Essa progressão ocorre pela ativação, manutenção dos referentes e, 

ainda, pela transformação dos objetos de discurso no decorrer da tessitura. 
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Nos estudos referenciais, atualmente, tem recebido destaque a questão da 

referenciação relacionada à argumentação, pois, ao escolher um referente, também 

argumentamos, colocamos nosso posicionamento. De acordo com Machado (2013), a 

referenciação não se resume ao estudo da não repetição das expressões referenciais, ela ajuda 

a organizar o texto, a argumentar, a introduzir informações novas, etc., ela mantém a boa 

progressão textual e, com isso, serve para manter a argumentatividade, pois a seleção do 

léxico e as (re)significações que são dadas aos elementos para a construção de sentidos são 

modos de argumentar. 

Nas palavras de Neves (2007), a referenciação e a argumentação estão ligadas pelo 

modo como os enunciados são postos no texto, como eles servem aos propósitos, opiniões e 

às crenças de quem escreve. Assim, o autor do texto elabora os sentidos que ele quer, 

utilizando-se dos diferentes modos para convencer o leitor de que os significados construídos 

por ele são “verdadeiros”. 

Desse modo, estabelecemos a relação entre as estratégias argumentativas e os 

processos referenciais porque, “na posição de falante, o sujeito autorizado elabora enunciados 

que comportam expressões ou palavras que, além de informar, carregam certa carga de juízo 

de valor que podem conduzir a orientações argumentativas” (PALUMBO, 2007, p. 73). 

Assim, quando um objeto de discurso é empregado no texto, comporta um sentido, em alguns 

casos, apresenta um juízo de valor, que funciona como uma prática argumentativa, visto que o 

autor utiliza o referente com o objetivo de defender uma tese, um ponto de vista. 

A partir disso, ao realizar a leitura de Palumbo (2007, p. 87) identificamos que, ao 

optar por um referente e não outro, o autor tanto pode “revelar opiniões, crenças e ações do 

sujeito falante, quanto pode presentificar características do referente julgados desconhecidos 

pelo interlocutor”. É o ato de nomear o referente, defendendo um ponto de vista ou 

apresentando uma característica, antes desconhecida, que colabora para a argumentatividade 

dos processos referenciais. 

Diante disso, temos no exemplo citado anteriormente, uma ilustração de como essa 

argumentatividade aparece. No excerto (2), há dois parentes, de idade já avançada, 

conversando, um deles irá se casar com uma “menina de dezessete anos”, o amigo tenta 

convencê-lo do contrário, dizendo que a garota logo vai começar a traí-lo, que é melhor ele 

procurar uma “mulher mais madura”. O velho casamenteiro diz que prefere dividir um “filé” 

com os amigos do que comer “pelanca” sozinho. Assim, observamos que, ao utilizar “filé” e 

“pelanca”, o locutor impõe seu juízo de valor, argumenta que prefere uma mulher mais jovem, 
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mesmo que essa lhe traia, do que uma senhora, uma mulher com mais idade, que 

provavelmente, não irá lhe trair. 

Como pudemos observar no exemplo, ao optar pelo uso de um referente ou de outro, o 

autor realiza escolhas argumentativas. De acordo com Cavalcante, Custódio Filho e Brito 

(2014, p. 111), “todos os processos referenciais cumprem uma função eminentemente 

argumentativa, ou avaliativa”. Quando um objeto de discurso é colocado no texto, ele assume 

significados, um propósito comunicativo, visando a convencer o leitor a pensar como o autor, 

para que os dois construam juntos os sentidos textuais. 

A seguir, discutiremos alguns processos referenciais que constituem os modos como 

os referentes são introduzidos, mantidos e transformados no decorrer do texto. 

 
2.2.1 Os processos referenciais 

 
 

De acordo com Koch (2004b) os processos referenciais são organizados em dois 

grandes blocos, o da correferenciação e o da não-correferenciação. O primeiro ocorre quando 

os elementos são retomados de modo direto no texto, assim, os objetos do discurso antecipam, 

introduzem ou retomam expressões utilizadas, anteriormente ou posteriormente no texto 

(KOCH, 2004b). De acordo com Neves (2007), na correferenciação os referentes são 

colocados no texto, constantemente, como elementos “dados”, que já são conhecidos pelo 

leitor. Assim, esses elementos retomam referentes que estão no cotexto. Por sua vez, a não- 

correferenciação ocorre quando as ligações são estabelecidas de modo indireto, quando os 

objetos de discursos são construídos por meio das teias de significados que são instauradas no 

decorrer do texto. Diante de tal apontamento, devemos considerar todo o contexto no qual o 

texto está inserido (KOCH, 2004b). 

A partir disso, podemos identificar os processos referenciais, por exemplo, a 

introdução referencial, a anáfora direta e a catáfora como pertencentes à correferenciação. Já a 

anáfora indireta, a anáfora associativa e o encapsulamento anafórico vinculados à não- 

correferenciação (CAVALCANTE, 2011). Observemos, separadamente, os processos 

referenciais ligados à correferenciação e à não-correferenciação e, na sequência, como se 

configuram. 
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2.2.1.1 Correferenciação: a construção direta dos sentidos do texto 

 
 

Os processos de correferenciação estão relacionados ao modo como os referentes são 

introduzidos e mantidos no texto, quando são introduzidos, funcionam como a introdução 

referencial, ao retomarem elementos antes postos, temos as anáforas (CAVALCANTE, 2011). 

Desse modo, a introdução referencial ocorre quando um determinado referente é introduzido 

pela primeira vez em um texto. Por outro lado, se os referentes já foram mencionados antes e 

se deixaram pistas explícitas no cotexto, temos uma continuidade referencial, que é o que 

conhecemos por anáfora (CAVALCANTE, 2011). 

Diante do que fora apresentado, Cavalcante (2011, p. 54-55) nos traz um exemplo de 

introdução referencial no excerto 3: 

 
 

[3] “O sujeito chega” para “o padre” e pergunta: 

– Padre, o senhor acha correto alguém lucrar com o erro dos outros? 

– É claro que não meu filho! 

– Então me devolve a grana que eu te paguei para fazer o meu casamento. 

 

 

Neste exemplo, temos as expressões “o sujeito” e “o padre” que, ao serem utilizadas 

pela primeira vez no texto, se configuram como introduções referenciais, pois não fazem 

referência a nada que foi exposto anteriormente no cotexto. Com base em Koch e Elias 

(2015), temos a introdução referencial ancorada e a não-ancorada. Sendo assim, a introdução 

referencial ancorada ocorre quando o referente apoia-se em algum tipo de associação, seja 

com elementos presentes no cotexto ou no contexto sociocognitivo. Vejamos um exemplo em 

Koch e Elias (2015, p. 127): 

 
Imagem 01 - Tira 

 

 

Na tira 01, podemos observar que há uma introdução referencial ancorada, pois, no 

último quadrinho, quando o homem pergunta “E o vinho? Não vem?”, podemos associar a 
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pergunta a outros elementos do cotexto, por exemplo, alcoólatra e vício, isso porque quando o 

homem pergunta ao padre pelo vinho, associamos ao fato dele ser um alcoólatra. 

Por sua vez, a introdução não-ancorada se estabelece quando um referente novo é 

introduzido, sendo que essa nomeação não possui âncora no cotexto, isto é, ela inaugura 

totalmente o objeto de discurso. Assim, em Koch e Elias (2015, p. 124), temos o seguinte 

exemplo: 

 
 

[4] “Nova espécie de ave” é descoberta na Grande SP 
O Ibama anunciou ontem a descoberta de uma nova ave, o bicudino-do- 

brejo-paulista. 

O Stymphalornissp.nov (a terminação indica que o animal não recebeu a 

denominação definitiva da espécie) foi encontrada pelo professor Luís Fábio 

Silveira, do Departamento de Zoologia da USP, em áreas de brejo nos 

municípios de Paraitinga e Biritiba-Mirim, na Grande São Paulo, em 

fevereiro. 

 

 

Diante do excerto 4, podemos notar que a expressão “Nova espécie de ave” funciona 

como uma introdução referencial não-ancorada, porque ela inaugura o referente, a expressão 

“Nova espécie de ave” nomeia o objeto de discurso pela primeira vez no texto. Dessa 

maneira, os referentes que referem-se à espécie de ave descoberta, após a introdução 

referencial, funcionam como termos anafóricos. 

Em relação ao processo referencial anafórico, verificamos que este ocorre quando o 

referente retoma, direta ou indiretamente, o termo que foi introduzido anteriormente no texto. 

De acordo com Milner (2003), a retomada anafórica ocorre por meio de uma relação 

assimétrica, ou seja, os termos se inter-relacionam, mas não são semelhantes. O primeiro 

termo é o anaforizado, o que será retomado, e o segundo é o anaforizante, o que retoma, que 

se liga ao primeiro pelo cotexto ou pelo contexto. Para ilustrar a retomada anafórica, 

observemos o excerto 5 exposto em Koch (2004b, p. 246): 

 
 

[5] Durante a conferência, o “Professor Doutor José Mendonça” pediu a 

palavra. “Mendonça” insinuou que o conferencista estava cometendo um 

sério engano. 

 

 

No fragmento, a palavra “Mendonça” está se referindo diretamente à expressão 

“Professor Doutor José Mendonça”, por isso se configura em uma anáfora, pois está ancorada 

em outra palavra do cotexto que, quando é recuperada, forma o sentido completo do texto. 
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Assim, a anáfora é considerada como uma ocorrência de correferenciação, nesse caso, 

vinculando-se diretamente à outra parte do texto. 

Em seus estudos, Milner (2003) destaca dois tipos de retomadas anafóricas: a anáfora 

nominal, que ocorre quando o anaforizado é um nome indefinido e o anaforizante é um nome 

definido e a anáfora pronominal, que ocorre quando o anaforizado é um nome e o  

anaforizante é um pronome. 

De acordo com o autor, a anáfora nominal ocorre em expressões do tipo “um livro... o 

livro...”, já a anáfora pronominal ocorre em “um livro... ele...” (MILNER, 2003, p. 113). 

Ressaltamos que, para que a anáfora pronominal ocorra, é necessário que a expressão 

referencial, que está ancorado em algum referente do cotexto que a antecede, seja um 

pronome. Com base no exemplo de Milner (2003), podemos observar que o anaforizado é 

“um livro” e o anaforizante é “ele”, temos, assim, uma retomada por meio da anáfora 

pronominal. Observemos um exemplo de anáfora pronominal (TUMA; GUERCHEWSKI, 

2005, p. 375): 

 
 

[6] Era uma vez “uma menina” que não podia sair de casa. E “ela” ganhou 

um convite para ir a uma festa de aniversário. 

 

 

No excerto 6, observamos que a expressão “uma menina” é retomada na sequência 

textual por “ela”. Como Milner (2003) nos diz, “uma menina” é o anaforizado, o referente que 

será retomado e “ela” é o anaforizante, a anáfora pronominal que retoma uma menina. Os 

termos estabelecem sua relação pelo cotexto, pois o leitor associa os termos sem necessidade 

de recorrer a elementos que estejam fora do texto. Observemos mais uma ilustração de 

anáfora pronominal (CAVALCANTE; KOCH, 2007, p. 18): 

 
 

[7] (...) “o beijo” é a parte mais importante da relação física entre duas 

pessoas, e, se “ele” não funcionar, pode desistir do resto. 

 

 

No excerto 7, há a expressão “o beijo” que introduz o referente no texto. Na sequência, 

temos o pronome “ele”, que retoma a sentença “o beijo” diretamente, funcionando como uma 

anáfora pronominal. Dessa maneira, vemos que o primeiro termo, “beijo”, é um nome usado 

para se referir ao ato de tocar os lábios de outra pessoa e o segundo é um pronome pessoal, 

“ele”, que não possui significado por si, adquire sentido no texto, quando é utilizado. Como 

observamos no exemplo, o processo de anáfora pronominal é marcado pelo anaforizado, que 
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introduz o referente no texto. Normalmente é um nome, e o anaforizante, o termo que retoma, 

um pronome. 

Diante disso, o que Milner (2003) chama de anáfora nominal, entendemos como um 

tipo de anáfora direta, que ocorre quando uma expressão referencial, que pode ser chamada de 

anafórica, está ancorada na pista do cotexto, quando estabelece uma relação de dependência 

direta com uma âncora posta anteriormente (CAVALCANTE, 2011). 

A partir de outros estudiosos, podemos distinguir diversos grupos de anáforas, alguns 

dos quais discutiremos a partir de agora. De acordo com Apothéloz (2003), temos a anáfora 

fiel e a anáfora infiel. A anáfora fiel, por um lado, ocorre quando o referente retoma o anterior 

por meio de um sintagma nominal cujo nome nuclear é o mesmo da introdução referencial. 

Por exemplo, na sentença “Havia uma casa na colina. Na casa não morava ninguém”, 

observamos que “uma casa” é retomada na sequência pela expressão “na casa”, que funciona 

como uma anáfora fiel. Por outro lado, a anáfora infiel acontece quando a forma de retomada 

é diferente da forma que foi introduzida. Vejamos o exemplo: “Havia uma casa na colina. A 

habitação era antiga”, no qual “uma casa” é retomada pela expressão “a habitação”, que 

funciona como uma anáfora infiel, pois a habitação é sinônimo de casa, e quando uma retoma 

a outra não ocorre repetição de palavras, apenas de significados (APOTHÉLOZ, 2003). 

Outro tipo de anáfora apresentado por Apothéloz (2003) é a anáfora por nomeação, 

que ocorre quando o sintagma nominal, que funciona como a introdução referencial, é 

transformado em outro referente, podendo ser o conteúdo proposicional ou um ato de fala 

(APOTHÉLOZ, 2003). Observemos o excerto 8 a seguir (APOTHÉLOZ, 2003, p. 72): 

 
 

[8] Os arquivos do cineasta Abel Gance [...] “serão vendidos em leilão”, em 

Drouot, nos dias 3 e 4 de março. “A venda” compreenderá uma centena de 

cenários manuscritos. 

 

 

No excerto, temos a expressão “a venda”, que retoma a sentença “serão vendidos em 

leilão”. Por esse motivo, funciona como uma anáfora por nomeação, pois o sintagma nominal, 

“serão vendidos em leilão”, que funciona como a introdução referencial, é renomeado, na 

sequência, pela expressão referencial “a venda”. 

Em relação aos estudos sobre as anáforas, Apothéloz (2003) discute, ainda, a anáfora 

por silepse, que ocorre quando uma mesma palavra apresenta dois sentidos diferentes. Assim, 

nas retomadas por anáforas pronominais, a anáfora por silepse pode causar modificações em 
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gênero e número gramatical. Dessa forma, ela pode modificar os sentidos apresentados no 

texto, como no excerto a seguir (APOTHÉLOZ, 2003, p. 73): 

 
 

[9] Uma mulher infiel, se assim for conhecida pela “pessoa interessada”, é 

apenas infiel. Se “ele” a crê fiel, ela é pérfida. 

 

 

No fragmento, observamos que a expressão “pessoa interessada” é retomada pelo 

pronome “ele”, que modifica o gênero da sentença, pois se refere a uma pessoa que estava 

interessada em saber se a mulher era fiel ou não. Assim, na sequência, a pessoa é revelada 

como sendo do sexo masculino, “ele”. Diante disso, vemos que a anáfora por silepse 

modificou o sentido do texto, visto que, em um primeiro momento, a mulher era vista como 

sendo infiel pela “pessoa interessada”, já em um segundo instante, a mulher passa a ser vista 

como fiel pelo homem, “ele”, mesmo que isso não seja verdade, o que a torna pérfida. 

Em alguns estudos, essas retomadas anafóricas são descritas como anáforas diretas, 

pois estas retomam diretamente alguma expressão utilizada anteriormente no texto. A fim de 

entender melhor esse processo referencial, vejamos o exemplo apresentado por Sousa; Lopes 

(2007, p. 241): 

 
 

[10] (...) Agora você sabe por que a “Aguardente Ypióca” tornou-se uma 

verdadeira Paixão nacional. “A Ypióca” está completando 150 anos de 

sucesso. Poucas bebidas no mundo têm esse privilégio. 

 

 

No excerto 10, vemos que, na propaganda de 150 anos da Ypióca, o autor inaugura o 

referente com “Aguardente Ypióca”. Depois de introduzido, o referente pode ser recuperado 

para manter a progressão textual. Sendo assim, no exemplo o autor utiliza o termo anafórico 

“A Ypióca” para retomar a introdução referencial “Aguardente Ypióca”. Observamos que o 

leitor pode realizar a associação dessas expressões facilmente, o que as tornam um exemplo 

de anáfora direta, visto que a ligação entre “Aguardente Ypióca” e “A Ypióca” se concretiza 

pelo cotexto. Notamos que se retira um termo, “Aguardente”, da primeira expressão e 

“Ypióca” é repetido para manter o objeto de discurso. A seguir, temos mais um exemplo de 

anáfora direta em Cavalcante (2012, p. 119): 
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[11] Inimigos 

 

O apelido de “Maria Teresa”, para “Norberto”, era „Quequinha‟. Depois do 

casamento, sempre que queria contar para os outros uma da sua mulher, o 

Norberto pegava sua mão, carinhosamente, e começava: 

-- Pois a “Quequinha”... 

E a Quequinha, dengosa, protestava: 

-- Ora, “Beto”! 
Com o passar do tempo, o Norberto deixou de chamar a Maria Teresa de 

Quequinha; se ela estivesse ao seu lado e ele quisesse se referir a ela, dizia: 

-- “A mulher” aqui (...) 

 

 

No excerto 11, temos a expressão “Maria Teresa” que, na sequência textual, é 

retomada pelo termo “Quequinha”, apelido carinhoso que seu marido lhe dava. Mais adiante 

no texto, a expressão é retomada mais uma vez, agora pela sentença “a mulher”, por se referir 

ao tratamento que Norberto passou a usar para falar de sua mulher com o passar do tempo. 

Esse tipo de retomada constitui a anáfora direta, as expressões estão ligadas diretamente pelo 

cotexto e o leitor associa, facilmente, as expressões “Quequinha” e “a mulher” à introdução 

referencial “Maria Teresa”. No texto, temos ainda o termo “Beto” que retoma diretamente 

“Norberto”, funcionando também como uma anáfora direta, pois “Beto” é o jeito carinhoso 

com que “Maria Teresa” se referia a seu marido, “Norberto”. 

Isso posto, passamos para a expressão correferencial catafórica, que ocorre quando há 

uma remissão prospectiva no texto, ou seja, quando temos uma expressão que sintetiza algo 

que será tratado posteriormente no texto. Um exemplo disso é dado por Koch (2008, p. 37), 

no excerto 12 a seguir: 

 
 

[12] Depois de longas horas de debate, os congressistas conseguiram chegar 

a “uma decisão”: adiar, por algum tempo, a reforma, até que se conseguisse 

algum consenso quanto aos aspectos mais relevantes. 

 

 

Como podemos observar no exemplo, a expressão “uma decisão” antecede o que vai 

ser posto no texto: “[...] adiar, por algum tempo, a reforma, até que se conseguisse algum 

consenso quanto aos aspectos mais relevantes”. Dessa forma, temos uma correferencialidade 

catafórica, pois “uma decisão” resume o que será tratado no texto antes mesmo que o leitor 

comece a lê-lo e interpretá-lo, contudo, quem lê já poderá antever o que será exposto no texto. 

Na sequência, temos outro processo que se faz importante para os estudos referenciais: 

o dêitico. Para Silva (2008, p. 73), o dêitico “é o processo em que se denuncia o 

posicionamento do  enunciador no  tempo ou  no  espaço  ou em  que há a indicação  de algum 
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espaço - normalmente a memória -, onde podemos encontrar informações que nos servirão de 

base para construir um referente”. O processo dêitico está centrado na situação enunciativa, 

por isso, para construir os significados, é necessário considerar o lugar e o tempo em que se 

encontram o sujeito no momento da enunciação. Observemos um exemplo de dêitico em 

Cavalcante (2011, p. 99): 

 
 

[13] A bióloga Mayana Zatz é uma das maiores especialistas em células- 

tronco do país, com quase 300 trabalhos científicos publicados. Nascida em 

Israel, mora no Brasil desde os 7 anos. “Atualmente”, ela é pró-reitora de 

pesquisa e coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano da 

Universidade de São Paulo. 

 

 

No excerto 13, temos em destaque a expressão “atualmente”, que funciona como 

dêitico temporal, pois situa o interlocutor no tempo de fala do enunciador e indica o momento 

em que a mensagem é transmitida. Por esse motivo, é importante deixar claro para o leitor em 

que tempo o texto foi escrito, pois esse é um dos meios que ele utilizará para estabelecer os 

sentidos necessários para compreender o texto. Retomando o termo em destaque, observamos 

que ele retoma a “bióloga Mayana Zatz” para dizer que, “atualmente” ela é pró-reitora e 

coordenadora de pesquisa da “Universidade de São Paulo”. 

Com isso finalizamos a discussão sobre os processos referenciais relacionados à 

correferenciação e a seguir discutimos os que compõem os estudos da não-correferenciação. 

 
2.2.1.2 Não-correferenciação: as relações indiretas na construção de sentidos 

 
 

As expressões referenciais anafóricas podem ocorrer de duas formas na progressão 

textual: de modo correferencial e não-correferencial. No primeiro, temos as chamadas 

anáforas diretas, que recuperam, dentro do texto, um elemento do cotexto, relacionando-se a 

ele de maneira explícita (KOCH, 2004b). Desse modo, o leitor pode recuperar o referente de 

forma direta, sem necessidade de se guiar pelo contexto. Já no tipo não-correferencial, é 

necessário que o leitor/ouvinte realize associações, por esse motivo é preciso que este acione 

seu conhecimento de mundo para estabelecer a relação entre o que está no texto e o contexto, 

essas associações são realizadas de modo indireto (CAVALCANTE, 2011). 

Posto isso, passamos para um tipo de anáfora relacionada à não-correferenciação, a 

anáfora associativa. Essa retomada anafórica ocorre quando o referente é introduzido como já 

sendo conhecido, como identificável através do texto. De acordo com Apothéloz (2003, p. 
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75), a anáfora associativa apresenta duas características: “[...] de um lado, uma certa 

dependência interpretativa relativamente a um referente anteriormente introduzido ou 

designado; de outro lado, a ausência de correferência com a expressão que introduziu ou 

designou anteriormente esse referente”, ou seja, no caso da anáfora associativa, quando o 

referente é introduzido, ele está, ao mesmo tempo, apoiado em um termo âncora, que foi 

introduzido anteriormente, como também liga-se a esse termo pela não-correferenciação, 

apresentando assim uma relação indireta, que pode ser inferida pelo contexto. Observemos  

um exemplo de como isso ocorre no excerto 14 (APOTHÉLOZ, 2003, p. 78): 

 
 

[14] Uma menina de 8 anos foi retirada viva dos escombros de um prédio de 

três andares que desmoronou ontem, em Nápoles, deixando seis mortos e 

muitas pessoas desparecidas. Os bombeiros conseguiram tirar Valentina 

Giannelli dos entulhos depois de duas horas de trabalho. A “explosão” foi 

provavelmente devido a um vazamento de gás. 

 

 

A partir do exemplo apresentado, concluímos que, ao utilizar o termo “explosão”, o 

autor supõe que realizaremos a inferência de que o prédio desmoronou devido a uma 

explosão. Assim sendo, o termo “explosão” funciona como anáfora associativa por ter como 

âncoras as expressões “escombros de um prédio”, “desmoronou”, “bombeiros”, pois sabemos 

que, quando ocorre a explosão de um prédio, ele pode desmoronar, deixando “escombros” e 

que os “bombeiros” devem ser chamados para apagar possíveis incêndios e resgatar as 

vítimas. Podemos observar que as anáforas associativas são muito importantes para a 

construção de um texto, visto que, para essa construção, muitos elementos devem ser 

associados, sendo o texto uma teia de significados que são construídos interligando-se uns aos 

outros. 

Ainda no grupo das anáforas não-correferenciais, temos as anáforas indiretas, que 

ocorrem quando uma expressão utilizada em um determinado texto não faz menção a 

nenhuma outra de maneira direta, ou seja, temos que considerar todo o contexto para entender 

em que outra expressão ela está ancorada. De acordo com Cavalcante (2011), no caso das 

anáforas indiretas, temos que realizar inferências para saber a que expressões referenciais elas 

nos remetem. 

Considerando o que foi discutido acima, Koch (2004b) nos diz que, para que as 

anáforas indiretas sejam identificadas no texto, é necessário que consideremos todo o 

contexto, o que está para além do texto. Diante disso, temos que mobilizar nosso 

conhecimento de mundo para verificar a que outra expressão, ou expressões, uma 
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determinada palavra faz menção. Por esse motivo, a autora nos diz que, para identificarmos as 

anáforas indiretas, temos que realizar associações ou inferências. A seguir, Koch (2008, p. 36) 

nos traz um exemplo de anáfora indireta: 

 
 

[15] Abro uma antiga mala de velharias e lá encontro minha “máscara de  

esgrima”. Emocionante o momento em que púnhamos a máscara – tela tão 

fina – e nos enfrentávamos mascarados, sem feições. A “túnica branca” com 

o coração em relevo no lado esquerdo do peito, “olha esse alvo sem defesa, 

menina, defenda esse alvo!” – advertia o professor e eu me confundia e o 

“florete do adversário” tocava reto no meu coração exposto. 

 

 

Como podemos observar no excerto 15, temos a expressão “máscara de esgrima” no 

início do texto, em seguida, aparecem as sentenças “túnica branca” e “florete do adversário”. 

Embora elas não estejam diretamente relacionadas, podemos realizar inferências, pois, como 

sabemos, os praticantes de esgrima usam uma túnica branca, como vestimenta, e a arma de 

combate utilizada é o florete. Dessa maneira, “túnica branca” e “florete do adversário” são 

anáforas indiretas de “esgrima”. Podemos, por meio de inferências, concluir que o praticante 

de esgrima deve usar uma “túnica branca”, uma máscara, que ele terá um adversário e que 

usará um florete, arma adotada na esgrima. De acordo com Marcuschi (2007, p. 88), a 

inferência deve ser vista: 

 
 

[...] como um ato de inserção num conjunto de relações (proposicionalmente 

expressáveis) com a finalidade de produzir sentidos. Inferir torna-se, pois, 

uma atividade discursiva de inserção contextual e não um processo de 

encaixes lógicos. É impossível não inferir quando se quer produzir 

significados, ou seja, toda significação está ligada a processos inferenciais. 

 

 

Com base nas palavras de Marcuschi (2007), concluímos que o sentido do texto é 

construído discursivamente, pois o texto é elaborado por meio de uma teia de significados e 

muitos deles devem ser inferidos, visto que foram inseridos como algo dado, que já 

pertenciam ao conhecimento do leitor. Dessa forma, cabe ao leitor tornar explícito o que 

estava implícito, enxergar o que está nas entrelinhas para construir os sentidos do texto. 

Podemos verificar um exemplo disso na frase: “Todo dia pela manhã, Marcos vai à escola 

pedalando” (FERREIRA; DIAS, 2017, p. 446). Por meio dessa frase, é possível extrair duas 

informações: Marcos estuda pela manhã e ele vai à escola de bicicleta. Como podemos 

observar, o conhecimento de mundo do leitor torna explícito o que estava implícito na frase, a 

partir disso, ele vai construindo os sentidos do texto. 
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Ainda sobre as anáforas indiretas, Cavalcante (2011) apresenta a distinção entre 

anáforas indiretas associativas, nas quais associamos conceitos, como, por exemplo, a parte e 

o todo; e anáforas indiretas inferenciais, nas quais realizamos inferências, acionamos todo o 

nosso conhecimento de mundo para ligar o referente à sua âncora que, em sua maioria, não 

está no texto, mas, no contexto sócio-discursivo. Por esse motivo, Cavalcante (2011, p. 63) 

define as anáforas indiretas inferenciais como as que exigem “percepções da situação 

enunciativa”, isto é, as que requerem a compreensão dos sentidos que o referente apresenta a 

partir da sua colocação no texto e que dependem do que foi exposto textualmente. Diante 

disso, temos um exemplo de anáfora indireta associativa em Cavalcante (2011, p. 65): 

 
 

[16] O carro está acabado. “A direção” está totalmente torta. 

 

 

No excerto 16 temos a expressão “A direção” que possui como âncora o termo que 

retoma indiretamente, “O carro”. Essa ligação funciona como uma anáfora indireta 

associativa, na qual associamos a parte ao todo: a sentença “a direção” funciona como a parte, 

visto que a direção é uma parte constitutiva do carro, é o mecanismo que permite a orientação 

do carro. Já a expressão “o carro” cumpre a função do todo, pois o carro possui como uma de 

suas partes a direção. 

Com isso, passamos para o exemplo de anáfora indireta inferencial, na qual inferimos 

a informação a partir do que é exposto no texto (CAVALCANTE, 2011, p. 69): 

 
 

[17] A: Maria pretende casar no final do ano. 

B: e o que é que “ele” faz? 

 

 

O excerto 17 apresenta um trecho de uma conversa, a partir da qual podemos deduzir 

que são duas amigas conversando, quando a primeira diz “Maria pretende casar no final do 

ano”, a segunda pergunta “e o que é que „ele‟ faz”, o pronome “ele” funciona como um 

referente, que é introduzido no texto sob o modo do dado, do já conhecido e, por inferência, 

relacionamos “ele” ao noivo de Maria, por esse motivo, o referente funciona como uma 

anáfora indireta inferencial. Utilizamos nosso conhecimento de mundo para inferir que o 

pronome “ele” se refere ao noivo de “Maria”, pois é natural, em uma conversa sobre 

casamento e quando uma das partes não conhece o noivo, que se pergunte em que o noivo 
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trabalha, o que ele faz da vida. Assim, as anáforas indiretas inferenciais podem depender das 

informações culturais e resultam, principalmente, do conhecimento de mundo do leitor. 

Sobre a anáfora indireta, Marcuschi (2005, p. 54, grifo do autor) afirma que “é um 

caso de referência textual, isto é, de construção, indução ou ativação de referentes no 

processo textual-discursivo que envolve atenção cognitiva conjunta dos interlocutores e 

processamento local”, ou seja, a anáfora indireta constrói seu sentido pelo contexto 

discursivo. 

Desse modo, o referente é introduzido no texto sob a forma do dado, do já conhecido 

pelo leitor, e cabe a este realizar as inferências adequadas e encontrar a âncora da anáfora 

indireta no texto. Com a expressão referência textual, Marcuschi nos diz que o ato de referir e 

a relação estabelecida entre o referente e sua âncora, na anáfora indireta, são construídos 

textualmente, considerando o contexto e o conhecimento de mundo do leitor. 

Posto isso, faz-se necessário discutir um pouco sobre um caso particular de retomada 

referencial, o que Conte (2003) chama de encapsulamento anafórico, sendo para Cavalcante 

(2011), as anáforas encapsuladoras. Segundo Cavalcante (2011, p. 71), esse tipo de processo 

referencial “[...] tem sido tratado como um tipo particular de anáfora indireta, porque não 

retoma nenhum objeto de discurso pontualmente, mas se prende a conteúdos empalhados pelo 

contexto”. Assim, as anáforas encapsuladoras são usadas para resumir e retomar partes do 

texto, sem remeter-se a elas diretamente. De acordo com Conte (2003), o encapsulamento 

anafórico é uma paráfrase resumitiva que reformula uma parte antecedente do texto. 

Para compreendermos o significado das anáforas encapsuladoras temos de interpretar 

ou analisar todo o contexto a que o texto nos remete, pois no momento em que esse tipo de 

anáfora introduz ou menciona algo no contexto, essa expressão referencial é nova, mesmo 

assim, nos é apresentada como informação dada, já que resume, direta ou indiretamente, 

conteúdos explicitados anteriormente no texto (CAVALCANTE, 2011). De acordo com 

Conte (2003, p. 177), o encapsulamento anafórico: 

 
 

[...] é um recurso coesivo pelo qual um sintagma nominal funciona como 

uma paráfrase resumitiva de uma porção precedente do texto. O sintagma 

nominal anafórico é construído com um nome geral como núcleo lexical e 

tem uma clara preferência pela determinação demonstrativa. Pelo 

encapsulamento anafórico, um novo referente discursivo é criado sob a base 

de uma informação velha; ele se torna o argumento de predicações 

posteriores. 
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Nas palavras da autora, observamos que o encapsulamento anafórico é coesivo, é um 

recurso que serve para ligar, ao mesmo tempo que retoma, as partes do texto. Sendo assim, ele 

ocorre quando uma expressão é colocada no texto com o objetivo de resumir uma porção 

precedente desse texto. Normalmente, o encapsulamento anafórico é formado por um nome 

geral e um determinante, quase sempre sob a forma de um pronome demonstrativo. É o nome 

geral que possui a maior carga de encapsulamento e que pode apresentar um juízo de valor 

sobre a parte que retoma, ele resume uma porção anterior do texto, ao mesmo tempo em que a 

reformula (CONTE, 2003). Já o determinante demonstrativo ajuda a situar o encapsulamento 

no texto. Por esse motivo, o encapsulamento anafórico é colocado em pontos estratégicos do 

texto, funcionando, nas palavras de Conte (2003, p. 177), como “um poderoso meio de 

manipulação do leitor”, pois quando o autor utiliza o encapsulamento por meio de nome 

valorativo, ele induz o leitor a interpretar o sentido que ele quis dar ao texto. 

De acordo com Conte (2003), o encapsulamento anafórico se diferencia de outros  

tipos anafóricos por dois motivos: primeiro, os referentes do encapsulamento anafórico não 

são indivíduos, “coisas”, eles se configuram em uma entidade superior, podem ser eventos, 

situações, processos, etc. O segundo motivo é que o antecedente do encapsulamento não é 

delimitado claramente no texto, cabe ao leitor/ouvinte estabelecer as ligações, construir os 

sentidos das palavras no texto. Sobre o encapsulamento anafórico, Koch (2006, p. 95) nos traz 

o seguinte exemplo: 

 

[18] [...] O problema reside no ponto de vista em que da virtude se passa ao 

vício. Procuradores ou promotores por vezes não têm feito o melhor uso de 

sua função. Alguns utilizam-se do cargo apenas para ganhar visibilidade na 

mídia quando, mesmo desprovidos de indícios consistentes, lançam 

acusações que prejudicam terceiros, não raro de maneira irreversível. Há 

basicamente dois tipos de remédios para “esses abusos”. 

 

 

A expressão referencial “esses abusos”, destacada no excerto 18, encapsula todo um 

enunciado que a antecede: “alguns utilizam-se do cargo apenas para ganhar visibilidade na 

mídia quando, mesmo desprovidos de indícios consistentes, lançam acusações que prejudicam 

terceiros, não raro de maneira irreversível”, sendo que o autor utilizou esse tipo de recurso 

para não repetir todo o enunciado. Como podemos observar, a maior carga de encapsulamento 

está na palavra “abusos”, que nos remete, por meio de inferências, ao fato de que alguns 

procuradores e promotores utilizarem seus cargos apenas para ganhar visibilidade, lançando 

acusações, prejudicando outras pessoas e, consequentemente, cometendo injustiças. Em 
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relação ao emprego da expressão “esses abusos”, observamos que ela não só resume o que foi 

apresentado anteriormente, como também realiza uma avaliação do que foi exposto (CONTE, 

2003), pois o autor considera um “abuso”, uma ofensa, o que alguns procuradores fazem pela 

proteção atribuída por seus cargos. 

Como foi discutido, o encapsulamento anafórico também pode apresentar um nome 

axiológico, ou seja, um nome que atribui um juízo de valor. Diante disso, vejamos um 

exemplo de encapsulamento anafórico com um nome que expressa juízo de valor (CONTE, 

2003, p. 182): 

 
 

[19] É de ontem a notícia de que um superpetroleiro afundou ao largo da 

costa báltica derramando a carga inteira no mar. Hoje se pergunta: “esta 

enésima catástrofe ecológica” poderia ser evitada? 

 

 

No excerto 19, a expressão “esta enésima catástrofe ecológica” encapsula e retoma o 

trecho “superpetroleiro afundou ao largo da costa báltica derramando a carga inteira no mar”. 

Observamos ainda que a maior carga do encapsulamento está na expressão “enésima 

catástrofe ecológica”, o nome axiológico que expressa o juízo de valor é “enésima”. Ele é 

utilizado para expressar o incômodo do autor com o fato de não ser a primeira vez que um 

superpetroleiro afunda e derrama sua carga no mar, o que danifica muito a vida marinha e 

ainda revela a sua inquietação por nada ser feito pelas autoridades para que isso seja evitado. 

O autor utiliza também o termo “catástrofe ecológica” para dizer que o superpetroleiro não só 

derramou sua carga no mar, ele afetou toda a vida marinha do local. Desse modo, o 

determinante demonstrativo “esta” funciona como determinante da expressão “enésima 

catástrofe ecológica”. 

Com base no estudo dos processos referenciais, verificamos que eles são fundamentais 

para a construção textual, visto que assumem os significados que o interlocutor quis dar a eles 

no decorrer do texto. Sendo assim, quando nomeamos um elemento do texto, atribuímos 

sentido a ele, a partir disso, todos os referentes relacionados a esse elemento também serão 

dotados de significados. Dessa maneira, reconhecemos o texto como uma teia de significados 

que se completam e os referentes são como alguns dos fios dessa teia. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

 

“Onde não há texto, também não há objeto de 

estudo.” 

 
(Mikhail Bakhtin) 

 
 

Como nos diz Bakhtin, “onde não há texto”, não há o que se estudar. Partimos desse 

pressuposto para dizer que nosso objeto de estudo é o texto, mais especificamente um texto do 

gênero acadêmico, a monografia. Assim, neste capítulo, delineamos o passo a passo da 

pesquisa, discutindo a coleta do corpus e os seus critérios de seleção, o tipo de pesquisa e o 

método de abordagem dos dados. Discutimos o conceito de gênero acadêmico monografia, 

especificamente, a seção “análise dos dados”. Por fim, explanaremos de forma mais detalhada 

as categorias de análise. 

 
3.1 Caracterização da pesquisa 

 
A presente pesquisa tem por corpus as monografias produzidas por alunos do Curso de 

Letras, das turmas de Inglês e de Espanhol. Optamos por essas turmas tendo em vista nossa 

formação inicial no curso de Letras, com Habilitação em Língua Espanhola. Embora não 

influencie na análise desse trabalho, ao selecionar os cursos de Inglês e, principalmente, o de 

Espanhol, estamos observando quais pesquisas estão sendo desenvolvidas na área de nossa 

formação docente. Isso poderá nos auxiliar em estudos futuros. Outro fator que contribuiu 

para essa seleção foi o Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) está vinculado ao 

Departamento de Letras Estrangeiras (DLE), pois os cursos de Letras Inglês e Espanhol 

pertencem a esse departamento. Destacamos que as monografias coletadas foram defendidas e 

entregues ao Departamento de Letras Estrangeiras nos semestres de 2015.2, turma de Inglês, e 

de 2016.1, turma de Espanhol. 

Esta pesquisa se constitui em um estudo sobre os processos referenciais e a construção 

de sentidos na seção “análise dos dados” do gênero acadêmico monografia. Quanto à forma 

com que abordamos os dados, consideramos esta pesquisa de cunho qualitativo, pois, de 

acordo com Flick (2009, p. 8), este tipo de estudo visa a investigação de “[...] interações e 

comunicações que estejam se desenvolvendo. Isso pode ser baseado na observação e no 

registro de práticas de interação e comunicação, bem como na análise desse material”, isto é, 
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a pesquisa qualitativa examina os fenômenos sociais no momento em que ocorrem, 

procurando interpretar e dar significados aos resultados encontrados. 

Mesmo considerando esta pesquisa como qualitativa, é necessário esclarecer que, em 

um primeiro momento, os números contribuíram para determinar o total de monografias 

analisadas, pois selecionamos para este estudo as seções “análise dos dados” que 

apresentaram um maior número de ocorrências dos processos referenciais no decorrer da pré- 

análise. Os números também foram considerados no momento em que determinamos os 

processos referenciais que seriam discutidos na análise deste estudo, pois procuramos 

selecionar os que apresentaram uma maior quantidade de ocorrências. 

Ao realizar um estudo textual/discursivo, a abordagem dos dados por meio de uma 

pesquisa qualitativa é fundamental. Vejamos o que Flick (2009, p. 16) diz sobre como a 

pesquisa qualitativa usa o texto: 

 
 

[...] a pesquisa qualitativa usa o texto como material empírico (em vez de 

números), parte da noção da construção social das realidades em estudo, está 

interessada nas perspectivas dos participantes, em suas práticas do dia a dia e 

em seu conhecimento cotidiano relativo à questão em estudo. Os métodos 

devem ser adequados àquela questão e devem ser abertos o suficiente para 

permitir um entendimento de um processo ou relação. 

 

 

Nas palavras do autor, a pesquisa qualitativa está interessada no texto, seu material de 

estudo é a palavra, ela parte das práticas sociais, tendo por foco a qualidade dos objetos 

estudados e não a quantidade desses objetos. A pesquisa qualitativa possibilita que os  

métodos se adequem ao objeto estudado e que os resultados possuam inúmeras interpretações, 

a depender do olhar do pesquisador, assim, a pesquisa qualitativa também é interpretativista. 

De acordo com Almeida e Silvino (2017), a pesquisa de natureza qualitativa procura 

investigar um determinado evento com uma visão interpretativista, objetiva interpretar os 

significados presentes nos textos examinados. Ao realizar este estudo, assumimos a visão do 

investigador da pesquisa qualitativa, pois é o nosso olhar que descreverá os dados e 

interpretará os resultados encontrados. 

Realizamos uma investigação interpretativista dos dados, pois estudamos as 

ocorrências dos processos referenciais em monografias, analisando como se dá esse tipo de 

retomada no corpus selecionado. Sobre o que são os estudos interpretativistas, Carvalho 

(2011, p. 48) nos diz o seguinte: 
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[...] a investigação que se caracteriza pela interpretação e reinterpretação de 

significados construídos pelo homem, que age no mundo discursivamente, 

levando em consideração que ele é um ator social, inserido em um contexto 

cercado pela pluralidade de vozes em ação no mundo e, ainda, envolvido por 

questões relativas a poder, ideologia, história e subjetividade. 

 

 

Com base na citação, observamos que a pesquisa interpretativista é um estudo que se 

faz presente nas ciências sociais, tendo por objetivo a interpretação e a análise dos 

significados que o homem constrói no decorrer de sua existência. Por esse motivo, pode ser 

aplicada aos estudos da linguagem, pois a língua é um fator social afetado por múltiplas 

variáveis, que devem ser consideradas e estudadas para que os fenômenos linguísticos possam 

ser definidos. Sendo um fenômeno pertencente aos estudos da linguagem, os estudos 

referenciais devem ser investigados no âmbito da pesquisa interpretativista, pois, nos 

processos referenciais, os sentidos são construídos discursivamente nas trocas comunicativas. 

Entendemos ainda que, a partir dessa abordagem, a análise pode gerar várias interpretações e 

caberá a nós, enquanto pesquisadores, selecionarmos o que nos convém estudar. 

Em relação ao método de pesquisa utilizado, seguimos o dedutivo, pois partimos de 

um fenômeno mais amplo, a referenciação, para algo mais específico, os processos 

referenciais presentes na seção “análise dos dados” de monografias. De acordo com Silva 

(2005, p. 25-26), “o raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas. 

Por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o 

particular, chega a uma conclusão”. Dessa forma, o método dedutivo parte de um estudo mais 

geral para, por meio da conclusão obtida, se chegar a uma explicação particular. 

Quando iniciamos esta pesquisa tínhamos ao nosso alcance, para realizar a pré-análise, 

todos os processos referenciais discutidos pela referenciação. Após a pré-análise, 

selecionamos para esta pesquisa a anáfora pronominal, anáfora direta, o encapsulamento 

anafórico e a anáfora indireta e, a partir de nossos resultados, concluiremos como se dá as 

ocorrências desses processos referenciais na seção “análise dos dados” de monografias. 

Quanto aos objetivos definidos para a pesquisa, consideramos este estudo exploratório. 

Assim sendo, para Gil (2008, p. 41) as pesquisas exploratórias: 

 

 
[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias 

ou a descoberta de intuições. 
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Desse modo, ao traçar como objetivo a investigação dos processos referenciais 

relacionados à correferenciação e a não-correferenciação na seção “análise dos dados” das 

monografias produzidas pelos alunos das turmas de Inglês e Espanhol do CAMEAM/UERN, 

buscamos explorar os processos referenciais selecionados para a análise para, ao fim da 

pesquisa, explicitar como se dão as ocorrências das anáforas diretas, anáforas pronominais, 

anáforas indiretas e os encapsulamentos anafóricos na seção “análise dos dados” das 

monografias escolhidas para este estudo. 

Esta pesquisa ainda se caracteriza como um estudo documental. De acordo com Gil 

(2008, p. 45): 

 
 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A 

diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes, enquanto a 

pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 

diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se 

de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda 

podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. 

 

 

A partir das palavras do autor, constatamos que essa pesquisa é documental, pois 

analisamos as monografias dos cursos de Inglês e de Espanhol sobre a perspectiva da 

referenciação. Entendemos, assim, que essas monografias são documentos, o instrumento 

necessário para a aprovação no final do curso. Mesmo que essas monografias já tenham sido 

estudadas, é o olhar que lançamos à seção “análise dos dados” para investigar os processos 

referenciais que torna essa pesquisa diferente das demais, fazendo com que este estudo seja 

considerado documental. 

No tópico seguinte descreveremos o processo de coleta e seleção de nosso corpus, 

destacando como selecionamos as monografias, assim como os processos referenciais 

analisados. 

 
3.2 Coleta e constituição do corpus 

 
 

Realizamos a coleta das monografias no período de agosto de 2016 a fevereiro de 

2017, junto ao Departamento de Letras Estrangeiras, do CAMEAM/UERN. Ressaltamos que 

as monografias coletadas já haviam sido defendidas e entregues ao referido departamento, 

sendo assim, elas são de domínio público. 
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De início, coletamos vinte e nove monografias, doze pertencentes à turma de Inglês, e 

dezessete à turma de Espanhol. A partir disso, realizamos uma pré-análise para selecionar as 

monografias que iriam compor o corpus da pesquisa. Selecionamos as quinze monografias 

que apresentaram um maior número de ocorrências dos processos referenciais discutidos pelo 

fenômeno da referenciação. 

Na primeira pré-análise foram impressas as vinte e nove monografias e realizada a 

investigação das ocorrências dos processos referenciais. Verificamos ocorrências de anáforas 

diretas e indiretas, anáforas pronominais, encapsulamentos anafóricos, catáforas, anáforas 

associativas, dêixis, em todas as monografias analisadas. Algumas apresentavam um maior 

número de determinados processos referenciais, outras de outros processos, entretanto, em 

todas, encontramos ocorrências dessas marcas referenciais. Diante disso, como já foi 

mencionado, utilizamos como critério para a seleção das monografias a serem estudadas o 

número de ocorrências, desse modo, esta pesquisa possui quinze monografias como corpus, 

sendo que, investigamos, especificamente a seção “análise dos dados”. 

A partir da seleção, realizamos outra pré-análise, procurando identificar quais 

processos referenciais estavam presentes na seção “análise dos dados” dessas monografias. 

Diante dessa seleção, optamos por estudar a anáfora direta, anáfora indireta, a anáfora 

pronominal e o encapsulamento anafórico, pois esses foram os processos referenciais que 

apresentaram um maior número de ocorrências. Após o exame de qualificação, ainda 

realizamos mais uma pré-análise para confirmar que a anáfora direta, anáfora pronominal, o 

encapsulamento e a anáfora indireta eram os processos referenciais mais recorrentes. 

Sendo assim, para facilitar a discussão dos dados, realizamos uma codificação das 

seções “análise dos dados” das monografias selecionadas. Por esse motivo elaboramos o 

quadro a seguir: 
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Quadro 1: Codificação das seções “análise dos dados” das monografias selecionadas para este estudo. 

 

 

Código da 

monografia 

para a análise 

Título da monografia Área de 

concentração 

Objetivo geral da 

monografia 

Número de 

páginas 

Curso 

 

 
M1 

Produção textual através 

dos gêneros: análise do 

livro didático de Língua 

Inglesa 

Ensino Realizar um estudo sobre  

os gêneros que tratam da 

produção escrita no livro da 

coleção Interchange 4th 

Edition em língua inglesa. 

80 Licenciatura 

em Língua 

Inglesa 

 

 
M2 

O ambiente de terror dos 

contos de Edgar Allan Poe 

Literatura Realizar uma análise de 

dois contos de terror do 

escritor americano Edgar 

Allan Poe, procurando 

identificar como o autor 

caracteriza o espaço nas 

obras. 

51 Licenciatura 

em Língua 

Inglesa 

 

 

 

 

M3 

Crenças de professores 

sobre o ensino- 

aprendizagem da Língua 

Inglesa na escola pública 

Ensino O trabalho realiza uma 

análise de questionários 

aplicados em uma escola 

pública, para verificar as 

crenças dos professores de 

língua inglesa sobre o 

ensino-aprendizagem de 

língua estrangeira. 

56 Licenciatura 

em Língua 

Inglesa 

 

 

 
 

M4 

O Carpe Diem na Inglaterra 

do século XVII: a proposta 

amorosa como maneira de 

aproveitar o tempo fugaz 

Literatura Realizar uma análise de 

dois poemas ingleses do 

século XVII visando 

identificar como o 

sentimento de vivenciar o 

momento, o carpe diem, é 

empregado. 

66 Licenciatura 

em Língua 

Inglesa 

 

 

 

 
M5 

Leitura multimodal no 

Enem; uma análise 

sociossemiótica em 

imagens contidas na prova 

de linguagens e códigos do 

ano 2015 

Linguística Realizar um estudo que  

visa estabelecer a relação 

que há entre a utilização 

dos códigos semióticos 

presentes na prova de 

Linguagens e códigos do 

Enem e como eles são 

utilizados na construção 

dos textos e de seus 

sentidos. 

57 Licenciatura 

em Língua 

Inglesa 
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M6 

De narrador a narrador: 

uma análise acerca da 

adaptação narrativa em 

Johnny Got His Gun, de 

Dalton Trumbo 

Literatura Realizar um estudo sobre a 

adaptação cinematográfica 

da obra Johnny vai à 

guerra, visando identificar 

quais aspectos narrativos da 

obra foram transferidos 

para o filme. 

55 Licenciatura 

em Língua 

Inglesa 

 

 

 
 

M7 

Os gêneros textuais digitais 

no livro didático de Língua 

Espanhola: entre gêneros da 

web e gêneros na web 

Ensino Realizar um estudo sobre 

como o livro didático, 

enquanto suporte para 

gêneros textuais e elemento 

central no ensino de 

línguas, tem trabalhado 

com a necessidade didática 

de abordar os gêneros 

digitais. 

48 Licenciatura 

em Língua 

Espanhola 

 

 

 
 

M8 

As verossimilhanças 

identitárias na construção 

dos protagonistas Lampião 

e Pancho Villa no contexto 

contemporâneo 

Literatura Realizar a construção da 

verossimilhança identitária 

dos sujeitos protagonistas 

José Doroteo Arango 

(Pancho Villa) e Virgulino 

Ferreira da Silva (Lampião) 

no contexto 

contemporâneo. 

61 Licenciatura 

em Língua 

Espanhola 

 

 
M9 

O ensino inclusivo para 

alunos surdo/mudo: teoria e 

prática 

Ensino Realizar um estudo sobre 

como acontece o ensino 

inclusivo para alunos 

surdo/mudo no ensino de 

língua espanhola em uma 

escola pública do município 

de Pau dos Ferros. 

58 Licenciatura 

em Língua 

Espanhola 

 

 

 

 

 

 

 

M10 

Os gêneros textuais 

presentes no livro didático 

de Espanhol do Ensino 

Médio 

Ensino Analisar os gêneros textuais 

presentes no livro didático 

de espanhol do Ensino 

Médio, mais 

especificamente o livro 

Cercanía Joven, tendo em 

vista as contribuições dos 

gêneros textuais presentes 

no livro didático, e 

analisando-o como material 

didático de apoio ao 

professor para o 

ensino/aprendizagem do 

espanhol      como     língua 

59 Licenciatura 

em Língua 

Espanhola 
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estrangeira. 
  

 

 

 
 

M11 

O discurso de posse da ex- 

presidente da argentina, 

Cristina Kirchner: a 

representação discursiva de 

si 

Linguística Realizar um estudo do 

discurso de posse da ex- 

presidente da Argentina, 

Cristina Kirchner, visando 

analisar e interpretar como 

são construídas as 

representações de si nesse 

discurso. 

63 Licenciatura 

em Língua 

Espanhola 

 
A construção da Literatura Realizar um estudo sobre 88 Licenciatura 

 personalidade de Norman  como se constrói a  em Língua 

 Bates no filme Psicose, de  personalidade de Norman  Inglesa 

 Alfred Hitchcock  Bates no filme Psicose   

   (1960), de Alfred   

M12 
  Hitchcock, buscando 

relacionar a teoria freudiana 

  

   do complexo de Édipo ao   

   comportamento da   

   personagem, além de   

   verificar, junto aos estudos   

   da psique, como a sua   

   identidade é construída.   

 
Uma análise dos aspectos Ensino Tem como objetivo a 48 Licenciatura 

 da interdisciplinaridade  investigação de como se dá  em Língua 

 presentes no livro didático  a abordagem da  Inglesa 

M13 
de Língua Inglesa  interdisciplinaridade no 

livro   didático,   tendo   por 

  

   base o livro de língua   

   inglesa.   
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M14 

A relação dicotômica entre 

o real e o fantástico na 

perspectiva da personagem 

Ofélia dentro do filme o 

Labirinto do Fauno 

Literatura Realizar um estudo sobre o 

filme o Labirinto do Fauno 

(2006), procurando 

identificar as cenas que 

estão voltadas para o real e 

para o fantástico. 

44 Licenciatura 

em Língua 

Espanhola 

 

 
M15 

A representação do 

casamento na obra Jane 

Eyre, de Charlotte Brontë 

Literatura Identificar como se dá a 

representação feminina no 

século XIX, os estereótipos 

femininos no Romantismo 

e como o casamento é 

representado dentro dessa 

corrente literária. 

89 Licenciatura 

em Língua 

Inglesa 

Fonte: autoria própria 

 

O quadro 1 foi elaborado para facilitar a discussão dos dados. Assim sendo, criamos 

um código para cada seção “análise dos dados” investigada, foi utilizada a letra M, de 

monografia, e a numeração de 1 a 15, referente a sequência analítica. Temos, ainda, para 

auxiliar no entendimento do leitor, os títulos das monografias estudadas, as áreas de 

concentrações, os objetivos gerais, os números de páginas e os cursos aos quais as 

monografias estão vinculadas. 

No tópico seguinte, discutimos o objeto de pesquisa desse estudo, o gênero acadêmico 

monografia. 

 
3.3 Corpus da pesquisa: o gênero acadêmico monografia 

 
 

Quando utilizamos a língua para interagirmos, fazemos uso dos mais variados 

enunciados. De acordo com Bakhtin ([1992] 2003), ao empregarmos a língua, fazemos uso de 

enunciados orais ou escritos, que são concretos e únicos, pois são proferidos pelos integrantes 

da comunicação em um dado campo da atividade humana. Mesmo que o enunciado já 

houvesse sido pronunciado, o tempo e o lugar em que ele foi dito/escrito, novamente, já não 

são os mesmos, isso faz com que o enunciado sempre seja único. Diante disso, constatamos 

que são os enunciados que se configuram nos gêneros do discurso. Observemos o que Bakhtin 

([1992] 2003, p. 261-262) nos diz sobre isso: 
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[...] enunciados refletem as condições e as finalidades de cada referido 

campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou 

seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua 

mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três 

elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – 

estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente 

determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas 

cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 

de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso (grifos do autor). 

 

 

Com base na citação, entendemos os gêneros do discurso como enunciados 

relativamente estáveis, que assumem as formas e os sentidos que os interlocutores querem dar 

a eles no momento da comunicação, surgem e desaparecem de acordo com as necessidades 

comunicativas. Um exemplo é o gênero “carta pessoal” que foi substituída pelo “e-mail”, e 

que nos dias atuais estar sendo substituída pelo “whatsapp”, o que mostra uma busca cada vez 

maior pelas mensagens instantâneas. Assim, verificamos que os gêneros surgem de acordo 

com as necessidades comunicativas e desaparecem quando deixam de ser utilizados. 

Nas palavras de Bakhtin ([1992] 2003), constatamos que os gêneros do discurso 

apresentam três elementos básicos: o conteúdo temático, o estilo e a construção 

composicional. Utilizamos o gênero monografia, objeto da análise deste estudo, como 

exemplo para descrever os elementos que compõem os gêneros do discurso. O conteúdo 

temático estaria relacionado ao que se fala/escreve, no gênero monografia, este se configura 

como a necessidade de se discutir uma pesquisa e de se aprofundar o estudo de um 

determinado tema. 

O estilo relaciona-se aos modos como a linguagem é empregada, pois cada esfera 

comunicativa apresenta um recurso linguístico para estabelecer a comunicação. No gênero em 

análise, o estilo utilizado é a linguagem formal, visto que a monografia é um gênero 

acadêmico e como tal deve apresentar uma linguagem mais monitorada. Por último, a 

construção composicional diz respeito às mais variadas formas linguísticas utilizadas para 

falar/escrever. Na monografia podemos utilizar marcadores argumentativos, descritivos e até 

narrativos, isso dependerá do propósito comunicativo do trabalho a ser desenvolvido. 

De acordo com Bakhtin ([1992] 2003), os gêneros do discurso são diversos, infinitos e 

suas possibilidades de utilização são multiformes, isso porque eles pertencem a determinado 

campo da comunicação. Eles possuem formas diversas, pois são dependentes do propósito 

comunicativo. Assim, os gêneros do discurso são infinitos, já que cada esfera comunicativa 
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possui modos distintos de estabelecer a comunicação, fazendo com que os gêneros surjam, 

evoluam, podendo até desaparecer com o passar do tempo. 

Para tentar organizar os estudos sobre os gêneros do discurso, Bakhtin ([1992] 2003) 

divide em gêneros do discurso primários, os que são utilizados no cotidiano, por esse motivo, 

apresentam uma estrutura mais simples, por exemplo, o diálogo do cotidiano, o bilhete, etc. E 

os gêneros secundários, que possuem uma estrutura mais complexa e elaborada, como o 

gênero romance e os gêneros acadêmicos. Seguimos os estudos de Bakhtin ([1992] 2003) 

quando o autor nos diz que os gêneros do discurso pertencem às esferas comunicativas, por 

exemplo, alguns gêneros pertencem à esfera jornalística, outros à esfera religiosa, etc. Nessa 

pesquisa selecionamos o gênero monografia, que pertence à esfera acadêmica. 

Como sabemos, o universo acadêmico é marcado pela pesquisa e pela publicação dos 

resultados alcançados por meio das pesquisas realizadas, como bem nos dizem Motta-Roth e 

Hendges (2010, p. 13), o lema atual da academia é “Publique ou pereça!”. Dessa maneira, 

todos os alunos e professores devem ser constantes pesquisadores. 

Nas palavras de Rego (2012, p. 33), “o universo acadêmico é um espaço social no qual 

diferentes indivíduos interagem e produzem discursos orais e principalmente escritos, visto a 

natureza e a finalidade da produção desses discursos”, isto é, o principal objetivo de alunos e 

professores na esfera acadêmica é a produção científica, é a interação por meio da oralidade e, 

principalmente, da escrita, para que os resultados alcançados, por meio das pesquisas 

acadêmicas, sejam divulgados. A esfera acadêmica está permeada pelos mais diversos gêneros 

como, por exemplo, os artigos científicos, as resenhas, as teses, as dissertações, etc. Assim, 

podemos observar nas palavras de Chibene (2017, p. 01) o que caracteriza os textos 

acadêmicos: 

 
 

O que caracteriza um texto acadêmico é, antes de tudo, o seu objeto: ele 

veicula o fruto de alguma investigação científica, filosófica ou artística. 

Deve, pois, refletir o rigor, a perspectiva crítica, a preocupação constante 

com a objetividade e a clareza que são parte inerente da pesquisa acadêmica. 

 

 

Nas palavras do autor, o que vai caracterizar o texto acadêmico é o seu objeto de 

estudo, a sua investigação, que pode ser científica, filosófica ou artística. Na escrita, o autor 

deve apresentar objetividade. Segundo Costa e Krüger (2003), a objetividade nos estudos 

científicos diz respeito ao fato de que, ao desenvolver uma pesquisa, o sujeito observa algo 

que está fora de si, que é concreto e independente, que a partir de sua análise produzirá 

resultados que contribuirão para a área em estudo. Em relação à clareza nos estudos 
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acadêmicos, temos o fato de a linguagem usada ser formal e que procura evitar ambiguidade, 

pois o autor não terá como esclarecer as dúvidas de seus futuros leitores. 

Com base nos estudos de Bakhtin ([1992] 2003), situamos o gênero acadêmico 

monografia como um produto do campo científico, pois a monografia exige que o autor 

realize uma pesquisa inédita sobre um tema, buscando contribuir com os conhecimentos 

científicos de uma determinada área. 

A partir desse ponto, discutiremos o caráter normativo e estrutural do gênero 

acadêmico monografia. Diante disso, Marconi e Lakatos (2010) afirmam que os gêneros 

acadêmicos devem seguir normas que já são preestabelecidas, seja por normas técnicas, para a 

elaboração de monografias, dissertações, ou teses, ou pelas revistas, livros, eventos, no caso 

dos artigos científicos, resenhas, etc. De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 218), os 

trabalhos acadêmicos devem ser “inéditos ou originais e contribuírem não só para a ampliação 

do conhecimento ou a compreensão de certos problemas, mas também servirem de modelo ou 

oferecer subsídios para outros trabalhos”. Assim, os trabalhos elaborados na academia devem 

ampliar as áreas do conhecimento estudadas. Por isso, mesmo que não seja uma pesquisa 

original, sendo, portanto, baseada em outros estudos, deve ser inédita, apresentar uma 

contribuição para a área estudada, abrir caminhos para novos estudos e servir de modelo para 

os futuros pesquisadores. 

Nesse sentido, reforçamos que nosso objetivo é o de investigar o gênero acadêmico 

monografia, mais especificamente a seção “análise dos dados”. De acordo com Marconi e 

Lakatos (2010, p. 219), o gênero acadêmico monografia se constitui em: 

 
 

[...] um estudo sobre um tema específicos ou particular, com suficiente valor 

representativo e que obedece a rigorosa metodologia. Investigação de 

determinado assunto não só em profundidade, mas também em todos os seus 

ângulos e aspectos, dependendo dos fins a que se destina. 

 

 

Com isso, as autoras nos dizem que a monografia se propõe a investigar uma 

determinada área do conhecimento. Trata-se de uma pesquisa marcada pela sua originalidade 

ou por seu ineditismo, deve ter uma metodologia rigorosa, pois todos os passos percorridos 

durante a pesquisa devem estar bem delimitados, como também a investigação realizada deve 

proporcionar uma contribuição ao universo acadêmico. A partir disso, depreendemos, de 

acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 219), as seguintes características para o gênero 

acadêmico monografia: 
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a) trabalho escrito, sistemático e completo; b) tema específico ou particular 

de uma ciência ou parte dela; c) estudo pormenorizado e exaustivo, 

abordando vários aspectos e ângulos do caso; d) tratamento extenso em 

profundidade, mas não em alcance (nesse caso, é limitado); e) metodologia 

específica; f) contribuição importante, original e pessoal para a ciência. 

 

 

Nas palavras das autoras, a monografia é um trabalho completo, que segue uma 

determinada teoria, por isso apresenta um tema bem definido. Deve ser constituída por um 

estudo exaustivo da temática, abordando os vários resultados alcançados. Mas também é um 

trabalho limitado, pois é elaborada para a obtenção de um título, seja de graduado, de 

especialista, etc. Ela deve ter uma data para o início e outra para o término. Assim, ela 

também deve apresentar uma metodologia que a sustente e que possibilite a sua realização. 

Por fim, os resultados alcançados devem proporcionar uma contribuição ao universo 

acadêmico. 

Ainda de acordo com Marconi e Lakatos (2010), antes de redigir a monografia, o 

estudante terá de escolher o tema. Assim, ele poderá ter iniciativa de selecionar o assunto a  

ser discutido de acordo com suas preferências e, para isso, o caminho trilhado no decorrer do 

curso poderá ajudar. As autoras (2010, p. 221) nos apresentam os três aspectos que devem ser 

considerados nessa seleção do tema: “a) orientação geral sobre a matéria que vai ser 

desenvolvida; b) conhecimento da bibliografia pertinente; c) reunião, seleção e ordenação do 

material levantado”, isto é, o aluno deve ter uma orientação geral sobre o que vai pesquisar, 

conhecer o tema e ter a certeza de que é isso mesmo que ele quer. Deverá, ainda, efetuar um 

levantamento dos estudos realizados na área que vai investigar, para conhecer como as 

pesquisas estão sendo desenvolvidas. Feito isso, é chegada a hora de coletar o material que 

será a base de sua pesquisa. 

Partindo de tais apontamentos, e conforme Rêgo (2012, p. 35), a escrita da monografia 

de graduação “implica em um ato linguístico onde um autor apresenta suas ideias por escrito a 

um público alvo, o leitor”. A produção textual da monografia requer que o aluno realize uma 

pesquisa, que é desenvolvida e apresentada, por escrito, ao grupo acadêmico do qual faz parte, 

e que exige uma defesa pública para ser aprovada. Essa defesa deve ser constituída por uma 

banca, normalmente formada por três pessoas, um presidente da banca (o orientador), e dois 

examinadores conhecedores da área em estudo, que apresentam um parecer e contribuições 

para a pesquisa realizada. 

Em relação à constituição do gênero acadêmico monografia, Marconi e Lakatos (2010) 

nos dizem que a monografia é constituída pela introdução, parte em que o trabalho é 
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apresentado, o referencial teórico, apresentando uma discussão e explicação sobre a teoria 

estudada, a metodologia, em que explicita o método utilizado na pesquisa deve ser 

apresentado, assim como, o passo a passo que constitui a pesquisa. Após isso, a análise dos 

dados, em que os resultados da pesquisa são apresentados e discutidos e, por fim, a conclusão, 

parte na qual o autor deve constatar se os objetivos da pesquisa foram alcançados e apresentar 

a contribuição do seu trabalho. 

Diante das partes que constituem a monografia, selecionamos para a presente pesquisa 

a seção “análise dos dados”. De acordo com Motta-Roth e Hendges (2010, p. 125), é na seção 

“análise dos dados” que “os dados obtidos no estudo são apresentados, comentados, 

interpretados – com o auxílio de um número (variável) de exemplos – e discutidos em relação 

ao que se avançou no conhecimento do problema, em relação ao estado da arte”, ou seja, é na 

“análise dos dados”, que o autor irá aplicar a teoria estudada, analisar os resultados 

encontrados por meio de sua pesquisa, acrescentando a sua contribuição à área em estudo. 

Ainda segundo as autoras, é na seção “análise dos dados”, que há uma rápida recapitulação da 

metodologia, uma declaração dos resultados alcançados, uma comparação desses resultados 

com o que foi discutido no referencial teórico e uma interpretação dos dados obtidos. 

O estudo dos gêneros acadêmicos se torna cada vez mais importante, como nos diz 

Bakhtin ([1992] 2003), uma vez que esses gêneros possuem uma estrutura mais complexa e 

elaborada, por esse motivo merecem ser melhor discutidos, o que possibilitará aos alunos o 

entendimento de como os gêneros acadêmicos são constituídos. Este estudo permite que os 

estudantes entendam como os processos referenciais, nesse caso, a anáfora pronominal, 

anáfora direta, anáfora indireta e o encapsulamento anafórico, contribuem para a construção 

de sentidos na seção “análise dos dados” do gênero monografia. 

No tópico seguinte definimos melhor as categorias de análise selecionadas para esse 

estudo. 

 
 

3.4 Categorias de análise 

 
 

O olhar que lançamos sobre o corpus é baseado no fenômeno da referenciação, a 

partir dos estudos de Mondada e Dubois (2003), Apothéloz (2003), entre outros. Assim, 

procuramos identificar e analisar os processos referenciais presentes na seção “análise dos 

dados” do gênero acadêmico monografia. 

Selecionamos como categorias de análise a anáfora direta e a anáfora pronominal, que 

estão relacionadas ao processo de correferenciação, a anáfora indireta e o encapsulamento 
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anafórico, relacionados ao processo de não-correferenciação. Vejamos de que forma se 

configura cada um desses processos referenciais. Na retomada por uma anáfora direta, temos 

uma palavra ou expressão que recupera algo colocado anteriormente no texto, a ligação ocorre 

pelo cotexto (KOCH, 2004b); Na anáfora pronominal acontece quando um pronome é usado 

para retomar um nome/expressão presente na superfície textual (MILNER, 2003); A anáfora 

indireta acontece quando o referente não recupera diretamente uma expressão utilizada no 

texto, é necessário que estabeleçamos ligações, seja pelo cotexto ou pelo contexto, para 

construirmos o sentido textual (CAVALCANTE, 2011); Já o encapsulamento anafórico é um 

recurso coesivo utilizado para retomar e resumir partes anteriormente expostas no texto, a 

ligação entre o referente e a parte recuperada ocorre de forma indireta, cabendo ao 

leitor/ouvinte estabelecer os sentidos presentes no texto (CONTE, 2003). 

A partir desses comentários sobre os processos referenciais, foco de nossa análise, 

vejamos alguns exemplos de como eles ocorrem. Iniciamos com a anáfora pronominal, ela 

acontece quando há uma relação de dependência entre a unidade B, que é um pronome e 

unidade A, um nome (MILNER, 2003). Vamos ao excerto 1 extraído de Tuma; Guerchewski 

(2017, p. 376): 

 
 

[1] O dia mais feliz da minha vida foi quando eu conheci “meu grande 

amor”. Nós fazemos tantos planos que não deu certo. Por que “ele” era 

muito galinha.... mas mesmo assim conhecer “ele” foi inesquecível. 

 
 

No exemplo, temos o pronome “ele” que entendemos como uma anáfora pronominal 

por retoma o referente “meu grande amor”. A partir do trecho destacado, inferimos que o 

locutor é uma mulher, que fala sobre sua vida amorosa, quando ela conheceu o grande amor 

de sua vida. No entanto, o relacionamento não deu certo, porque o homem era "galinha", visto 

que namorava várias mulheres ao mesmo tempo. Ao realizar a leitura do exemplo, o 

interlocutor pode associar facilmente a anáfora pronominal “ele” ao referente “meu grande 

amor”. Assim, a anáfora pronominal só apresenta sentido quando essa relação é estabelecida. 

Na sequência, temos a anáfora direta, um tipo de retomada correferencial, na qual há 

uma recuperação de um referente que já foi introduzido no texto. Geralmente, os referentes 

desse processo referencial passam por recategorizações, por modificações enunciativas 

realizadas pelos interlocutores (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014). 

Vejamos o excerto 2 retirado de Cavalcante; Custódio Filho; Brito (2014, p. 66): 
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[2] NATAL NA BARCA 
Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava “naquela barca”. 

Só sei que em redor tudo era silêncio e treva. E que me sentia bem naquela 

solidão. “Na embarcação desconfortável, tosca,” apenas quatro passageiros. 

Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante: um velho, uma mulher 

com uma criança e eu [...]. 

 

 

No exemplo 2, vemos que a expressão “naquela barca” introduz o referente no texto, 

que seria a barca em que o narrador passaria o Natal. Em seguida, temos o trecho “Na 

embarcação desconfortável, tosca,” que mantem o referente “naquela barca” ativado no texto. 

Contudo, esse referente é recategorizado, pois o autor, ao reativar o objeto de discurso, 

também acrescenta uma informação, a de que a embarcação, pequeno barco, em que ele viaja 

é desconfortável, que não proporciona conforto aos seus passageiros, e tosca, que não 

apresenta traços de cuidados. Por estabelecer uma relação direta com a introdução referencial 

e por retomar uma expressão presente no contexto, consideramos o exemplo como uma 

anáfora direta. 

Diante das ocorrências de anáforas diretas encontradas na pré-análise, ressaltamos que, 

para fundamentar a análise dos dados, utilizamos a divisão proposta por Koch (2004b) para 

discutir os processos referenciais atrelados à correferência. A autora utiliza as expressões 

anáfora por repetição total e parcial para se referir à repetição total ou parcial de um referente. 

Vejamos o exemplo de repetição total (KOCH, 2004b, p. 245): 

 
[3] Doc. agora... éh::não não se fazia farinha? 

Inf. o “fubá”?... ele é feito numa::... num moinho de “fubá”... o moinho tem 

uma pedra aliás aí acho que é:: igual pra... pra tudo né?... o moinho tem uma 

pedra que é a:: mó... é a pedra vai virando e... e vai moendo os grão de 

milho... até transformar em “fubá”. 

Doc. e e... e é movida a quê?... essa mó? 

Inf. a mó é:: era ... olha na na fazenda de Campinas sempre foi movida a 

eletricidade... 

 
 

No exemplo 3, temos a introdução referencial “fubá” que é retomada na sequência 

textual pela sua repetição “moinho de fubá”, “fubá”, esse tipo de retomada é nomeado por 

Koch (2004b) como anáfora por repetição total, pois o referente é repetido em sua totalidade 

para a manutenção da referência. Temos, também, casos em que o referente é repetido 

parcialmente, vejamos o exemplo (KOCH, 2004b, p. 246): 
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[4] Durante a conferência, “o Professor Doutor José Mendonça” pediu a 

palavra. “O professor” insinuou que o conferencista estava cometendo um 

sério engano. 

 
 

Em seu estudo, Koch (2004b) nos traz o exemplo 4 para dizer que há casos de 

retomadas referenciais em que o autor/falante opta por utilizar uma parte da introdução 

referencial para manter o objeto de discurso em foco. No exemplo, o autor usa a expressão “o 

professor” para retomar a introdução referencial “o Professor Doutor José Mendonça”, vemos 

que tal processo se configura em uma anáfora por repetição parcial (KOCH, 2004b). 

Na continuação de seu estudo, Koch (2004b) apresenta as anáforas por sinonímia ou 

por parassinonímia, que são as retomadas anafóricas por termos sinônimos ou quase- 

sinônimos, respectivamente. A seguir, apresentamos os exemplos, partindo da anáfora por 

sinonímia (KOCH, 2004b, p. 246-247): 

 
 

[5] “Os bugios” não precisam de muito espaço e se alimentam de quase tudo 

que existe na mata: folhas, brotos de árvores, frutinhas. O inverno, porém, é 

a estação de fartura para estes “símios” e outros animais da floresta, pela 

abundância de pinhões. Os bugios, aliás, parecem a todo instante, comprovar 

as teorias de Charles Darwin. Nada mais parecido com um lutador de luta 

livre do que um desses “macacos” batendo no peito e roncando para 

amedrontar o adversário. Humana também parece ser a preocupação do 

macho em colocar nas costas o filhote ameaçado pelo gavião ou auxiliá-lo a 

saltar de uma árvore. 

 

 

 
No exemplo 5, vemos que a introdução referencial “os bugios” é retomada duas vezes 

por termos sinônimos para manter o objeto de discurso em foco: “símios” e “macacos”, 

usados porque bugio é o nome dado a uma das espécies de macacos. Podemos observar que 

quando essas expressões referenciais, “símios” e “macacos”, são introduzidas no texto não 

alteram o sentido, elas recuperam o referente “os bugios” e mantem a progressão textual, por 

esse motivo, são consideradas anáforas por sinonímia (KOCH, 2004b). Diante disso, Koch 

(2004b), ainda, nos traz a anáfora por parassinonímia, por termos quase-sinônimos. Vejamos 

o exemplo (KOCH, 2004b, p. 247): 

 
 

[6] “A polêmica” parecia não ter fim. Pelo jeito, “aquele bate-boca” entraria 

pela noite a dentro, sem perspectivas de solução. 
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No exemplo 6, temos a introdução referencial “a polêmica” que é retomada na 

sequência textual pela expressão referencial “aquele bate-boca”, uma expressão coloquial que 

faz referência a uma discussão exaltada, que pode vir a se tornar algo polêmico. Por esse 

motivo, a expressão “aquele bate-boca” é utilizada como um termo quase sinônimo para o 

referente “a polêmica”, o que faz dela uma anáfora por parassinonímia (KOCH, 2004b). 

Em sua discussão sobre as anáforas correferenciais recategorizadoras, o que 

consideramos como anáforas diretas, Koch (2004b) nos apresenta as anáforas por descrições 

nominais, expressões referenciais que recuperam o objeto de discurso através de um conjunto 

de palavras. Segundo a autora, essas descrições nominais são formadas por, no mínimo, um 

nome e um determinante e/ou modificador, são selecionadas de acordo com o propósito 

comunicativo do produtor do texto (KOCH, 2004b). Vejamos um exemplo de anáfora por 

descrição nominal (KOCH, 2004b, p. 252): 

 
 

[7] 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. 

 
 

No exemplo 7, temos a introdução referencial “quem tenha esquecido” que inaugura o 

referente no texto e, na sequência, a expressão referencial “o pessoal de memória curta” que 

recupera o objeto de discurso, funcionando como uma anáfora por descrição nominal. 

Podemos observar, também, que há uma crítica no texto, visto que o autor chama as pessoas 

que haviam esquecido o que foi relatado em seu de texto de “pessoal de memória curta”, que 

esquece rápido o que foi comentado. Vemos que o referente é mantido no texto, sendo 

recategorizado para informar ao leitor que as pessoas esqueceram rapidamente o que foi 

relatado sobre a compra da Garoto. 

Para prosseguir com o estudo dos processos referenciais que selecionamos para a 

análise, temos a anáfora indireta, a recuperação não correferencial dos referentes expostos no 

texto. Nesse tipo de anáfora, o objeto de discurso é introduzido como se fosse uma 

informação nova, contudo, ela possui âncoras no cotexto que devem ser resgatadas para 

construir os sentidos textuais. Sendo assim, as pistas deixadas no cotexto permitem que o 

interlocutor construa inferências para os referentes colocados no texto (CAVALCANTE; 

CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014). Vejamos um exemplo de anáfora indireta (KOCH, 

2004b, p. 254): 
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[8] 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 arraiais. Bandeirinhas coloridas, 

fitas e balões dão o tom típico à decoração. “Os bancos”, colocados nas 

laterais, deixam o centro livre para as quadrilhas. 

 
 

Com o exemplo 8, podemos perceber que as expressões “os vagões” e “os bancos” são 

postas no texto sob o modo do dado, do já conhecido pelo leitor, isso porque elas têm como 

âncora o vocábulo “o trem”, o que faz delas uma anáfora indireta. Desse modo, as expressões 

“os vagões” e “os bancos” pedem que o leitor volte no texto e realize a associação das partes 

pelo todo, pois temos total conhecimento de que o trem, um meio de transporte, é constituído 

por vagões, espécie de comboio usado para transporte, e que a maioria desses vagões possui 

bancos, utilizados para a condução de pessoas. Verificamos que os referentes “os vagões” e 

“os bancos” constroem sentidos quando estabelecemos sua relação com a expressão “o trem”. 

Nos atuais estudos da referenciação, observamos que a âncora da anáfora indireta pode 

não estar presente no cotexto, sendo assim, ela poderá ser construída a partir da interpretação 

do interlocutor. Sobre isso, Cavalcante (2011, p. 70) nos diz o seguinte: 

 
 

(...) todas as anáforas são, na realidade, inferenciais, e nada assegura que, 

cognitivamente, a ativação do anafórico indireto seja engatilhada somente 

pelos condicionamentos semânticos descritos pelo autor. Ademais, 

contraditório seria, antes os posicionamentos que partimos, aceitar o 

pressuposto de que um referente seria acessível, cognitivamente, apenas por 

uma associação totalmente estabilizada na língua, e dada a priori. Mesmo o 

que se supõe estável, porque compõe nossos conhecimentos linguísticos, 

passa a se ressignificar e se reconstruir referencialmente nas práticas 

discursivas. 

 
 

Nas palavras de Cavalcante (2011), verificamos que a âncora da anáfora indireta pode 

ser construída através da interpretação do interlocutor, desse modo, ela pode não estar 

presente no cotexto, caberá a quem lê/ouve interligar as pistas deixadas ao longo do texto e 

construir essa âncora. Ainda de acordo com Cavalcante (2011), o leitor/ouvinte pode, 

perfeitamente, utilizar seus conhecimentos para atribuir sentidos ao texto, dessa forma, a 

associação entre a âncora e a anáfora indireta pode não ser dada a priori e, quando isso 

acontece, cabe ao interlocutor estabelecer essa associação sociocognitivamente. 
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A partir disso, no excerto 9, temos um exemplo de anáfora indireta com a âncora 

construída sociocognitivamente, vejamos (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 

2014, p. 72-73): 

 

 
[9] - Papai, por que você não coloca meu marido no lugar do seu sócio que 

acaba de morrer? 

- “Conversa com o pessoal da funerária”. Por mim, tudo bem. 

 
 

A partir das pistas deixadas na piada, o leitor pode construir os seus sentidos: primeiro, 

a filha pede ao papai que o seu marido assuma o lugar do sócio dele na empresa, segundo, o 

pai da moça parece não gostar do genro, pois sugere que ele seja enterrado no lugar do morto. 

Quando o autor introduz a expressão referencial “Conversa com o pessoal da funerária”, ele 

pede que o leitor infira que o pai da garota despreza o genro, pois, para ele, não importa que o 

marido de sua filha esteja vivo ou morto e que ele não está disposto a dar o cargo de seu 

antigo sócio ao genro. Todas essas informações podem ser construídas quando se lê/escuta a 

piada, constituem a anáfora indireta, pois há uma continuidade referencial, mesmo que 

indireta, pois se dá a entender a partir das pistas deixadas no cotexto. 

Como podemos observar, a âncora da anáfora indireta foi construída pelas pistas 

deixadas na piada, primeira, a filha quer que o pai dê o lugar de sócio na empresa ao marido 

dela, segunda, o pai não gosta do genro, pois prefere que ele seja enterrado. Observamos, 

assim, que a anáfora indireta precisa dessas informações, construídas pela interpretação do 

leitor/ouvinte, para estabelecer sentido na tessitura. Diante disso, utilizamos as palavras de 

Cavalcante (2012, p. 101) para confirmar o que acabamos de discutir: 

 
 

(...) para haver um referente, não é necessário que haja um conjunto de 

expressões referenciais que a ele remetam; uma única expressão já é 

suficiente para que o referente se configure, e é possível que nem haja 

expressão referencial alguma para que a entidade se forme na mente dos 

interlocutores. 

 
 

Podemos confirmar as palavras da autora através do exemplo 9, quando o referente 

“conversa com o pessoal da funerária” é posto no texto, ele pede que o leitor retome duas 

informações construídas por meio de sua interpretação, a primeira é que a filha quer um cargo 

para o marido na empresa do pai, e segundo, que o pai da garota não gosta do genro, pois, por 

ele, o genro poderia morrer. Isso faz com que a expressão “conversa com o pessoal da 
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funerária” seja considerada uma anáfora indireta, mesmo que ela não possua nenhuma âncora 

no cotexto, seu sentido é construído cognitivamente a partir das pistas deixadas na tessitura. 

Por fim, temos o encapsulamento anafórico, um tipo de retomada que resume porções 

textuais expostas anteriormente, introduzida como uma informação “nova”, contudo, recupera 

algo já mencionado no cotexto. Sendo assim, necessita que o interlocutor estabeleça a ligação 

entre o encapsulamento anafórico e a parte do texto retomada (CONTE, 2003). A seguir, no 

excerto 10, temos um exemplo retirado de Koch (2004b, p. 256): 

 
 

[10] 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. 

 

 

No exemplo, vemos que a expressão referencial “A determinação” recupera uma parte 

do texto, “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”, e que, por esse motivo, funciona como um encapsulamento 

anafórico. Observamos que o referente é introduzido por um artigo definido, “a”, o que serve 

para mostrar que ele retoma algo já posto no texto. O ponto chave do encapsulamento é o 

substantivo “determinação”, que é utilizado para se referir a uma resolução da “vigilância 

sanitária do Estado de São Paulo”. O encapsulamento anafórico é um tipo especial de 

retomada referencial, visto que ao mesmo tempo em que ele recupera, também resume a 

porção textual. 

Com os exemplos apresentados, mostramos que os processos referenciais ajudam a 

construir os sentidos do texto. Diante disso, destacamos que é esse tipo de investigação que 

realizamos na análise dos dados dessa pesquisa, visto que temos como categorias analíticas a 

anáfora pronominal, a anáfora direta, o encapsulamento anafórico e a anáfora indireta. 

Com isso, esperamos, ao final da pesquisa, contribuir com os estudos da referenciação, 

possibilitando uma ampliação da discussão sobre os processos referenciais analisados e 

reconhecendo como estes contribuem para a construção de sentidos na seção “análise dos 

dados” do gênero acadêmico monografia. 

No capítulo seguinte, apresentaremos a análise dos dados, no qual discutiremos as 

ocorrências extraídas das monografias selecionadas para este estudo e, por fim, faremos a 

interpretação dos resultados obtidos. 
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4 ESTUDOS DE PROCESSOS REFERENCIAIS NA SEÇÃO 

“ANÁLISE DOS DADOS” DO GÊNERO MONOGRAFIA 
 

 

 

“Escrever é um caso do devir, sempre 

inacabado, sempre em vias de fazer-se...” 

 
(Gilles Deleuze) 

 
 

A escrita é um processo construído e reconstruído nas trocas comunicativas. Os 

processos referenciais auxiliam na escritura a partir do momento em que colaboram para a 

construção dos sentidos do texto. Assim, no ato da escrita, os referentes sofrem as 

modificações impostas por quem escreve. Como nos diz Deleuze (1997), a escrita é um caso 

de devir, é um processo marcado pela mudança, pelo jogo de sentidos, pela intenção 

comunicativa de quem escreve. 

A partir desse constante processo que é a escrita, procuramos identificar como 

ocorrem os processos de correferenciação e de não-correferenciação no gênero acadêmico 

monografia na seção “análise dos dados”. 

Como já apontado no capítulo anterior, entendemos que o processo de 

correferenciação ocorre quando o referente é recuperado no texto de modo direto, quando ele 

antecipa, introduz ou retoma uma expressão textual pelo cotexto. Já o processo de não- 

correferenciação ocorre quando o referente liga-se à sua âncora (expressão por ele retomada) 

de modo indireto, assim, para o leitor estabelecer os sentidos do texto é necessário considerar 

todo o contexto. 

Após uma pré-análise com o objetivo de verificar os processos de correferenciação e 

de não-correferenciação na seção “análise dos dados” nas monografias selecionadas, por um 

lado, identificamos no âmbito dos processos referenciais que retomam sua âncora de modo 

direto, as seguintes categorias de análise: anáfora direta, anáfora pronominal, catáfora e 

introdução referencial. Por outro, no que se refere aos processos que estabelecem essa relação 

de modo indireto, verificamos as ocorrências de anáfora indireta, anáfora associativa e 

encapsulamento anafórico. 

Diante disso, nessa pesquisa privilegiamos a anáfora pronominal e a anáfora direta, 

como os processos correferenciais com o maior número de ocorrências e o encapsulamento 

anafórico e a anáfora indireta, como os processos não-correferenciais mais recorrentes. 
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Sendo assim, passamos para a investigação de como ocorre a retomada pela anáfora 

pronominal, anáfora direta, anáfora indireta e pelo encapsulamento anafórico na seção 

“análise dos dados” do gênero acadêmico monografia. 

 
4.1 Estudos da correferenciação na seção “análise dos dados” de monografias 

 
 

De acordo com Koch (2004b), as formas nominais referenciais anafóricas que 

remetem a elementos presentes no cotexto, ou que podem ser identificadas a partir desses 

elementos, possuem uma correferência, ou seja, uma expressão que corresponde a elas dentro 

do cotexto, um elemento que a correferencia. Sendo assim, vejamos algumas das ocorrências 

de retomadas por anáforas pronominais e pelas anáforas diretas no corpus estudado. 

 
4.1.1 A anáfora pronominal na retomada textual 

 
 

A anáfora pronominal funciona como um elemento correferencial de retomada dentro 

do texto. De acordo com Milner (2003), a retomada anafórica pronominal ocorre quando 

temos a introdução de um nome no texto, o anaforizado e, na sequência, ele é recuperado por 

um pronome, o anaforizante, para manter a progressão textual. A seguir, discutiremos 

algumas ocorrências de anáforas pronominais. 

Antes de iniciar a análise informamos que, para facilitar a discussão dos dados, 

realizamos uma codificação das seções “análise dos dados” que compõem esse estudo, o 

quadro está disponível na metodologia desta pesquisa. A partir desse momento utilizamos o 

código criado para a introdução de cada uma das ocorrências analisadas. 

A primeira ocorrência de anáfora pronominal a ser analisada foi retirada da 

monografia M1, vejamos o fragmento 1 abaixo: 

 
[1] Como podemos observar, os gêneros não surgem do nada, eles se 

adaptam a nova realidade, aos novos contextos. 

 

Observamos que na ocorrência, a palavra “gêneros” é retomada na sequência textual 

pelo pronome pessoal “eles”. Quando observamos o trecho destacado, vemos que o pronome 

“eles” não possui existência própria, é utilizado para informar ao leitor que os “gêneros” se 

adaptam à nova realidade, no entanto, para não repetir a palavra, é utilizado um pronome que 

assume, na frase, o sentido empregado pelo vocábulo “gênero”. O autor emprega o pronome 
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pessoal “eles” para a retomada anafórica e, nesse caso, o pronome é usado para recuperar o 

referente. 

Quando escrevemos, utilizamos expressões para estabelecer a comunicação e elas têm 

que ser retomadas para construir os sentidos desejados para o texto, podendo ser substituídas 

por pronomes, como no fragmento destacado. Esse pronome não deve vir em qualquer lugar 

no texto, como podemos observar na ocorrência 1, o pronome “eles” é empregado depois da 

palavra “gêneros”, e essa colocação não ocorre sem necessidade. Isso acontece porque o 

pronome pessoal com efeito anafórico, que seria a retomada de um sintagma nominal na 

tessitura, deve vir depois da palavra que recupera. 

Com base em Milner (2003), podemos afirmar que a palavra “gêneros” funciona como 

o anaforizado, a unidade A que será retomada e o pronome “eles” funciona como o 

anaforizante, o termo que retoma, que constitui a unidade B. Como podemos comprovar pelo 

texto, o pronome “eles” não é autônomo, pois seu sentido é construído na tessitura à medida 

que retoma a palavra “gêneros” para informar ao interlocutor que são os gêneros que se 

adaptam à nova realidade, aos novos contextos. 

A segunda ocorrência de anáfora pronominal a ser analisada, foi retirado da 

monografia M3, conforme o fragmento 2 a seguir: 

 
[2] Os 4 professores participantes da nossa pesquisa serão identificados 

como A1, A2, A3 e A4 como forma de não revelar os nomes deles. 

 

Na ocorrência, observamos que o termo “deles” retoma a expressão “professores 

participantes”, funcionando como uma anáfora pronominal, pois “deles” é um pronome. 

Como podemos verificar na porção textual destacada, os nomes dos professores participantes 

não podem ser revelados com o risco de comprometer a pesquisa, por esse motivo o autor cria 

um código para que eles sejam identificados no decorrer do trabalho. 

Sendo assim, o pronome “deles” é o elo entre a identificação dos nomes (A1, A2, A3 e 

A4) e a expressão “professores participantes”, o que serve como exemplo de anáfora 

pronominal. No trecho em destaque, observamos que o pronome não é introduzido 

aleatoriamente, ele é colocado em um ponto estratégico do texto para retomar uma expressão 

já empregada. Assim, a utilização do pronome ocorre para dar um bom andamento ao texto, 

visto que evita repetições desnecessárias. 

Na segunda ocorrência, em destaque, podemos observar que o termo anafórico “deles” 

é um pronome possessivo. Sua utilização ocorre porque o autor tem plena consciência de que 
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os nomes dos professores que participam de sua pesquisa pertencem exclusivamente a eles, 

por isso, esses nomes não podem ser revelados. Quando surge a necessidade de retomada de 

uma parte do texto, “professores participantes”, o locutor opta por utilizar o pronome 

possessivo, pois a utilização da anáfora pronominal mantém e completa o sentido textual sem 

que haja a repetição da expressão. O pronome possessivo “deles” é colocado em um ponto 

estratégico do texto, ao final da frase, assim, ele pode carregar consigo toda carga de sentido 

apresenta no enunciado, isto é, que os professores participantes da pesquisa foram nomeados 

(A1, A2, A3 e A4) na tentativa de se preservar a identidade dos docentes. 

O pronome “deles” também concorda com a parte retomada, “professores 

participantes”, tanto em gênero (os dois pertencem ao gênero masculino), como em número, 

já que ambos estão no plural. Isso ajuda o leitor a identificar a parte que a anáfora pronominal 

recupera. Ao analisar a ocorrência, verificamos que o pronome não pode se referir a outra 

parte do texto, ou seja, só podemos estabelecer ligação entre “professores participantes” e 

“deles”. 

Com base em Milner (2003), verificamos que o pronome “deles” possui uma 

referência real, um sentido que é construído no texto, a partir da sua utilização, pois funciona 

como o anaforizante, no momento em que assume o sentido que é dado à expressão 

“professores participantes” na elaboração textual. 

Na sequência temos uma terceira ocorrência de anáfora pronominal, no trecho retirado 

da monografia M5: 

 
[3] É notório que essas imagens que formam esses três textos auxiliares, não 

são meras representações ilustrativas, elas são reconhecidas como um dos 

modos de representação textual presentes na prova. 

 

Na ocorrência 3 apresentada, vemos que o pronome “elas” retoma “imagens”, 

funcionando como uma anáfora pronominal, uma vez que esse tipo de retomada anafórica 

ocorre quando uma palavra estabelece uma ligação direta com outra palavra no cotexto. 

Observamos que o pronome assume o sentido da palavra, pois são as “imagens” que devem 

ser “reconhecidas como um dos modos de representação textual presentes na prova”. 

Verificamos, com a ocorrência, que o pronome “elas” retoma “imagens”, visto que, diante das 

palavras presentes no trecho destacado, é o termo “imagens” que pode ser entendido como um 

modo de representação textual. Sendo assim, compreendemos que não ocorre a substituição 

de uma palavra por outra, mas uma manutenção dos sentidos do texto. 
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A palavra “imagens” constitui a introdução do referente e o pronome “elas”, a anáfora 

pronominal, que retoma o primeiro termo para evitar a repetição e construir os sentidos do 

texto. Observamos que o pronome “elas” é um pronome pessoal, se refere à pessoa do 

discurso, ou seja, de quem se fala ou do que se fala que, nesse caso, retoma o termo 

“imagens”, isto é, do que se está falando. Observamos que o pronome “elas” pertence ao 

mesmo gênero que “imagens”, ambas são palavras femininas e as duas estão no plural, 

facilitando a interpretação por parte de quem lê. 

A colocação do pronome anafórico no enunciado não é aleatória, ele aparece depois da 

introdução referencial a qual completa o sentido, como podemos observar na ocorrência 3, o 

pronome pessoal “elas” é posto após a palavra “imagens”. Assim, na leitura do texto, o 

interlocutor deve interligar os termos para construir o sentido textual, pois são as imagens que 

realizam a representação textual na prova. 

Para prosseguir com a análise, destacamos a ocorrência do quarto exemplo de anáfora 

pronominal, extraído da monografia M7: 

 
[4] Apesar do autor assumir que o verbete utilizado pertence a uma 

enciclopédia digital, ele ignora o fato desse verbete de enciclopédia ser um 

gênero textual típico do meio digital [...]. 

 

Ao analisar a ocorrência 4, podemos elaborar a seguinte pergunta: quem pode ignorar 

o fato de o verbete de enciclopédia ser um gênero textual típico do meio digital? A resposta 

pode ser construída com o restante do texto, assim, temos como resposta o termo “autor”. 

Podemos observar que o pronome “ele” retoma e adquire significado a partir do momento que 

recupera a palavra “autor”, por esse motivo funciona como uma anáfora pronominal. Assim, o 

sentido do pronome “ele” é construído quando entendemos que é o “autor” quem pode 

ignorar, em seus estudos, o fato de o verbete de enciclopédia ser de um gênero textual típico 

do meio digital. 

O termo “ele” é um pronome pessoal que na ocorrência é utilizado para recuperar o 

nome “autor”, que deve ser visto como uma introdução referencial, o que torna esse termo 

uma anáfora pronominal. Podemos verificar que a anáfora pronominal é colocada após a 

introdução do referente para manter o foco enunciativo e acrescentar que o autor citado na 

“análise dos dados” da monografia ignora o fato de que o verbete de enciclopédia seja um 

gênero textual do meio digital. Nesse caso, para construir sentido a anáfora pronominal 

necessita estar ancorada em um nome presente no texto, esse nome funciona como a 

introdução referencial e o pronome como o referente anafórico. Nesse caso, reconhecemos 
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que é a junção entre a introdução do referente e a anáfora pronominal que constroem sentidos 

para o texto. 

O recurso da utilização pronominal para a substituição de palavras na construção 

textual é muito importante, pois, além de evitar repetições desnecessárias, mostra o domínio 

de quem escreve em relação aos recursos linguísticos disponíveis para a escrita. Assim, 

entendemos que a palavra “autor” é o anaforizado e o pronome “ele” é o anaforizante. 

De acordo com Milner (2003), uma das funções do pronome é exercer uma relação de 

correferência, assim, ele poderá retomar um termo já introduzido no texto. Nesse caso 

específico, ele será dependente do termo que o antecede, por esse motivo, não poderá 

apresentar um sentido autônomo. 

A quinta ocorrência de anáfora pronominal foi extraída da monografia M8, conforme 

o trecho: 

 
[5] Pancho Villa também é visto pelo Estado como um bandido, um ladrão 

de gado, assaltante de bancos, fora da lei, criminoso, contrário e perturbador 

do poder vigente que tenta incentivar a população a ajudar o governo a detê- 

lo e capturá-lo. 

 

Na ocorrência 5, o pronome “lo” refere-se a “Pancho Villa”, pois é ele quem deveria 

ser detido e capturado. Ao analisar o texto, vemos que “Pancho Villa” era visto como um 

bandido, um ladrão de gado, por isso, ele devia ser detido, capturado. Diante disso, para evitar 

a repetição do nome “Pancho Villa”, o autor preferiu utilizar o pronome, “lo”, visto que o 

leitor pode, facilmente, interligar os termos pelo cotexto. O pronome vem no final dos verbos 

deter e capturar, e remete a um termo já utilizado, nesse caso, retoma o nome “Pancho Villa”, 

um homem tido como criminoso, o qual a população deveria ajudar o governo a deter e a 

capturar para que suas ações fossem paralisadas. 

O pronome “lo” é oblíquo, funciona como o complemento do verbo, estabelecendo 

relação com o nome que recupera. Na ocorrência, esse nome é “Pancho Villa”, é ele que devia 

ser detido e capturado. A utilização do pronome ajuda a manter o foco enunciativo, a resgatar 

a introdução referencial “Pancho Villa”, que foi um dos combatentes da Revolução Mexicana 

e, por esse motivo, foi procurado e perseguido. Essa perseguição aconteceu devido ao seu 

engajamento durante a revolução, por isso o governo queria que ele fosse preso. O pronome 

“lo” é colocado ao final da sentença, a fim de que o leitor já tenha entendido que “Pancho 

Villa” era visto pelo Estado como um bandido e, por esse motivo, a população era incentivada 

a ajudar o governo a “detê-lo”, “capturá-lo”. Para construir esse sentido no texto, a utilização 
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do pronome que acompanha o verbo é fundamental, pois sem ele os verbos deter e capturar 

não poderiam estabelecer uma relação com “Pancho Villa”. 

A partir da ocorrência 5, podemos estabelecer uma relação correferencial entre os 

termos, pois o pronome liga-se ao nome de modo direto, assumindo o mesmo sentido que ele 

na tessitura. Dessa forma, um depende do outro para o bom andamento textual, sendo assim, 

verificamos que o sentido do texto é construído por estas ligações, por termos que se 

relacionam e se complementam para a progressão textual. 

No trecho a seguir podemos observar a sexta ocorrência de anáfora pronominal, 

extraída da monografia M11: 

 
[6] Para a concretização das análises da representação discursiva de si, 

realizamos vários recortes de fragmentos no discurso de posse da ex- 

presidente da Argentina, destacando as expressões que a referenciam. 

 
Na ocorrência, temos o pronome “a” que retoma a expressão “ex-presidente da 

Argentina”, sendo que o sentido do pronome no texto só pode ser construído por causa da 

associação que realizamos entre ele e a utilização do vocábulo que o antecede. Assim, o 

pronome “a” funciona como uma anáfora pronominal. Para construir o sentido textual, 

devemos observar a palavra “referenciam”, que tem como um de seus significados a ação de 

se referir a algo ou alguém. É por meio dela que estabelecemos a relação entre o pronome “a” 

e a expressão “ex-presidente da Argentina”, visto que é à “ex-presidente da Argentina” que as 

expressões utilizadas devem fazer referência. 

O pronome “a” é um pronome oblíquo, acompanha o verbo para retomar a pessoa 

referenciada. Na ocorrência, temos a introdução referencial “ex-presidente da Argentina”, que 

é recuperada pelo pronome “a”. Nesse caso, o pronome pode ajudar a construir o sentido 

desejado para o texto, pois o autor está se referindo às expressões utilizadas em um texto para 

citar a “ex-presidente da Argentina”. Como nas outras ocorrências analisadas, o pronome 

aparece depois da introdução referencial, funcionando como um termo anafórico, isto é, uma 

anáfora pronominal. A significação do texto é construída pelo leitor, cabe a ele relacionar as 

expressões “ex-presidente da Argentina” e o pronome “a” para estabelecer o sentido. 

Verificamos, ainda, que o pronome “a” funciona como um anaforizante, pois é utilizado para 

retomar a expressão “ex-presidente da Argentina”, que é o anaforizado, expressão que é 

recuperada. 

A sétima ocorrência de anáfora pronominal foi retirada da monografia M12, conforme 

o trecho: 
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[7] Normalmente, Norman se interessa por essas aves empalhadas, porque 

ele fez o mesmo com a sua mãe; logo, podemos dizer ser uma cena de 

presságio, de que Marion também será morta, recheada e reduzida a um ser 

puro, de olhar morto e fixo. 

Na ocorrência a expressão “sua mãe” faz referência a “Norman”, nome dado ao 

personagem principal do filme Psicose. A anáfora pronominal caracteriza-se pelo uso do 

pronome possessivo “sua”, que é usado para afirmar que não era a mãe de qualquer pessoa, 

era a mãe de Norman. Ao analisarmos as expressões destacadas, vemos que a anáfora 

pronominal “sua mãe” foi utilizada para informar ao leitor que a mãe de Norman foi 

empalhada, igualmente às aves que estavam em sua sala. Associamos o vocábulo “sua mãe” a 

“Norman” pelo cotexto, pois a mãe que havia sido empalhada não podia ser a mãe de outra 

pessoa a não ser de “Norman”. 

Nesse caso, “Norman” funciona como a introdução do referente, o anaforizado, termo 

que é retomado na sequência textual e “sua mãe”, é o anaforizante, a expressão que retoma o 

referente. O termo “sua” é um pronome possessivo, dá a ideia de que alguém possui algo, na 

ocorrência, vemos que o autor deixa claro para quem lê que a pessoa da qual ele está falando é 

a mãe de Norman. É como se a mãe de “Norman”, de alguma forma, pertencesse a ele, pois 

foi ela quem o gerou e o criou. Desse modo, ao analisar o fragmento, vemos que o pronome 

possessivo “sua” concorda com o seu complemento “mãe” em gênero, ambos são femininos, e 

número, os dois estão no singular. Verificamos que há uma correspondência entre os termos, 

visto que, ao utilizar a expressão “sua mãe”, o autor do texto mantém o foco enunciativo, pois 

foi “Norman” quem empalhou a mãe igual ao que fez com as aves que estavam em sua sala. 

A expressão “sua mãe” é colocada após o autor ter tecido alguns comentários a 

respeito dos gostos peculiares de “Norman”. Ele gosta de possuir aves empalhadas, porque em 

um surto acabou empalhando “sua mãe”. O sentido do texto é construído quando interligamos 

essas informações, pois não foi qualquer pessoa a quem “Norman” assassinou e empalhou, foi 

sua própria mãe. A utilização do pronome possessivo dá uma carga emocional ao texto, 

permitindo que o leitor se pergunte como alguém é capaz de fazer isso com quem lhe deu a 

vida. 

O sentido é construído na interação entre quem escreve e quem lê, pois o autor 

seleciona a expressão que irá utilizar e o leitor, a partir de sua interpretação, atribui o 

significado a ela. De acordo com Milner (2003), nesse tipo de retomada pronominal, a 

correferência é máxima, ou seja, para que a expressão “sua mãe” adquira sentido, ela 
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necessita, totalmente, do termo “Norman”. Sendo assim, no texto essa expressão não possui 

significação sem o seu anaforizado, o termo que é recuperado. 

Na sequência destacamos outra ocorrência de anáfora pronominal, retirada da 

monografia M13: 

 
[8] Na questão 1, os alunos devem exercitar sua audição e, a partir das 

características descritas na gravação em sala de aula, eles devem escolher a 

imagem correta, concentrando-se nas informações solicitadas e nas 

expressões e palavras-chave a ela relacionadas. 

 
Na ocorrência 8, temos duas retomadas por anáforas pronominais: o primeiro caso é o 

do pronome pessoal “eles”, que retoma “alunos”. Verificamos que a relação entre o pronome 

e o nome é estabelecida porque são “os alunos” que devem identificar, durante a resolução de 

uma questão e após terem escutado uma gravação, as imagens corretas. O pronome “eles” não 

retoma qualquer nome no texto, vemos que há uma relação direta entre “eles” e o nome 

“alunos”, e essa relação só pode ser construída a partir da interpretação que o leitor realiza, 

percebendo que, de todos os termos utilizados no texto, só “os alunos” podem escolher, após 

terem escutado uma gravação, as imagens corretas. 

Há também o pronome “ela”, que retoma “imagem”, nesse caso associamos  o 

pronome ao nome ao perceber que se trata de um exercício de interpretação auditiva e que, 

por meio de informações transmitidas nos áudios, “os alunos” devem relacionar as imagens e 

as expressões apresentadas. Assim, o pronome “ela”, pela sua colocação no texto, estabelece 

uma relação com o nome “imagem”, pois é a “imagem” que deve ser relacionada às 

expressões apresentadas na gravação. 

Os termos “eles” e “ela” são pronomes pessoais, retomam as pessoas do discurso, de 

que ou de quem se fala e, no trecho, remetem-se a “alunos” e à “imagem”, respectivamente. 

Verificamos que é fácil estabelecer a relação entre os nomes e os pronomes pessoais, eles 

concordam em gênero, “alunos” e “eles” são masculinos, “imagem” e “ela” são femininos, e 

em número, os primeiros estão no plural e os segundos no singular. No caso do pronome 

“eles”, foi colocado após a introdução referencial “alunos”, pois são esses que, após ouvirem 

um áudio em sala de aula, devem selecionar as imagens que correspondem ao que foi 

mencionado. Já o pronome “ela” recupera a introdução referencial “imagem”, visto que é a 

partir das palavras-chave ditas no áudio que os alunos devem escolher a imagem correta. 

Quando realizamos a associação entre os termos, vemos que os pronomes pessoais 

“eles” e “ela” constroem sentidos à medida que retomam “alunos” e “imagens” e que, ao 
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construir sentidos para o texto, o leitor só pode estabelecer ligações significativas entre “eles” 

e “alunos”, “ela” e “imagem”. Como pudemos constatar nas ocorrências analisados, com base 

nos estudos de Milner (2003), a retomada anafórica ocorre quando há uma relação entre duas 

unidades (A e B), sendo que a interpretação de B depende da existência de A. É isso que 

verificamos nas ocorrências analisadas, pois identificamos o sentido dos pronomes “eles” e 

“ela” a partir da relação que estabelecem com “alunos e “imagem”, o que nos faz concluir 

que, nesse caso, os pronomes “eles” e “ela” não possuem autonomia, só adquirem  

significados no texto por retomarem os nomes “alunos” e “imagens”. 

Posto isso, passamos à análise da última ocorrência de anáfora pronominal, retirada da 

monografia M15: 

 
[9] A imagem da mulher anjo tão pregada no Período Romântico é então 

desconstruída, Jane não apenas tira a ilusão momentânea de vir a se 

transformar um tipo de anjo, ideal de mulher na Era Vitoriana, como 

demonstra que seu amado não deve esperar algo do tipo dela, como ela não 

espera dele. 

 

Ao analisarmos a ocorrência 9, verificamos que o referente “Jane” é retomado três 

vezes por pronomes: em primeiro lugar, é retomado pelo pronome possessivo “seu”, que é 

usado para se referir ao amado de Jane, pessoa que era o objeto de seu amor. A utilização do 

pronome possessivo acrescenta ao texto a ideia de posse, é como se pelo amor de Jane o 

homem amado passasse a lhe pertencer. Se observamos o trecho destacado, podemos verificar 

que o indivíduo mencionado não pode ser alvo do amor de outra pessoa que não seja Jane. 

Diante disso, podemos notar a importância da relação entre os termos que compõem o texto, 

ao utilizar a expressão “seu amado”, o autor do texto supõe que o leitor irá ligar os pontos e 

interpretar que a pessoa por quem “Jane” devota amor é quem não deve esperar que ela seja o 

“ideal de mulher da Era Vitoriana”. 

Na sequência, temos o pronome possessivo “dela”, que é utilizado para retomar o 

nome “Jane”, pois é “Jane” que não se enquadra no perfil de mulher anjo, ela não é o ideal de 

mulher pregado pela “Era Vitoriana”. É como se “Jane” pertencesse a ela mesma, por isso, 

poderia escolher o que queria para sua vida, pois ser a figura de mulher anjo empregada 

durante a “Era Vitoriana” não estava em seus planos. Por fim, temos o pronome pessoal “ela”, 

que é utilizado para retomar a pessoa do discurso, ou seja, de quem se fala, nesse caso, a 

introdução referencial “Jane”. Interpretando a parte destacada do texto, verificamos que 

“Jane” não espera que o homem que ama se enquadre no perfil desenvolvido pela sociedade 

de sua época, assim, ele também não deve esperar isso “dela”. Verificamos, ainda, que os 
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pronomes ajudam a construir os sentidos do texto, eles são usados para manter o bom 

andamento textual, são colocados em um ponto estratégico para retomar os nomes e evitar as 

repetições desnecessárias. 

Quando analisamos a ocorrência 9, vemos que todos os pronomes foram colocados 

após a introdução referencial “Jane”. Assim, o leitor pode estabelecer a relação entre Jane e a 

pessoa por quem ela devota amor, o referente “seu amado”. Como também, que a pessoa que 

ela ama não deve esperar que “Jane” seja uma mulher anjo, como se desejava na “Era 

Vitoriana”, pois ela não esperava que o homem que amava seguisse padrões expostos pela 

sociedade. Para construir os sentidos desejados, o autor utiliza os pronomes “dela” e “ela”, 

cabendo ao leitor ligá-los à introdução referencial “Jane” para traçar os significados do texto. 

Desse modo, ao observarmos o trecho, verificamos que essas retomadas se constituem 

em anáforas pronominais e reconhecemos que os pronomes são utilizados para manter a 

progressão textual, pois todos retomam o mesmo referente “Jane”, visto que é ela quem 

demonstra amor por alguém. Por esse motivo, é usada a expressão “seu amado”, ela é a 

pessoa da qual não devemos esperar a figura da mulher anjo, por isso, a utilização  do 

pronome “dela” e, por fim, ela nunca será angelical, dessa maneira, seu amado não deve 

esperar isso dela, o que é retomado a partir do pronome “ela”. 

Tendo em vista as ocorrências analisadas, podemos afirmar que a anáfora pronominal 

auxilia na construção do sentido do texto, evitando as repetições desnecessárias e, por 

conseguinte, facilita a recuperação do referente no cotexto pelo leitor, o que a faz manter a 

progressão textual. Verificamos que há uma relação de correferência entre o nome e o 

pronome, ou seja, o sentido expresso pela introdução referencial é mantido na recuperação 

anafórica pronominal. 

Com a análise das ocorrências, pudemos verificar que a anáfora pronominal é um dos 

modos de recategorizar o referente, pois temos uma introdução referencial, formada por um 

nome, que inaugura o objeto de discurso no texto e a sua retomada, constituída por um 

pronome. Diante disso, entendemos que, ao realizar a recuperação de um referente, a anáfora 

pronominal pode modificar os sentidos textuais, pois vimos exemplos nos quais esse tipo de 

anáfora acrescenta uma nova informação o que possibilita ao leitor estabelecer novas 

interpretações. 

Ao interpretar as ocorrências discutidas, corroboramos com o trabalho de Milner 

(2003), que propõe que a anáfora pronominal tem como um de seus objetivos o fornecimento 

de uma referência virtual ao anaforizante e não a identificação do referente atual, ou seja, 

quando o pronome é utilizado no texto, como uma anáfora, ele assume o sentido da palavra 
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que o antecede. Nesse contexto, a anáfora pronominal assume a referência virtual do sintagma 

nominal, que foi introduzido no texto antes dela, não podendo assumir, na tessitura, a 

definição de um referente atual. 

Diante disso, verificamos que as anáforas pronominais aparecem em pontos 

estratégicos do texto, partes que devem ser retomadas, mas que o autor evita que sejam 

repetidas. Esse tipo de recuperação de referente é baseada no sentido que o pronome assume 

quando é utilizado no texto, esse sentido não é dado a priori, como na ocorrência (6), na qual 

a anáfora pronominal “a” só possui sentido quando estabelecemos sua relação com a 

expressão “ex-presidente da Argentina”, quando o anafórico pronominal recupera, na 

tessitura, o sentido da introdução referencial. A utilização da anáfora pronominal é o que 

Koch (2006) chama de (re)ativação do referente na memória do interlocutor, ou seja, a 

anáfora pronominal é posta no texto para retomar um nome, a introdução referencial, que já 

tinha sido ativado no cotexto, assim, o pronome reativa o referente. 

Com isso, passamos para o próximo subtópico, que trata da retomada textual a partir 

da anáfora direta, analisando sua contribuição para a progressão textual. 

 
4.1.2 As retomadas por anáforas diretas na progressão textual 

 
 

Nas palavras de Cavalcante (2011), alguns elementos postos no texto dão prioridade a 

uma manifestação das expressões referenciais no cotexto, o que configura uma retomada 

direta dos referentes, resultando nas chamadas anáforas diretas. De acordo com Cavalcante 

(2011, p. 59), os “elos referenciais vão entrelaçando-se nas representações mentais que os 

falantes vão elaborando no universo do discurso, compondo verdadeiras cadeias referenciais”, 

ou seja, o texto é elaborado por uma sucessão de referentes que vão se complementando para 

manter a continuidade referencial e para construir os sentidos do texto. A seguir podemos 

verificar alguns exemplos de como ocorre a retomada por anáforas diretas na seção “análise 

dos dados” de monografias. 

A primeira ocorrência foi retirada da monografia M2. Vejamos: 

 
 

[1] Para abrirmos nosso trabalho, faremos um breve recorte sobre a história 

de vida do escritor Edgar Allan Poe, que cremos ser justo e necessário para 

ampliar o horizonte do leitor (...) O cenário de horror encontra suas medidas 

e apelos na vasta obra do escritor norte americano, na qual todos os 

detalhes e elementos colocados são integralmente fundamentais. 
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Na ocorrência 10, temos a introdução referencial “Edgar Allan Poe”, famoso escritor 

de contos de terror e, na sequência textual, esse autor é retomado por uma descrição que, ao 

mesmo tempo que o retoma, também o classifica, “escritor norte americano”. Com isso, a 

introdução referencial “Edgar Allan Poe” é recategorizada, o que funciona como uma anáfora 

direta, para manter a progressão textual e informar ao leitor que a pessoa mencionada no texto 

é um “escritor norte americano”. Ao analisar a ocorrência, verificamos que o nome próprio 

“Edgar Allan Poe” é retomado por uma descrição que contém o substantivo escritor, profissão 

a qual Allan Poe se dedicava e norte americano, sua nacionalidade. Constatamos que a 

expressão “escritor norte americano” não foi escolhida aleatoriamente, uma vez que o autor 

do texto levou em consideração a profissão e a nacionalidade de Allan Poe para recuperar a 

introdução referencial. 

Ao analisar a ocorrência, verificamos que a expressão “escritor norte americano” é 

colocada após a introdução referencial “Edgar Allan Poe”, para dizer que a vasta obra desse 

autor é marcada por um cenário de horror, pois suas obras são perpassadas por um teor 

sombrio. Considerando o cotexto, o leitor só poderá ligar a expressão “escritor norte 

americano” à introdução referencial “Edgar Allan Poe”, visto que é sobre esse autor que o 

texto discorre. 

Esse tipo de retomada anafórica é classificada por Koch (2004b) como retomadas por 

descrições nominais. Segundo a autora, esse tipo de recuperação de referente reconstrói os 

objetos de discurso a partir do propósito comunicativo de quem escreve/fala. Assim, é como 

se a anáfora direta mostrasse uma característica do referente, pois, como vemos na ocorrência 

10, o autor classifica Poe como “escritor norte americano”, ele não é qualquer pessoa, é a 

pessoa responsável por criação de obras literárias e que nasceu nos Estados Unidos da 

América. 

Na sequência temos mais uma ocorrência retirada da monografia M3. Vejamos: 

 
 

[2] A carência encontrada nas salas de aulas, podem ser sentidas pela falta 

de material didático necessário e em número suficiente para todos os alunos 

(...) Quando o professor acredita que a superlotação não irá colaborar com o 

seu trabalho, ele faz as suas aulas de uma maneira que não aborde todas as 

habilidades da língua que um aprendiz precisa saber para se tornar falante 

(...). 

 

Quando analisamos a ocorrência 11, verificamos que a expressão “um aprendiz” pode 

ser considerada um termo quase-sinônimo para a introdução referencial “os alunos”. Assim, 

funciona como uma anáfora direta, pois retoma, pelo cotexto, a expressão “os alunos”, 
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utilizada anteriormente no texto. No fragmento destacado, temos dois substantivos, o 

primeiro, “alunos”, funciona como a introdução referencial, já o segundo, “aprendiz”, é o 

termo que recupera o sentido do primeiro. Podemos observar que “os alunos” está 

especificando que, de acordo com os estudos realizados, o material didático distribuído nas 

aulas de línguas não é suficiente para todos que estão em sala de aula. A expressão “um 

aprendiz” é mais geral, trata de todas as pessoas que estão dispostas a aprender algo, mesmo 

assim, nesse caso, o autor se refere aos aprendizes de uma outra língua, ou seja, “os alunos” 

que devem assimilar as habilidades linguísticas para se tornarem falantes de língua 

estrangeira. 

De acordo com Koch (2004b), a recuperação de um referente no texto pode ocorrer 

por meio de expressões quase-sinônimas e a utilização dessas expressões pelos produtores do 

texto parte de seu propósito comunicativo. Quando analisamos a ocorrência, lembramos que 

não existe um sinônimo perfeito, dessa maneira, ao utilizar uma palavra com sentido parecido 

ao que a introdução referencial apresenta, o autor pode realizar uma avaliação do primeiro 

termo. Verificamos que é isso que acontece nessa ocorrência. O autor retoma a expressão “os 

alunos” utilizando a expressão “um aprendiz” e, com isso, ele quer dizer que, ao estudar, o 

aluno será um aprendiz, que ele deve buscar aprender o que está sendo lecionado, pois, no 

contexto da sala de aula, o discente deve procurar sempre adquirir conhecimento. 

A seguir, temos mais uma ocorrência, retirada da monografia M4: 

 
 

[3] O Carpe Diem, como já destacamos, que tinha adentrado 

vigorosamente na poesia europeia nesse período, inclusive nas obras de 

alguns dos autores supracitados (...) explorando-o de maneiras tão arrojadas 

e engenhosas que seus trabalhos com a temática horaciana ficaram para 

sempre marcados na história da literatura universal como obras-primas. 

 

Na ocorrência 12, temos a expressão “a temática horaciana” que é utilizada para retomar 

a introdução referencial “o Carpe Diem”. O referente “o Carpe Diem” é utilizado para 

introduzir o tema no texto, já a expressão “a temática horaciana” é usada para recuperá-lo. O 

autor emprega uma descrição nominal para se referir ao “Carpe Diem”, utiliza o substantivo 

“temática”, pois o “Carpe Diem” é um termo recorrente da literatura, ou seja, é um tema 

definido por obras literárias. Temos, também, o adjetivo “horaciana”, visto que a expressão 

“Carpe Diem” surgiu a partir dos escritos do poeta Horácio, por esse motivo, é usada a 

palavra “horaciana” em homenagem ao inventor do vocábulo literário. 

Nas palavras de Koch (2004b), há casos em que os referentes são retomados por 

descrições nominais, ou seja, por um nome que normalmente vem acompanhado por um 
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determinante e/ou um modificador. Segundo a autora, essa escolha de referente parte do 

contexto em que se escreve, assim como da função comunicativa que o produtor do texto quer 

passar para o seu leitor. No fragmento destacado temos o artigo “a” como determinante, que 

situa o leitor no texto e especifica que o referente recupera algo que já foi mencionado. Além 

disso, há também a expressão “temática horaciana”, que retoma o referente “Carpe Diem”, 

para especificar que esse tema está marcado na literatura universal como uma obra-prima. 

Desse modo, ao analisarmos a ocorrência, verificamos que a expressão “a temática 

horaciana” retoma e recategoriza o termo “Carpe Diem”, porque atribui um novo sentido a 

ele. No início do texto, o autor diz que o Carpe Diem deve ser entendido como uma 

mensagem para aproveitar o momento. Na sequência textual, ao fazer uso da expressão “a 

temática horaciana”, o escritor quer que usemos nosso conhecimento para entender que a  

ideia do Carpe Diem foi criada pelo poeta Horácio por volta de 30 a.c. Com isso, 

reconhecemos que o interlocutor deve utilizar seu conhecimento para realizar as associações e 

entender as retomadas dentro do texto, pois, ao utilizar a expressão “a temática horaciana” o 

autor do texto quer ressaltar a importância do criador da mensagem do “Carpe Diem”. 

Prosseguindo as análises, temos mais uma ocorrência, retirada da monografia M5 

 
 

[4] Isso acontece devido ao gênero gráfico ser muito conhecido e estar 

bastante presente e difundido nos diversos tipos de textos que circulam em 

nossa sociedade, podemos dizer que o candidato ao ver a representação desse 

gráfico, que se localiza no lado esquerdo do texto multimodal (Figura 2) (...) 

Pinheiro (2007, p. 60) traz a ideia de Dado em uma composição multimodal 

como sendo [...] algo que os leitores presumivelmente já conhecem ou sabem, 

que é parte de sua cultura ou da cultura do veículo que porta tal informações. 

 
Ao analisar a ocorrência, podemos verificar que há uma retomada da introdução 

referencial “texto multimodal” pela expressão “composição multimodal”, que funciona como 

uma anáfora direta, pois esta recuperação de uma parte do texto se dá de modo direto, 

cabendo ao leitor estabelecera esta relação pelo cotexto. No fragmento destacado, temos a 

introdução referencial “texto multimodal” e a expressão referencial “composição multimodal” 

que recupera o referente. Assim, essa expressão é constituída pelo substantivo “composição” 

que, na ocorrência, funciona como um sinônimo de “texto”, pois podemos entender o texto 

como uma composição de enunciados que apresentam sentidos. Temos, também, o adjetivo 

“multimodal” que se refere aos multimodos que os textos apresentam em sua constituição. 

Ao utilizar a expressão “composição multimodal”, o autor espera que seu leitor acione 

seu conhecimento e ligue essa expressão à introdução referencial “texto multimodal”, 
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entendendo que todo texto é uma composição de sentidos, da qual o interlocutor deve retirar 

informações para construir os significados que estão presentes na tessitura. O autor ainda nos 

diz que os textos são multimodais, cabendo a quem lê a interpretação dos sentidos. 

De acordo com Koch (2004b), na construção textual, pode acontecer a retomada de  

um referente utilizando, apenas, uma parte do termo que o antecede, a escolha da parte que 

será repetida se dá por sua significância para a construção dos sentidos do texto. A autora 

denomina esse tipo de retomada como repetição parcial. 

É esse tipo de ativação de referente que vemos na ocorrência, visto que, após utilizar a 

introdução referencial “texto multimodal”, o autor nos traz a anáfora direta “composição 

multimodal”. Verificamos que ocorre a repetição de uma parte da primeira expressão, o termo 

“multimodal”, isso ocorre para manter o foco do texto que é discutir a multimodalidade, os 

múltiplos modos de construção de sentidos dentro do texto. 

Na introdução referencial, temos o termo “texto”, já na anáfora, temos “composição” e 

podemos realizar uma associação entre esses termos, pois quem escreve um texto, realiza uma 

composição de enunciados significativos; já a palavra “multimodal” é repetida para manter a 

unidade do texto e recuperar o referente, isso mantem a progressão textual. 

Na sequência, temos mais uma ocorrência retirada da monografia M6. Vejamos: 

 
[5] Entre seus trabalhos mais conhecidos estão: Arenas Sangrentas (The 

Brave One – 1956), vencedor do Oscar de melhor história original, melhor 

edição e melhor mixagem de som, Spartacus (1960) (...) e Johnny vai à 

guerra (1971), adaptação de seu mais famoso livro, o qual roteirizou e 

dirigiu. (...) Johnny vai à guerra foi, sem sombra de dúvidas, uma das 

produções mais controversas e polêmicas do período em que foi publicado. 

 

Na ocorrência 14, verificamos a recuperação do referente por meio de uma anáfora 

direta, a introdução referencial “Johnny vai à guerra” é recuperada, posteriormente, pela 

expressão “Johnny vai à guerra”. Como podemos verificar ocorreu uma repetição do termo, 

que não deve ser considerada inadequada, pois há casos em que a repetição é necessária para 

manter o foco textual. No fragmento, a primeira vez que a expressão “Johnny vai à guerra” é 

utilizada funciona como a introdução do referente, inaugura o objeto de discurso no texto, na 

sequência, temos a expressão referencial “Johnny vai à guerra” que é uma repetição do 

primeiro enunciado. Essa expressão é o nome do filme escrito e roteirizado pelo autor 

americano Dalton Trumbo, ele trata da história de um soldado americano ferido na guerra. 

Quando realizamos a análise da ocorrência, vemos que a anáfora direta “Johnny vai à 

guerra” é utilizada para retomar o nome do filme e acrescentar uma informação sobre a 
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produção cinematográfica. Ao fazer uso dessa expressão, o autor diz ao seu leitor que o filme 

de Trumbo foi uma das produções mais controversas e polêmicas da época em que foi 

lançado. 

Segundo Koch (2004b), há casos em que acontece a repetição total da forma nominal 

na recuperação da introdução referencial, isso é o que acontece na ocorrência: a introdução 

referencial “Johnny vai à guerra” é retomada pela anáfora direta “Johnny vai à guerra”, visto 

que o autor do texto necessita recuperar o referente. O filme “Johnny vai à guerra” é o foco de 

sua pesquisa, por esse motivo, deve ser retomado, diretamente, por meio da repetição da 

expressão. 

Com a ocorrência analisada, verificamos que a repetição de termos para recuperação 

de referentes não pode ser considerada inadequada. A repetição também é uma forma de 

manter a progressão textual e evitar ambiguidades, pois, às vezes, é necessário repetir a forma 

nominal para que o leitor interprete o texto e possa construir os sentidos desejados pelo autor. 

Em alguns casos, repetir os termos é uma forma de enaltecer uma informação, deixar claro 

para o leitor o propósito comunicativo de quem escreve. 

Vejamos outra ocorrência, agora retirada da monografia M7: 

 
 

[6] A forma que os autores escolheram para abordar esse gênero, que será 

objeto de uma produção escrita, foi a leitura de outro gênero: um verbete da 

enciclopédia digital Wikipedia. (...) Apesar do autor assumir que o verbete 

utilizado pertence a uma enciclopédia digital, ele ignora o fato desse verbete 

de enciclopédia ser um gênero textual típico do meio digital, portanto um 

gênero textual digital. 

 

Na ocorrência 15, temos a introdução referencial “um verbete” que é retomada pela 

anáfora direta “o verbete”. Nesse fragmento, o que diferencia a introdução referencial da 

anáfora direta é a utilização dos artigos. Na primeira ocorrência temos um artigo indefinido, 

que é usado para inaugurar o referente no texto. Nesse caso, a palavra “verbete” é usada para 

se referir ao conjunto de palavras listadas no dicionário. Verificamos, assim, que a expressão 

utilizada é precedida por um artigo indefinido porque ela ainda não havia sido particularizada 

na tessitura. A introdução referencial “um verbete” funciona como algo geral, uma 

informação nova que foi acrescentada ao texto. Já quando o autor utiliza a expressão “o 

verbete”, ele particulariza, não está mais fazendo uma generalização, e sim, especificando. 

Como ela já havia sido citada, passa a ser um termo definido, visto que a palavra já faz parte 

do universo textual. 
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De acordo com Milner (2003), a relação anafórica nominal acontece quando há uma 

sucessão de duas unidades lexicais, uma indefinida que, como surge pela primeira vez no 

texto, pode ser considerada não-identificada, e uma unidade lexical definida que, por retomar 

a primeira, passa a ser identificada, pode ser reconhecida como parte do texto por quem lê. 

É esse tipo de retomada que acontece na ocorrência 15, “um verbete” é recuperado 

pela anáfora direta “o verbete”. Esse tipo de retomada anafórica é muito comum nos textos, 

pois, quando o referente é introduzido ele pode vir em uma forma indefinida, para depois ser 

definido, uma vez que já foi inserido no texto anteriormente. Essa retomada anafórica, 

também, pode ser vista como um traço coesivo do texto, servindo para manter a progressão e 

o bom andamento textual. 

A seguir, mais uma ocorrência de anáfora direta, retirada da monografia M8: 

 
 

[7] É notório que, Lampião, Pancho Villa e seus bandos produziram sua 

exclusiva moda, gerando um dos deslumbrantes visuais brasileiros e 

mexicanos de máxima autenticidade e representação. Além disso, o vestuário 

colorido e altamente decorado dos cangaceiros e revolucionários agrários, 

que contribuíam para a estimulação da fascinação da população e serviam de 

patentes hierárquicas desses grupos e até mesmo imitadas pelas autoridades, 

macacos (polícias). 

 

Na ocorrência 16, temos a expressão “Lampião, Pancho Villa e seus bandos”, que 

funciona como a introdução referencial e os termos “cangaceiros e revolucionários agrários”, 

que é a anáfora direta. Quem possui um certo conhecimento sobre a história do Brasil e do 

México pode facilmente associar essas expressões. Essa associação pode ser feita pelo 

cotexto, pois quem lê pode realizar a ligação entre “Lampião, Pancho Villa e seus bandos” e 

“cangaceiros e revolucionários agrários”. Sendo assim, verificamos que esse tipo de retomada 

funciona como uma recuperação anafórica direta, pois podemos estabelecer a relação dessas 

expressões pelo cotexto. 

No fragmento, vemos que, ao retomar o referente “Lampião, Pancho Villa e seus 

bandos” utilizando a expressão “cangaceiros e revolucionários agrários”, o autor usa um 

substantivo, “cangaceiros”, para se remeter a Lampião e seu bando, e um adjetivo composto, 

“revolucionários agrários”, para se referir a Pancho Villa e seu bando. As expressões não 

foram selecionadas aleatoriamente, a palavra “cangaceiros” foi criada para nomear os 

criminosos errantes que andavam pelo Nordeste brasileiro por volta dos anos 1834. Por sua 

vez, “Lampião e seu bando” ficaram conhecidos como os líderes do cangaço e, assim, o autor 

opta por retomá-los como “cangaceiros”. Já o adjetivo “revolucionários agrários” foi criado 
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para caracterizar “Pancho Villa e seu bando” durante a Revolução Mexicana que teve seu 

início em 1910. Na composição desse adjetivo, temos o termo “revolucionários”, utilizado 

porque os participantes de uma revolução ficam conhecidos como revolucionários e o 

vocábulo “agrários”, que faz referência à luta pelo direito às terras durante a Revolução 

Mexicana. 

Na ocorrência, verificamos que a expressão “cangaceiros e revolucionários agrários” é 

colocada depois do referente “Lampião, Pancho Villa e seus bandos”, assim, o autor 

pressupõe que o seu leitor associe o referente e a expressão referencial para construir os 

sentidos do texto, entendendo que “cangaceiros” retoma “Lampião e seu bando” e 

“revolucionários agrários” recupera “Pancho Villa e seu bando”. Entendemos que os 

significados não preexistem ao texto, eles são construídos pela interação entre quem 

escreve/fala e quem lê/ouve. 

Diante disso, podemos observar que há uma recategorização da expressão “Lampião, 

Pacho Villa e seus bandos”, pois ela é reformulada para completar o sentido do texto. 

Segundo Lima e Feltes (2013), a recategorização referencial deve ser entendida sobre uma 

perspectiva cognitivo-discursiva, visto que, além de apresentar uma informação sobre a parte 

retomada, que possui uma função discursiva, a recategorização também está ligada ao 

cognitivo, ao conhecimento armazenado e que deve ser acionado no momento da leitura. 

É isso que verificamos na ocorrência 16: depois da introdução referencial “Lampião, 

Pancho Villa e seus bandos”, temos a retomada anafórica “cangaceiros e revolucionários 

agrários”. Assim, Lampião e seu bando é recategorizado como “cangaceiros”, termo que faz 

referência ao cangaço, movimento que surgiu no sertão do Brasil durante a república velha e 

que levava homens pobres, que buscavam justiça e vingança, a saquear os grandes coronéis 

(OLIVEIRA, 2016). No texto, Lampião e seu bando deixam de ser vistos separadamente para 

serem recategorizados como cangaceiros. 

Já Pancho Villa e seu bando é (re)categorizado como “revolucionários agrários”, que 

se refere aos revolucionários que lutavam por direitos, uma melhor distribuição de terras, pela 

valorização da cultura indígena etc., durante a revolução mexicana (OLIVEIRA, 2016). Como 

esses rebeldes lutavam por uma reforma agrária, ficaram conhecidos como revolucionários 

agrários. Assim, podemos perceber que há uma ressignificação de Pancho Villa e seu bando, 

que deixam de ser vistos separadamente para incorporar uma só expressão referencial 

“revolucionários agrários”. 

A seguir, temos mais uma ocorrência de anáfora direta, retirada da monografia M10: 
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[8] O sexíssimo, não se configura a um tipo de preconceito ou a 

determinada pessoa ou a um grupo, vai muito além disso. Vejamos o 

seguinte recorte para que assim possamos entender a qual “tipo de 

preconceito” se trata, recordando que o tema abordado no capítulo anterior 

também relata um tipo de preconceito, relacionado ao mercado de trabalho, 

vemos que os temas se interligam por todo o capitulo e entre as propostas de 

atividade, com finalidades especificas. 

 

Na ocorrência 17, temos a introdução referencial “tipo de preconceito” que é retomada 

pela expressão “tipo de preconceito”, funcionando como uma anáfora direta. Verificamos que 

há uma repetição total da expressão “tipo de preconceito”, utilizada para acrescentar uma 

informação ao texto, de que preconceito atrelado ao sexíssimo também está ligado ao  

mercado de trabalho, quando as mulheres deixam de ser contratadas pelo simples fato de 

serem mulheres. A repetição de um termo nunca é aleatória, ela serve para reiterar uma 

informação, para manter o foco enunciativo. Sendo assim, de acordo com Antunes (2010, p. 

122) a repetição de palavras “é uma marca da concentração temática do texto”. Nessa 

ocorrência, a repetição serve para reforçar que o sexíssimo é um “tipo de preconceito” muito 

forte, no qual há uma separação radical entre o que é feminino e o que é masculino. Por 

exemplo, a menina não pode brincar com um carrinho porque é um brinquedo masculino e os 

meninos não podem ter bonecas por serem vistas como coisa de mulher. Sempre que o autor 

desse texto repete a expressão “tipo de preconceito”, ele dá ênfase ao fato do sexíssimo ser 

um tipo de preconceito. 

Na ocorrência, temos duas repetições totais da introdução referencial “tipo de 

preconceito”. Com isso, o autor insiste em dizer ao seu leitor que o sexíssimo é um 

preconceito muito presente em nossa sociedade e que afeta principalmente as mulheres. 

Diante disso, torna-se relevante dizer que quem escreve/fala pode sempre utilizar sinônimos 

para enriquecer seu texto, no entanto, há casos em que a repetição é necessária, seja para 

evitar ambiguidades, ou porque não se pode encontrar um sinônimo apropriado. No caso em 

análise, o autor opta por usar novamente a mesma expressão, o que entendemos como um 

recurso textual para acrescentar uma informação, mesmo que tenha ocorrido uma repetição. 

Retomando as palavras de Koch (2004b), podemos afirmar que esse tipo de 

recuperação de referente pode ser chamada de anáfora por repetição total. Como podemos 

observar, o autor utiliza duas vezes o mesmo referente para retomar a introdução referencial,  

o que entendemos como um modo de enfatizar que o sexíssimo ou machismo é “um tipo de 

preconceito” e que é ele que vai ser tratado no recorte analisado no trabalho. 
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Com isso, destacamos que a repetição não deve ser considerada inadequada se ela 

serve para reafirmar um referente, para destacar uma forma nominal. Com base em Antunes 

(2010) verificamos que a repetição de palavras é uma forma de manter a progressão textual, 

de evitar que o foco temático do texto seja perdido. A autora ressalta que a repetição deve ser 

vista como um recurso textual, que não ocorre por acaso. Assim, a anáfora por repetição total, 

como acontece na ocorrência, deve ser vista como mais um recurso para o bom andamento do 

texto. 

Na sequência, temos a ocorrência de anáfora direta retirada da monografia M11: 

 
 

[9] A partir do exposto, a ex-presidente se referencia por meio dos 

seguintes elementos linguístico-discursivos: presidenta, yo, legisladora, 

maestra e opositora. Como podemos observar os elementos linguístico- 

discursivos que a ex-presidente utiliza para se referenciar, representa a 

classe dos substantivos, que é empregado para designar alguém ou algo no 

mundo (...). 

 

A ocorrência 18 nos mostra que a introdução referencial “presidenta, yo, legisladora, 

maestra e opositora” é retomada pela expressão “os elementos linguístico-discursivos”, que 

funciona como uma anáfora direta. Verificamos que a expressão “presidenta, yo, legisladora, 

maestra e opositora” passa a ser definida como “os elementos linguístico-discursivos”, 

expressão formada por um artigo definido “os”, isso porque ela retoma algo já citado no texto, 

que faz parte do universo textual e o substantivo “elementos”, que nesse caso se refere aos 

componentes linguísticos presentes no texto. Por fim, temos a expressão “linguístico- 

discursivos”, usada para se referir aos nomes utilizados para referenciar a “ex-presidente da 

Argentina”, pois esses nomes não foram escolhidos ao acaso, eles foram selecionados pelo 

teor argumentativo, para informar ao leitor que Cristina Kirchner foi presidente, legisladora, 

professora e opositora do governo argentino. 

Ao analisar a ocorrência 18, verificamos que a anáfora direta “os elementos 

linguístico-discursivos” é colocada depois da introdução referencial “presidenta, yo, 

legisladora, maestra e opositora”, para que o leitor possa entender o que está sendo retomado 

e possa construir o sentido do texto. Diante disso, nos fundamentamos em Cavalcante (2011) 

para dizer que quando os referentes podem ser recuperados por pistas explícitas no cotexto, 

temos as anáforas. É isso o que ocorre no fragmento analisado, pois podemos perceber que o 

que o autor denomina de “elementos linguístico-discursivos” são os nomes “presidenta, yo, 

legisladora, maestra e opositora”. 
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Em seus estudos, Koch (2004b) denomina esse tipo de retomada como anáfora 

correferencial com retomada por descrições nominais. Assim, vemos que a introdução 

referencial “presidenta, yo, legisladora, maestra e opositora” é caraterizada não por uma 

palavra, e sim, por uma expressão que a caracteriza como “os elementos linguístico- 

discursivos”. Com isso, verificamos que o propósito comunicativo do autor do texto é 

informar a seu leitor que os nomes “presidenta, yo, legisladora, maestra e opositora” não 

devem ser vistos, apenas, como denominações, e sim como “elementos linguístico- 

discursivos”, escolhidos a partir da interação entre locutor e interlocutor e do interesse 

comunicativo. 

Para entender esse tipo de recuperação de referente devemos interpretá-la como uma 

recategorização referencial, pois a introdução referencial “presidenta, yo, legisladora, maestra 

e opositora” não é apenas retomada, ela é renomeada como “os elementos linguístico- 

discursivos” (KOCH, 2004b). 

A seguir apresentamos mais uma ocorrência retirada da monografia M12. Vejamos: 

 

[10] Agora, voltemos ao ano de 1960. Em 16 de junho, cinemas dos Estados 

Unidos faziam fila para ver o mais novo e misterioso filme de Alfred 

Hitchcock, Psicose, que prometia em seu pôster ser „Uma nova – e totalmente 

diferente  –  excitação  em  tela‟.  (...)  O  fato  é  que  Hitchcock  buscou  em  sua 

famosa produção evidenciar o caráter da personalidade cindida de sua 

personagem, e para isso se usou de alguns meios, desde a música de Herrmann 

e a cena do chuveiro até alguns elementos sugestivos (...). 

 

Na ocorrência 19, temos a introdução referencial “Psicose” que é retomada na 

sequência textual pela expressão “sua famosa produção”. Ao analisar o fragmento, 

verificamos que o autor utiliza a expressão “sua famosa produção” para recategorizar o termo 

“Psicose”, filme de Alfred Hitchcock. Por meio dessa investigação constatamos que o autor 

utiliza essa expressão porque o filme “Psicose” ficou famoso na época de sua exibição, ele 

obteve um número expressivo em sua bilheteria, sendo conhecido e reexibido até os dias 

atuais. 

Na ocorrência, temos a expressão “sua famosa produção” como uma anáfora direta,  

ela é formada por um pronome pessoal, “sua”, que serve para dizer que a autoria do filme 

pertence a Alfred Hitchcock, e “famosa”, um adjetivo utilizado para informar ao leitor que o 

filme Psicose ficou extremamente conhecido, sendo lembrado até hoje. Por fim, temos o 

substantivo “produção”, o autor usa esse termo porque um filme pode ser considerado uma 

produção cinematográfica, ou seja, algo criado para ser visto por um público. 
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Quando analisamos o cotexto, verificamos que a expressão “sua famosa produção” 

recupera o termo “Psicose”. Sendo assim, o leitor pode realizar a associação entre essas 

expressões rapidamente, pois ao entender que o filme Psicose, de Alfred Hitchcock, fez muito 

sucesso, o autor do texto o recategoriza como “sua famosa produção”, essa recategorização 

não altera o sentido textual, apenas renomeia o objeto de discurso. Desse modo, para 

Cavalcante (2003) esse tipo de recategorização referencial é feita por meio de uma expressão 

definida, visto que a introdução referencial “Psicose” é renomeada como “sua famosa 

produção” e, a partir dessa expressão, observamos que há uma determinação para a introdução 

do referente, ele é definido como sendo a famosa produção de Alfred Hitchcock. 

Diante disso, concordamos com Damasceno (2002) quando ele nos diz que uma vez 

categorizados, os objetos de discurso podem ser transformados, como na ocorrência analisada, 

na qual se apresentou uma informação sobre o filme “Psicose”, a de que ele é uma “famosa 

produção”. Essa transformação do referente constitui a recategorização e mostra que o 

propósito comunicativo do autor do texto é dizer que “Psicose” não pode considerado 

qualquer filme, é uma produção cinematográfica famosa. 

Passamos para a próxima ocorrência, retirada agora da monografia M14: 

 
 

[11] Nessa perspectiva, buscaremos apontar alguns elementos importantes e 

característicos, como por exemplo: a ambiguidade e a dúvida geradora do 

efeito do fantástico, a relação do verossímil e do inverossímil, procurando 

com isso uma articulação entre o insólito, o real e o fantástico, as 

possibilidades de entender o longa como uma série de acontecimentos 

insólitos ou de entendê-lo como imaginação de Ofélia, ou a possibilidade de 

vacilar entre ambos. (...) O segundo desafio que a menina teria que cumprir 

consistia em adentrar uma sala, através de uma porta desenhada com um giz 

mágico, que pode ser usado como passagem para outros lugares. 

 

A ocorrência 20 nos mostra como um substantivo constrói sentido na cadeia textual. 

Verificamos que a introdução referencial “Ofélia” é retomada por “a menina”, que se constitui 

como uma anáfora direta. Analisando o fragmento, vemos que o substantivo “menina” é 

precedido pelo artigo definido “a”, que só é utilizado em um texto para retomar algo que já foi 

mencionado, já conhecido por quem lê. Diante disso, o autor pressupõe que o seu leitor irá 

associar a expressão “a menina” à “Ofélia”, pois, pelas informações transmitidas pelo cotexto, 

como, por exemplo, o fato de “Ofélia” misturar o real com a fantasia, que é algo típico da 

infância e de “Ofélia” ser uma criança do sexo feminino, ou seja, uma menina. 

Com a ocorrência, verificamos que o texto é construído por meio da associação de 

objetos de discurso, pois se analisarmos a expressão “a menina” fora do contexto, não vamos 
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entender seu significado. Verificamos, ainda, que essa expressão só constitui sentido quando 

estabelecemos sua ligação com a introdução referencial “Ofélia” e, a partir dessa expressão 

referencial, entendemos que é “Ofélia” quem deve adentrar em uma sala utilizando uma porta 

desenhada com um giz mágico. Sendo assim, partimos dos estudos de Marcuschi (2005) para 

expor que as anáforas diretas retomam objetos de discurso previamente estabelecidos, 

instaurando uma relação de co-referência entre a anáfora e o seu antecedente. 

Estabelecemos a ligação entre o referente “Ofélia” e a expressão que o retoma “a 

menina” porque ao autor do texto deixa pistas no cotexto de que Ofélia é a personagem de um 

filme, O labirinto do fauno, que ela é uma menina e que no decorrer do filme deveria realizar 

algumas provas. Por esse motivo, a expressão “a menina” é posta no texto como um elemento 

anafórico, pois devemos entender, a partir dele, que é “Ofélia” quem irá realizar o segundo 

desafio imposto pelo fauno, que é entrar em uma sala utilizando uma porta que será feita por 

um giz mágico. 

Ao analisarmos as ocorrências de anáforas diretas, vemos que este é um recurso 

fundamental para a construção dos sentidos no texto. Os elementos textuais são retomados de 

diversos modos, por uma repetição, um sinônimo, uma descrição nominal, o que contribui 

para a progressão textual. As ocorrências de anáforas diretas analisados mostram que esse tipo 

de anáfora é marcada pela correferencialidade, pois, ao recuperar um termo, ela assume no 

texto os sentidos que o primeiro termo possui, assim, eles se complementam. 

Na última ocorrência, temos a expressão “a menina”, que retoma “Ofélia”, podemos 

comprovar por meio dela a necessidade de uma remissão textual (KOCH, 2004b), ou seja, é 

imprescindível que o leitor volte ao texto e veja que parte textual essa expressão recupera. 

Verificamos, com as ocorrências, que o texto é constituído por esse ir e vir de sentidos, novas 

expressões referenciais são colocadas para que, diante delas, o leitor realize associações e 

mantenha a progressão textual. Desse modo, reconhecemos que as anáforas diretas não 

possuem sentidos a priori, elas só passam a estabelecer significados quando são postas no 

texto, pudemos comprovar isso com a análise das ocorrências. Assim, se voltarmos ao estudo 

realizado na ocorrência (16) conseguimos perceber que a expressão “cangaceiros e 

revolucionários agrários” só constrói sentido quando a relacionamos com o referente 

“Lampião, Pancho Villa e seus bandos”, quando identificamos que foi dessa forma que esses 

rebeldes ficaram conhecidos durante o cangaço e a revolução mexicana respectivamente. 

Quando realizamos a análise de algumas ocorrências verificamos que as anáforas 

diretas funcionavam como uma recategorização referencial, visto que elas renomeavam os 

objetos de discurso para acrescentar novos sentidos ao texto. Isso sem deixar de estabelecer 
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uma retomada referencial, pois havia uma relação direta entre o referente e a recategorização, 

e para que ela construísse sentido era necessário recuperar essa relação. Para Cavalcante, 

Custódio Filho e Brito (2014), essas (re)categorizações são construídas sociocognitivamente 

durante a enunciação, podendo ser modificadas pelos participantes no decorrer do ato 

comunicativo. 

Com as discussões expostas, verificamos que os referentes analisados constituem uma 

reativação de informações textuais, eles são colocados no texto para manter uma expressão 

posta anteriormente em foco (KOCH, 2006). Mesmo sendo reconstruídos, como em alguns 

casos analisados, os referentes são novamente ativados por meio da memória discursiva do 

interlocutor ao realizar sua interpretação textual. 

Na sequência, passamos para a análise das marcas da não-correferenciação na seção de 

“análise dos dados” do gênero acadêmico monografia. 

 
4.2 Estudos da não-correferenciação na seção “análise dos dados” de monografias 

 
 

Nas palavras de Koch (2004b), no texto existem referentes que podem ser 

identificados a partir de elementos postos anteriormente, sem haver, entre eles, uma relação 

direta. Esses elementos podem possuir uma âncora ou gatilho que os antecedem no cotexto, 

ou podem se referir a algo que deve ser interpretado dentro do contexto. Dessa forma, os 

referentes que são elaborados a partir da retomada indireta pertencem ao processo de não- 

correferenciação. 

 

 

4.2.1 O encapsulamento anafórico na construção de sentidos 

 
 

O encapsulamento anafórico, que por não estabelecer uma ligação direta entre o 

referente e sua âncora, pode ser considerado uma retomada não-correferencial. Esse processo 

referencial também pode funcionar como um auxílio coesivo (CONTE, 2003). Diante disso, 

de acordo com Conte (2003), o encapsulamento anafórico é constituído por um sintagma 

nominal, esse sintagma é formado, em sua maioria, por um nome geral e por um determinante 

demonstrativo. Esse recurso anafórico é utilizado para resumir, ao mesmo tempo em que 

retoma uma parte antecedente do texto. 

Iniciamos esse tópico da análise com uma ocorrência extraída da monografia M2. 

Observemos o encapsulamento anafórico: 
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[21] (...) a casa é como um ser vivo que encara de volta aquele que a 

contempla, como que exprimindo sua completa desolação com um olhar 

melancólico. As árvores fenecidas e a grama esparsa é só mais um sinal 

dessa desolação. Existe ainda uma comparação de que a visão do cenário é 

como o estado daquele que sai da euforia onírica do uso de uma droga. Não 

qualquer droga, mas o ópio, conhecido por seu efeito analgésico, e 

comumente usado para o alívio das dores dos moribundos. Assim, a visão é 

comparável a retornar para uma dor e agonia constantes, um prelúdio 

de morte, o hediondo cair do véu (POE, 2012, p. 221). Desse modo, essa 

forte impressão é a porta de entrada para o leitor, todo esse cenário é criado 

com o propósito de dar os indícios de que nada de bom pode se esperar do 

que venha a ocorrer naquele cenário, um lugar onde se encontra ao primeiro 

olhar melancolia, devastação e um sentimento de repulsa vindo da gelidez da 

morte. 

 

Na ocorrência 21, temos a expressão “essa forte impressão” que encapsula trechos 

expostos anteriormente no texto: “a casa é como um ser vivo que encara de volta aquele que a 

contempla, como que exprimindo sua completa desolação com um olhar melancólico” e “a 

visão é comparável a retornar para uma dor e agonia constantes, um prelúdio de morte”, “o 

hediondo cair do véu”, funcionando como um encapsulamento anafórico. 

Nessa ocorrência, “esse” é o pronome demonstrativo utilizado para situar o leitor, 

funcionando como o determinante demonstrativo. O nome geral é “impressão”, um 

substantivo que, nesse caso, tem um sentido figurado, como uma consequência da influência 

de algo sobre os sentidos. Diante disso, ao utilizar o termo “impressão”, no texto, o autor se 

refere a sensação de estranheza que a casa provoca em quem a vê. Ainda com base em Conte 

(2003), constatamos que o encapsulamento pode vir acompanhado por um nome que exprima 

um juízo de valor, um modificador que, na ocorrência, é o adjetivo “forte”, que faz referência 

à intensidade da impressão de dor e agonia que a casa passa para quem a vê. 

Quando analisamos o fragmento destacado, verificamos que as palavras não foram 

escolhidas aleatoriamente, pois, a partir da utilização da expressão “essa forte impressão”, o 

autor espera que seu leitor entenda que a “casa é como um ser vivo, que provoca impressões 

em quem a olha”, que é como se ela transmitisse emoções e passasse a sensação de dor e 

agonia para seus visitantes. 

Ao analisar a ocorrência verificamos que, ao descrever “a casa de Usher”, o autor do 

texto diz que ela passa uma sensação de melancolia, de dor e agonia, um prelúdio de morte 

para quem a observa, por esse motivo o escritor opta por utilizar a expressão “essa forte 

impressão” para se referir à visão de impacto que a casa provoca no leitor do conto. Desse 

modo, reconhecemos que o encapsulamento anafórico é um recurso que permite a retomada 
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textual sem a necessidade de repetir nenhuma parte do texto, cabendo ao leitor associar o 

referente e a parte que ele retoma, como na ocorrência na qual “essa forte impressão” 

encapsula o trecho “a casa é como um ser vivo que encara de volta aquele que a contempla, 

como que exprimindo sua completa desolação com um olhar melancólico”. 

Passamos para a análise da próxima ocorrência, retirada da monografia M4. Vejamos 

o encapsulamento anafórico: 

 
[22] Dessa maneira, consoante com os estudos de Alexander Meireles da 

Silva (2005, p. 143), a prática de esportes, roupas ornamentadas e 

quaisquer tipos de festividades passaram a ser terminantemente 

proibidas e aquele que desobedecesse a lei poderia sofrer uma severa 

punição. Esse estilo de vida não foi aceito pela população e em 1660 

ocorreu a Restauração da monarquia com a ascensão do filho de Charles I, o 

príncipe Charles II, ao trono inglês. 

 
Na ocorrência 22, vemos a utilização da expressão “Esse estilo de vida” e, ao ler o 

texto, imaginamos que o leitor irá se perguntar que estilo de vida é esse. Ao voltar na 

tessitura, o leitor poderá perceber que o “estilo de vida” do qual o autor fala é o vivenciado na 

Inglaterra no século XVII, no qual não se podia praticar esportes, usar roupas ornamentadas, 

muito menos realizar qualquer tipo de festividade. Assim, “Esse estilo de vida” retoma e 

encapsula a seguinte passagem do texto: “a prática de esportes, roupas ornamentadas e 

quaisquer tipos de festividades passaram a ser terminantemente proibidas”, funcionando como 

um encapsulamento anafórico. 

Podemos verificar que a introdução referencial do encapsulamento anafórico é bem 

diferente do que a maioria das anáforas apresentam, nesse caso, a introdução é toda uma 

sentença, como na ocorrência, que temos a seguinte passagem: “a prática de esportes, roupas 

ornamentadas e quaisquer tipos de festividades passaram a ser terminantemente proibidas”, 

assim, o encapsulamento ao passo que retoma, também resume o que foi dito. 

Depreendemos então que o encapsulamento anafórico é composto pelo pronome 

demonstrativo “esse”, que serve para situar o leitor no texto e faz com que ele perceba que a 

expressão recupera algo que já foi mencionado anteriormente na tessitura. Há também a 

sentença “estilo de vida”, formada por “estilo” que é um substantivo usado para designar a 

maneira particular de realizar alguma coisa, “de” que é uma preposição e, no fragmento 

destacado, ela serve para subordinar uma palavra à outra. Por fim, temos o substantivo “vida”, 

que pode definir a maneira como organizamos nossos hábitos e costumes. 
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A partir dessas informações, verificamos que o encapsulamento anafórico “estilo de 

vida” retoma e encapsula a introdução referencial, “a prática de esportes, roupas 

ornamentadas e quaisquer tipos de festividades passaram a ser terminantemente proibidas”, 

para dizer que era essa forma de vida que deveria ser evitada durante o reinado do príncipe 

Charles II na Inglaterra nos anos 1660. 

Ao analisar a ocorrência, corroboramos com as palavras de Cavalcante (2011), quando 

a autora nos diz que a retomada pelo encapsulamento anafórico possui semelhanças com os 

casos de anáforas indiretas, pois, ao mesmo tempo em que ele inaugura um referente no 

cotexto, ele é tido como uma informação dada, por resumir uma porção textual apresentada 

anteriormente, como nos mostra a ocorrência: “Esse estilo de vida” que encapsula e resume “a 

prática de esportes, roupas ornamentadas e quaisquer tipos de festividades passaram a ser 

terminantemente proibidas”, cabendo ao leitor volta na tessitura e realizar a associação entre 

essas partes do texto. 

Na sequência, temos o trecho extraído da monografia M5. Observemos a ocorrência: 

 
 

[23] A imagem a ser utilizada pelo ENEM sofre adaptações. Na imagem 

original é utilizado um plano de fundo na cor preta, enquanto que na 

imagem adaptada ele é branco; os nomes feminicídio e basta são 

brancos, já na adaptação para o ENEM esses nomes aparecem em cor 

preta; a mão é amarela com o símbolo de vênus em vermelho no meio do 

alvo, enquanto que na adaptação para a prova são utilizadas as cores 

preta e cinza. As escolhas por essas reduções de cores na adaptação para a 

prova é uma tentativa de retratar a imagem de forma que possa ser 

facilmente visualizada pelo candidato e que possa gerar pouco em sua 

impressão. 

 

 

Na ocorrência 23 temos a expressão “essas reduções de cores” que encapsula e retoma 

o trecho “Na imagem original é utilizado um plano de fundo na cor preta, enquanto que na 

imagem adaptada ele é branco; os nomes feminicídio e basta são brancos, já na adaptação  

para o ENEM esses nomes aparecem em cor preta; a mão é amarela com o símbolo de vênus 

em vermelho no meio do alvo, enquanto que na adaptação para a prova são utilizadas as cores 

preta e cinza”, o que funciona como um encapsulamento anafórico. A expressão, “essas 

reduções de cores”, é formada por um determinante demonstrativo, o pronome “essas”, ele 

indica que a expressão utilizada retoma algo que já foi mencionado no texto. E um nome 

geral, a expressão “reduções de cores”, formada por “reduções”, um substantivo que se refere 

à diminuição de algum elemento, a preposição “de”, indica que um elemento linguístico é 

subordinado a outro, nesse caso, “reduções” que depende de “cores” para construir sentido e, 
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por fim, o substantivo “cores”, usado para se remeter à impressão produzida no olho por um 

determinado tipo de iluminação. Sendo assim, podemos verificar que é a união desses termos 

que produz o sentido do encapsulamento anafórico. 

Na ocorrência destacada, verificamos que os elementos linguísticos se completam para 

construir os sentidos do texto. Por exemplo, a passagem: “Na imagem original é utilizado um 

plano de fundo na cor preta, enquanto que na imagem adaptada ele é branco; os nomes 

feminicídio e basta são brancos, já na adaptação para o ENEM esses nomes aparecem em cor 

preta; a mão é amarela com o símbolo de vênus em vermelho no meio do alvo, enquanto que 

na adaptação para a prova são utilizadas as cores preta e cinza” funciona como a âncora do 

encapsulamento, algo que é recuperado na sequência textual. Já a expressão “essas reduções 

de cores”, é entendida como o encapsulamento anafórico porque resume e encapsula uma 

parte do texto exposta anteriormente. Compreendemos, assim, que as partes do texto são 

interligadas, uma depende da outra para estabelecer sentidos. 

Podemos destacar, ainda, que, com o encapsulamento, o autor retoma e resume o que 

foi dito anteriormente ao usar a expressão “reduções de cores” para referenciar o fato do 

Enem ter diminuído as cores de uma imagem para realizar uma adaptação para a prova de 

redação. Sendo assim, na imagem original, as cores são preto, branco, amarelo e vermelho, já 

na prova do Enem, as cores são preta, branca e cinza. Por esse motivo, é usada a palavra 

“redução”, pois há uma diminuição nas cores utilizadas na imagem da prova. O 

encapsulamento anafórico permite que o leitor recupere informações postas no texto, que ele 

acione seu conhecimento textual adquirido durante a leitura para verificar que parte do texto 

está sendo retomada. 

A próxima ocorrência foi retirada da monografia M7: 

 
 

[24] Da forma como está posto no material didático, pouco se respeitou os 

elementos básicos caracterizadores de um gênero: a composição (aspectos 

textuais e formais, incluindo as relações entre os participantes ou a 

audiência); o tema (natureza dos conteúdos, funções e profundidade) e o 

estilo (aspectos relativos à linguagem, seus usos e usuários). Tanto Bajtín 

(2008), como Marcuschi (2008) e Costa (2014) salientam a importância 

desses traços na hora de abordar um gênero textual. 

 
Ao analisar a ocorrência 24, verificamos que a expressão “desses traços” retoma e 

encapsula o trecho “a composição (aspectos textuais e formais, incluindo as relações entre os 

participantes ou a audiência); o tema (natureza dos conteúdos, funções e profundidade) e o 

estilo (aspectos relativos à linguagem, seus usos e usuários)”, o que a faz ser considerada 
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como um encapsulamento anafórico. De acordo com Conte (2003), o encapsulamento 

anafórico ocorre quando um sintagma nominal é utilizado para resumir partes de um texto, 

como acontece na ocorrência analisada. 

Verificamos que o autor utiliza um determinante demonstrativo, o pronome “desses”, 

para se referir a algo que já foi citado no texto e um nome geral, o substantivo “traços”, que, 

nesse caso, assumiu um novo significado, se assemelhando à palavra característica, qualidade 

de algo, o que define alguma coisa, visto que a palavra “traços” retoma, ao encapsular, os 

termos “composição”, “tema” e “estilo”, que são as características dos gêneros textuais. É isso 

o que faz com que a expressão “desses traços” funcione como um encapsulamento anafórico, 

por ele assumir no texto um significado de retomada. 

Verificamos, ainda, que, ao utilizar a expressão “desses traços”, o autor quer atribuir 

sentidos ao texto, dizer para seu leitor que os termos “composição”, “tema” e “estilo” são 

pontos comuns entre os gêneros textuais, que esses termos são características comuns a todos 

os gêneros. Assim, entendemos que os significados das palavras não são dados a priori, eles 

são construídos durante a tessitura. 

Passemos à análise da ocorrência retirada da monografia M8. Vejamos: 

 
 

[25] Quanto a Pancho Villa, o seu país de origem no caso o México no início 

do séc. XX encontrava-se em um estado de miséria extrema e os da classe 

pobre como os camponeses se alimentavam especialmente de tortilhas de 

milho. Com isso, essa situação se alarmou, provocando assim a primeira 

inconfidência do século XX, influenciando alguns países vizinhos, já que 

esta revolução é algo mais rural do que propriamente urbana. 

 
Na ocorrência 25 temos a expressão “essa situação” que encapsula e retoma o trecho 

“um estado de miséria extrema e os da classe pobre como os camponeses se alimentavam 

especialmente de tortilhas de milho”, por esse motivo, funciona como um encapsulamento 

anafórico. O encapsulamento inaugura o referente no texto, no entanto, ele está ancorado em 

algo que o antecede. Dessa maneira, verificamos que o autor utiliza um determinante 

demonstrativo, o pronome demonstrativo “essa”, que situa o leitor no texto e remete a algo já 

mencionado no texto. O nome geral é o substantivo “situação”, que é utilizado para se referir 

à circunstância vivenciada pelo México na época da revolução mexicana, que era “um estado 

de miséria extrema”. 

Quando o encapsulamento anafórico é inserido no texto, é como se uma informação 

nova fosse acrescentada, contudo, não é o que acontece. Na ocorrência, podemos comprovar 

isso pela utilização do pronome demonstrativo “essa”, que mostra que a expressão retoma 
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algo já mencionado no texto, cabendo ao leitor realizar a associação entre a âncora “um  

estado de miséria extrema e os da classe pobre como os camponeses se alimentavam 

especialmente de tortilhas de milho” e a expressão “essa situação”, que funciona como um 

encapsulamento anafórico por resumir e encapsular essa parte do texto. 

Ao analisar a ocorrência 25, verificamos que o encapsulamento anafórico não ocorre 

de maneira aleatória, ele fornece harmonia ao texto, confere dinamismo, interliga as partes do 

texto e, com isso, facilita a interpretação por parte de quem lê. No trecho destacado, o leitor 

poderá relacionar a palavra “situação” às circunstâncias que marcavam o México na época da 

revolução, nas quais a população vivia em “um estado de miséria extrema e os da classe pobre 

como os camponeses se alimentavam especialmente de tortilhas de milho”. 

Na sequência podemos observar mais uma ocorrência, agora retirada da monografia 

M9: 
 

 

[26] Durante a análise dessa questão, percebemos a importância da  

orientação para o desenvolvimento do trabalho com o aluno especial, e de 

acordo com que está disposto na LDB de 2005, quando atribui 

responsabilidade as instituições federais, garantindo aos alunos surdos o 

acesso à educação bilíngue e a classes equipadas e professores 

devidamente treinados para acolher e desenvolver as atividades com 

esse aluno. A garantia desses direitos não atribui ao docente da escola 

regular o dever de assegurar metodologias que o incluam (...). 

 

Na ocorrência 26 verificamos que a expressão “desses direitos” encapsula, pois  

resume o trecho, “garantindo aos alunos surdos o acesso à educação bilíngue e a classes 

equipadas e professores devidamente treinados para acolher e desenvolver as atividades com 

esse aluno”, evitando que o autor repita o que foi posto anteriormente, o que configura o 

encapsulamento anafórico. 

Com a análise da ocorrência, verificamos que a expressão “desses direitos” é utilizada 

para se referir às regras postas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

(BRASIL, 2017) e que devem ser cumpridas na escola, nas quais estão a garantia ao aluno 

surdo do acesso à educação bilíngue, a classes equipadas às suas necessidades e a professores 

preparados para o ensino inclusivo. Diante disso, verificamos porque a palavra “direitos” foi 

utilizada, visto que é ela que possui a maior carga de encapsulamento, e faz referência a tudo 

que é garantido ao “aluno surdo” pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira), que se converte em seus direitos como aluno. 

A expressão “desses direitos” é composta por um determinante demonstrativo, o 

pronome “desses”, formado pela contração da preposição “de” e o pronome demonstrativo 
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“esse”, que situa o leitor no texto. O nome geral é o substantivo “direitos”, que se refere ao 

conjunto de leis que regulam a vida em sociedade. O termo “direitos” é o núcleo do 

encapsulamento anafórico, que retoma o que foi exposto antes. 

O encapsulamento anafórico é um recurso que permite o resgate de uma porção 

textual, cabendo ao leitor identificar a parte que é retomada e completar o sentido do texto. 

Podemos entender a passagem “garantindo aos alunos surdos o acesso à educação bilíngue e a 

classes equipadas e professores devidamente treinados para acolher e desenvolver as 

atividades com esse aluno” como a âncora do encapsulamento, uma informação que foi 

introduzida no texto. Já a expressão “desses direitos” é o que compreendemos como o 

encapsulamento anafórico, pois recupera e encapsula essa passagem do texto, o que contribui 

para a progressão textual. 

Com isso, passamos para a próxima ocorrência retirada da monografia M12. 

Analisemos: 

 
 

[27] No tópico anterior, cronologicamente, encerramos com Norman, e nós, 

a observar Marion trocar-se para tomar banho. Enquanto Norman repõe o 

quadro e segue para a casa ao lado do hotel, a jovem hóspede se arrepende 

de ter roubado o dinheiro e, ao decidir devolver, faz as contas do que 

gastou, rasga o papel e se livra dele jogando-o no sanitário e dando 

descarga (Figura 56). Dessa cena, podemos retirar dois significados: 

primeiro, uma prefiguração de um evento futuro, pois depois de vermos os 

papéis fluindo pela descarga, logo mais vemos o sangue de Marion 

escorrendo pelo ralo da banheira (...). 

 

Na ocorrência 27 temos a expressão “Dessa cena”, que funciona como uma paráfrase 

resumitiva para o trecho “a jovem hóspede se arrepende de ter roubado o dinheiro e, ao 

decidir devolver, faz as contas do que gastou, rasga o papel e se livra dele jogando-o no 

sanitário e dando descarga”, por isso funciona como um encapsulamento anafórico, pois a 

expressão “Dessa cena” retoma e resume os fatos narrados, que são as ações realizadas pela 

personagem Marion, que se constitui na representação de uma cena do filme Psicose. 

Quando analisamos a ocorrência destacada, verificamos que a passagem “a jovem 

hóspede se arrepende de ter roubado o dinheiro e, ao decidir devolver, faz as contas do que 

gastou, rasga o papel e se livra dele jogando-o no sanitário e dando descarga” funciona como 

a âncora para a expressão “dessa cena” que, ao ser empregado no texto, resume e encapsula 

essa passagem da tessitura. Entendemos, assim, a expressão “dessa cena” como um 

encapsulamento anafórico, formado por um pronome, “dessa”, que é a contração da 

preposição “de” e o pronome demonstrativo “essa”, utilizado para situar o leitor e informar 
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que essa expressão recupera uma parte já mencionada do texto e o substantivo “cena”, 

utilizado para se referir às várias partes que os atores representam durante um espetáculo, 

nesse caso, as várias partes representadas no filme. 

O encapsulamento anafórico é um recurso textual que só pode ser entendido se o leitor 

conseguir recuperar a passagem referenciada pelo contexto (CONTE, 2003). Assim, 

verificamos que a expressão “dessa cena” só constitui sentido quando estabelecemos sua 

relação com o trecho “a jovem hóspede se arrepende de ter roubado o dinheiro e, ao decidir 

devolver, faz as contas do que gastou, rasga o papel e se livra dele jogando-o no sanitário e 

dando descarga”. Enfim, o texto é uma conexão de partes que se completam para construir 

sentidos. 

Com base em Conte (2003), podemos afirmar que o encapsulamento anafórico pode 

ser considerado uma anáfora pragmática, pois faz uso concreto do sistema linguístico, como 

na ocorrência 27, na qual o leitor pode, facilmente, relacionar a expressão “dessa cena” com a 

parte do texto que a antecede: “a jovem hóspede se arrepende de ter roubado o dinheiro e, ao 

decidir devolver, faz as contas do que gastou, rasga o papel e se livra dele jogando-o no 

sanitário e dando descarga”, já que o trecho descreve as ações da personagem Marion, o que 

constrói a cena do filme. Com essa passagem da tessitura, verificamos que o encapsulamento 

anafórico é baseado no uso de expressões no texto, pois ele só constrói sentido quando é 

utilizado e interpretado a partir de um resgate textual. 

Passemos agora à análise da ocorrência da monografia M13: 

 
 

[28] Desenvolver uma abordagem de ensino com um livro didático, de 

modo a contemplar os objetivos a que ele se propõe alcançar e de, 

sobretudo, se colocar no lugar do aluno e entender todas as necessidades 

de conhecimento e de compreensão que o repasse de informação a partir 

deste instrumento de ensino (LD) pode gerar um desencontro entre o 

que propõe o ensino e o que anseia o estudante. Trabalhar em cima dessa 

perspectiva com base em um contexto interdisciplinar envolve a análise de 

diversos critérios e variáveis, a fim de criar uma conjuntura concreta e bem 

fermentada a nível de concretizar, exponencialmente, a presente análise. 

 
Na ocorrência 28, temos a expressão “dessa perspectiva” que encapsula e faz 

referência ao trecho “Desenvolver uma abordagem de ensino com um livro didático, de modo 

a contemplar os objetivos a que ele se propõe alcançar e de, sobretudo, se colocar no lugar do 

aluno e entender todas as necessidades de conhecimento e de compreensão que o repasse de 

informação a partir deste instrumento de ensino (LD) pode gerar um desencontro entre o que 

propõe o ensino e o que anseia o estudante”, o que a faz funcionar como um encapsulamento 
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anafórico. A expressão “dessa perspectiva” é formada por um determinante demonstrativo, o 

pronome “dessa”, originário da contração da preposição “de” e o pronome demonstrativo 

“essa”, que demarcam o lugar do encapsulamento no texto. O nome geral é o substantivo 

“perspectiva”, utilizado para se referir a “abordagem de ensino centrada no uso do livro 

didático em sala de aula”. 

A palavra “perspectiva” reformula o que foi posto anteriormente (CONTE, 2003), é 

como se ela atribuísse um novo sentido à passagem “desenvolver uma abordagem de ensino 

com um livro didático, de modo a contemplar os objetivos a que ele se propõe alcançar e de, 

sobretudo, se colocar no lugar do aluno e entender todas as necessidades de conhecimento e 

de compreensão que o repasse de informação a partir deste instrumento de ensino (LD) pode 

gerar um desencontro entre o que propõe o ensino e o que anseia o estudante”, dizendo que 

esse deve ser o modo como o livro didático deva ser visto em sala de aula. 

Como todo recurso anafórico, o encapsulamento é colocado depois de uma introdução 

de referente, assim, o encapsulamento anafórico só poderá construir sentidos quando o 

interligarmos à sua introdução referencial, que é a sua âncora. Na ocorrência 28 verificamos 

que o referente “dessa perspectiva” só possui sentido porque retoma a passagem “desenvolver 

uma abordagem de ensino com um livro didático, de modo a contemplar os objetivos a que 

ele se propõe alcançar e de, sobretudo, se colocar no lugar do aluno e entender todas as 

necessidades de conhecimento e de compreensão que o repasse de informação a partir deste 

instrumento de ensino (LD) pode gerar um desencontro entre o que propõe o ensino e o que 

anseia o estudante”. 

Diante disso, tendo por base os estudos de Koch (2006), entendemos o 

encapsulamento anafórico como um tipo complexo de anáfora, pois ele não nomeia um 

referente específico do texto, mas sim um referente abstrato que é construído textualmente, 

como, por exemplo, um estado, um fato, um evento, etc., é o que acontece na ocorrência 28, 

visto que o referente “dessa perspectiva” não nomeia algo particular, mas uma porção textual 

que é “Desenvolver uma abordagem de ensino com um livro didático, de modo a contemplar 

os objetivos a que ele se propõe alcançar e de, sobretudo, se colocar no lugar do aluno e 

entender todas as necessidades de conhecimento e de compreensão que o repasse de 

informação a partir deste instrumento de ensino (LD) pode gerar um desencontro entre o que 

propõe o ensino e o que anseia o estudante”. Isso exige que o leitor tenha uma maior 

capacidade interpretativa. 

Na sequência, observemos o trecho extraído da monografia M14: 
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[29] Aqui ela narra uma história que se passa em um país muito distante, 

e no topo de uma enorme montanha existe uma rosa mágica que dava 

imortalidade, mas essa rosa se localiza em um lugar alto e cheio de 

espinhos venenosos, por isso ninguém jamais se atrevia a subir; com isso 

a rosa passa toda a eternidade sozinha sem poder compartilhar o dom 

da imortalidade com ninguém. Aqui percebemos uma mudança na 

fotografia do filme, assumindo uma coloração azul, que reforça a ideia do 

onírico, do sonho e da imaginação, e voltamos então àquela reflexão em 

torno da imaginação fértil da menina, de que ela se mostra capaz de inventar 

histórias fantasiosas. (...) O capitão Vidal (...) espanca e mata os dois 

suspeitos que eram pai e filho, sem mostrar a mínima compaixão. Com isso 

percebemos a personalidade cruel e sádica do vilão, além de um forte 

contraste com a cena anterior: ao invés de elementos mágicos e lúdicos 

somos apresentados a uma cena extremamente violenta (...). 

 
Ao analisarmos a ocorrência 29, verificamos que a expressão “a cena anterior” retoma 

e encapsula o trecho “uma história que se passa em um país muito distante, e no topo de uma 

enorme montanha existe uma rosa mágica que dava imortalidade, mas essa rosa se localiza em 

um lugar alto e cheio de espinhos venenosos, por isso ninguém jamais se atrevia a subir; com 

isso a rosa passa toda a eternidade sozinha sem poder compartilhar o dom da imortalidade 

com ninguém”, por esse motivo funciona como um encapsulamento anafórico. 

A expressão “a cena anterior” é formada pelo artigo definido “a” que, nesse caso, 

serve para informar ao leitor que essa expressão retoma algo que já foi dito, que já foi 

determinado na tessitura. Temos o substantivo “cena”, que se refere a cada uma das partes do 

espetáculo representada pelos atores, no exemplo, se refere às partes representadas no 

decorrer do filme. Por fim, temos o adjetivo “anterior”, que faz referência a algo que veio 

antes de alguma coisa. Entendemos, assim, que as palavras não foram selecionadas ao acaso, 

elas se unem para construir os sentidos do texto e informar ao leitor que a próxima cena do 

filme O Labirinto do Fauno é bem diferente da que a antecede, que ao contrário da primeira, 

que apresentava elementos mágicos e lúdicos, a outra cena é muito violenta. 

O referente “a cena anterior” carrega na sua interpretação uma porção do texto, que 

fala sobre um sonho narrado pela protagonista do filme O Labirinto do Fauno, no qual ela 

imaginava uma história de uma rosa mágica, que possuía a imortalidade. Assim, a expressão é 

utilizada para dizer que essa cena se diferencia da realidade na qual o “capitão Vidal”, 

padrasto da protagonista, mata dois homens de uma forma cruel. Percebemos que o 

encapsulamento anafórico é introduzido como uma informação nova ao texto, no entanto, essa 

informação possui uma âncora, que deve ser recuperada pelo leitor para construir os sentidos 

do texto. 
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Dessa forma, a expressão “a cena anterior” é nova, contudo, ela possui uma âncora no 

cotexto, que é o trecho “uma história que se passa em um país muito distante, e no topo de 

uma enorme montanha existe uma rosa mágica que dava imortalidade, mas essa rosa se 

localiza em um lugar alto e cheio de espinhos venenosos, por isso ninguém jamais se atrevia a 

subir; com isso a rosa passa toda a eternidade sozinha sem poder compartilhar o dom da 

imortalidade com ninguém”, que é reativado a partir do objeto de discurso utilizado. Com 

base em Koch (2008), verificamos que no encapsulamento anafórico há uma relação indireta 

entre a introdução referencial e a recuperação anafórica, cabendo ao leitor ativar a sua 

memória discursiva para manter a progressão textual e estabelecer a relação entre a introdução 

do referente e o encapsulamento anafórico. 

A próxima ocorrência foi retirada da monografia M15. Observemos a seguir o 

encapsulamento anafórico: 

 
[30] (...) Jane Eyre já se encontra presa a uma vontade maior que a sua, visto 

que ela não tem oportunidade de saudar sua amiga Mrs. Fairfax, por ter uma 

mão de ferro que controla o seu ritmo e os seus passos (Cf. BRONTË, 2010, 

p. 210). Contudo, mesmo chegando à igreja e tendo a cerimônia iniciada, o 

casamento é impedido pela presença de testemunhas que provam a 

ilegalidade da união entre Jane e Rochester. O impedimento não diz 

respeito à diferença entre idade e classe deles, mas ao fato de Edward 

Rochester já ser casado e sua esposa estar viva. (...) Tal eventualidade 

serve também para abrir-lhe os olhos, fazendo com que caia em si e pense. 

 

Na ocorrência 30, a expressão “Tal eventualidade” encapsula e retoma o trecho “O 

impedimento não diz respeito à diferença entre idade e classe deles, mas ao fato de Edward 

Rochester já ser casado e sua esposa estar viva”. Verificamos que a expressão “Tal 

eventualidade” realiza uma retomada textual ao resumir a passagem textual: “O impedimento 

não diz respeito à diferença entre idade e classe deles, mas ao fato de Edward Rochester já ser 

casado e sua esposa estar viva”. Por esse motivo, funciona como um encapsulamento 

anafórico. 

A expressão “tal eventualidade” é formada por um determinante, o pronome 

demonstrativo “tal”, que informa ao leitor que há uma parte do texto a ser resgatada para que 

o sentido possa ser completado. O nome geral é o substantivo “eventualidade”, ele se refere a 

uma característica de algo que foi eventual, aconteceu por acaso. Verificamos que a expressão 

“tal eventualidade” remete-se, ao mesmo tempo que encapsula, a uma parte anterior do texto, 

na qual temos a descrição do porquê a personagem “Jane” não haver se casado, pois seu 

casamento foi interrompido porque o noivo já era casado e sua esposa não havia morrido, 



107 
 

 

 

 

como todos pensavam. Sendo assim, podemos verificar que a expressão “tal eventualidade”  

só tem sentido quando entendemos que o casamento entre “Jane” e “Rochester” não 

aconteceu por obra do acaso, foi algo que não estava programado. 

Ao analisar o termo “eventualidade”, verificamos que, além de encapsular, ele 

apresenta um juízo de valor sobre o que foi colocado antes, pois avalia que o impedimento do 

casamento ocorreu de modo inesperado, pois ninguém poderia imaginar que a esposa do 

noivo não havia morrido. Diante disso, vemos, com base em Conte (2003), que o 

encapsulamento anafórico, além de retomar pontos estratégicos do texto, pode apresentar um 

juízo de valor, no qual o autor realiza uma apreciação do que foi posto anteriormente no texto. 

A partir das ocorrências analisadas, verificamos que o encapsulamento anafórico é um 

importante recurso para a progressão textual. Reconhecemos que o encapsulamento retoma 

partes importantes do texto, porções que o autor quer recuperar e, para isso, introduz uma 

expressão que sintetiza, reformula e, em alguns casos, apresenta um juízo de valor sobre as 

partes retomadas. 

Conte (2003) ressalta que o encapsulamento anafórico pode funcionar como um 

subtítulo, que facilita a interpretação do leitor a respeito das informações postas na tessitura. 

Com a análise confirmamos o posicionamento de Conte (2003), quando ela nos diz que o 

encapsulamento anafórico é um tipo de retomada centrada no uso, pois, como verificamos nas 

ocorrências, os sentidos do encapsulamento são construídos no texto, partindo do propósito 

comunicativo de quem escreve. 

Com isso, pudemos perceber que, em alguns casos, o encapsulamento anafórico, como 

nos diz Conte (2003), é um meio poderoso de manipulação do leitor, visto que, ao fazer uso 

de algumas palavras, o autor pode induzir o leitor a pensar como ele. Temos como ilustração 

disso a ocorrência (30), quando o autor nos diz que o fato de “Jane” e “Rochester” não terem 

se casado (Livro Jane Eyre) deve ser visto pelo leitor como uma “eventualidade”, um 

acontecimento que ocorreu de maneira inesperada, esse argumento leva quem lê a pensar que 

tudo foi obra do acaso. 

Por meio disso, vemos a relação que a referenciação tem com outras áreas do 

conhecimento, nesse caso, com a argumentação, pois o autor, mesmo que inconsciente, utiliza 

o encapsulamento anafórico para convencer o leitor a pensar como ele. 

Posto isso, no próximo subtópico, realizamos um estudo sobre como as anáforas 

indiretas estão presentes na seção “análise dos dados” de monografias, procurando verificar 

como elas contribuem para a progressão textual. 
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4.2.2 A anáfora indireta: recuperando os sentidos do texto 

 
 

Neste subtópico, abordamos a retomada referencial por meio da anáfora indireta. 

Segundo Marcuschi (2005), a anáfora indireta deve ser entendida como uma referência 

textual, ou seja, no texto, há uma relação entre os objetos de discurso. Essa relação deve ser 

construída, inferida ou ativada a partir do processamento textual realizado pelo interlocutor, 

que parte das pistas deixadas no texto. 

Com base nos atuais estudos da referenciação, verificamos que a âncora da anáfora 

indireta, ou seja, seu apoio textual, pode não estar no cotexto. Sendo assim, ela poderá ser 

construída pela interpretação do interlocutor, através de seus conhecimentos 

(CAVALCANTE, 2011). Diante disso, iniciamos esse estudo com ocorrências de anáforas 

indiretas que apresentam uma âncora no cotexto, depois discutiremos as que apresentam uma 

âncora sociocognitivamente construída. Vejamos as ocorrências de anáforas indiretas  

retiradas da seção “análise dos dados” das monografias selecionadas. 

A primeira ocorrência, que possui âncora no cotexto, é retirada da monografia M1: 

 

 
(31) Porém, se faz necessária a apresentação de novos gêneros textuais, 

como: ensaio, relatório, artigo, declaração entre outros, que nos prepare 

para novas situações que irão surgir quando estivermos em outros contextos 

sociais. A ausência de gêneros do domínio acadêmico/escolar e a falta de 

oportunidade que não permite aos aprendizes experiências implica 

diretamente na preparação dos alunos para situações adversas. 

 
 

Na ocorrência 31, temos o referente “gêneros do domínio acadêmico/escolar” que 

funciona como uma anáfora indireta, pois é posto no texto como algo dado, do conhecimento 

do leitor. Dessa forma, para estabelecer sentido no texto, a anáfora indireta “gêneros do 

domínio acadêmico/escolar” necessita que resgatemos sua âncora, que é a expressão “ensaio, 

relatório, artigo, declaração”, visto que esses termos são alguns dos gêneros do domínio 

acadêmico. 

Podemos observar na ocorrência que, para atribuir sentido ao texto, temos que 

associar o objeto de discurso “gêneros do domínio acadêmico/escolar” e a expressão “ensaio, 

relatório, artigo, declaração”. Contudo, essa associação só poderá ser feita a partir da 

interpretação do leitor, pois em lugar algum do cotexto, o autor menciona que “ensaio, 

relatório, artigo, declaração” são gêneros do domínio acadêmico. 
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Sendo assim, verificamos que a ocorrência discutida funciona como anáfora indireta 

por ser um referente conceitualmente baseado em uma expressão exposta, anteriormente, na 

tessitura (CAVALCANTE, 2011). Diante disso, seu sentido é construído quando  

conseguimos resgatar essa expressão. 

A segunda ocorrência é retirada da monografia M4. Vejamos: 

 
 

(32) Além disso, apreciava todo o tipo de arte, especialmente o teatro, o que 

favoreceu a entrada e solidificação das ideias renascentistas no país. Foi 

durante seu governo que a já famosa literatura inglesa prosperou de forma 

encantadora por meio da genialidade de diversos poetas e dramaturgos do 

século XVI, como os renomados: William Shakespeare, Christopher 

Marlowe, Ben Jonson, Edmund Spenser, John Donne, entre inúmeros outros 

que fizeram parte da chamada era de ouro da Inglaterra. 

 

A ocorrência 32 nos mostra que, ao realizar a leitura de um texto, temos que acionar 

nossos conhecimentos. Na parte que destacamos, vemos o referente “era de ouro da 

Inglaterra” e inferimos, por meio dessa expressão, que a época mencionada foi de um grande 

avanço na literatura inglesa. Desse modo, a sentença “era de ouro da Inglaterra” é utilizada 

para mostrar que, durante o século XVI, houve um grande avanço na literatura Inglesa. A 

expressão “era de ouro” é muito utilizada para se referir ao apogeu dos grandes impérios, ao 

auge das conquistas dos países desenvolvidos e, nesse caso, essa expressão é utilizada para se 

reportar ao auge da literatura inglesa. Compreendemos que as palavras não são escolhidas ao 

acaso, na expressão, temos o substantivo “ouro”, que se reporta a algo precioso, importante. 

Ao analisar a ocorrência, vemos que o termo “ouro” é usado para se referir a uma época de 

demonstração de riqueza intelectual na Inglaterra. 

Quando necessitamos realizar inferência para entender uma parte do texto, podemos 

considerá-la como uma anáfora indireta. É o que ocorre com a ocorrência 32, pois  

percebemos que o objeto de discurso “era de ouro da Inglaterra” está ligado, indiretamente, à 

outra expressão “ideias renascentistas”, visto que foi nesse período de ascensão e valorização 

da razão, do culto aos valores da Antiguidade clássica e do humanismo (CADEMARTORI, 

1987), que os grandes autores ingleses como, por exemplo, William Shakespeare, Christopher 

Marlowe, Ben Jonson, etc., tiveram seu apogeu. Por isso, esse momento é denominado de era 

de ouro da Inglaterra. 

Diante disso, nos fundamentamos em Koch (2004b) para dizer que as anáforas 

indiretas surgem no texto sobre o modo do dado, como se fosse algo já conhecido do leitor. 

Por esse motivo, para a compreensão desse tipo de anáfora, é necessário entender as pistas 
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deixadas no cotexto e no contexto sociocognitivo no qual o texto está inserido. Podemos 

confirmar isso com o trecho destacado, quando o autor do texto utiliza a sentença “era de ouro 

da Inglaterra”, vista pelo leitor como algo novo. 

Contudo, ele deve voltar ao texto para entender que esta expressão está ancorada em 

outras informações deixadas no texto, como o fato de o renascimento ser uma época de  

grande produção artística e cultural, por isso, surgiram obras e autores de grande destaque, e 

que foi no século XVI que William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Jonson, entre 

outros escritores ingleses, começaram a se destacar. Todas essas informações devem ser 

consideradas para compreender que o século XVI foi a “era de ouro da Inglaterra”. 

A próxima ocorrência de anáfora indireta é retirada da monografia M7. Vejamos: 

 
 

(33) A primeira questão trata de uma pergunta pessoal, feita pelos autores a 

respeito da palavra Twitteratura e seu significado. (...) Já na página (109 a 

111) dessa mesma seção Proyecto 2, o livro propõe uma elaboração de um 

sarau literário via Twitter, uma atividade literária para ser apresentada na 

escola quanto em uma rede social. 

 
Na ocorrência 33, temos a expressão “sarau literário via Twitter” que pode ser 

identificada como uma anáfora indireta. Essa expressão está ligada, indiretamente, ao termo 

“Twitteratura”, que funciona como sua âncora. Sendo assim, para construir os sentidos do 

referente “sarau literário via Twitter”, o interlocutor deve ativar seu conhecimento de mundo 

para entender que essa expressão reúne as palavras Twitter, rede social, e obras literárias. Ao 

utilizar o objeto de discurso “sarau literário via Twitter”, o autor pressupõe que o leitor realize 

inferências e entenda que ele se refere a uma apresentação literária dos alunos transmitida 

pelo Twitter. 

Ao analisar a ocorrência, vemos que a descrição nominal “sarau literário via Twitter” 

pode funcionar como um sinônimo indireto para “Twitteratura”. Quando buscamos construir 

sentidos para a expressão “sarau literário”, se faz necessário examinar seus significados. No 

texto, podemos entendê-la como uma reunião de pessoas com o objetivo de debater uma obra 

literária. Sendo assim, ao acrescentar a essa expressão o trecho “via Twitter”, o autor quer 

dizer ao seu leitor que essa reunião literária aconteceria por meio da “rede social Twitter”. 

Essa reunião pode ser considerada uma “Twitteratura”, a literatura via Twitter. 

Diante disso, constatamos que as escolhas do léxico textual não são aleatórias, elas 

dependem da intenção comunicativa de quem escreve/fala. Por esse motivo, ao utilizar a 

expressão “sarau literário via Twitter”, o autor do texto necessita que seu leitor volte na 

tessitura e recupere a palavra “Twitteratura” para completar os sentidos textuais, pois essas 
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expressões precisam uma da outra para estabelecer significados, mesmo que a ligação entre 

elas seja indireta. 

Nas anáforas indiretas, as pistas deixadas pelo autor ao longo do texto são muito 

importantes e devem ser consideradas na interpretação. De acordo com Cavalcante (2011), as 

anáforas indiretas inferenciais englobam casos em que a recuperação do referente ocorre 

indiretamente e exigem do interlocutor uma percepção da situação enunciativa. Isso é o que 

acontece na ocorrência 33, quem lê o texto deve, a partir da expressão “sarau literário via 

Twitter”, recuperar sua âncora “Twitteratura”, que se configura em uma apresentação literária 

via Twitter. Desse modo, verificamos que a interpretação textual depende dessas informações 

que são deixadas nas entrelinhas e que devem ser acionadas pelo leitor no momento da leitura. 

A próxima ocorrência de anáfora indireta é retirada da monografia M12. Vejamos: 

 

 
(34) Agora, voltemos ao ano de 1960. Em 16 de junho, cinemas dos Estados 

Unidos faziam fila para ver o mais novo e misterioso filme de Alfred 

Hitchcock, Psicose (...) Norman está apoiado por aves de personalidades 

calmas, o que coincide com o seu humor naquele instante, mas na segunda 

(Figura 51), quando Norman fica agitado e/ou irritado, o diretor já 

reposiciona a câmera de baixo, enquadrando não apenas Norman e a sua 

emoção, mas também alguns pássaros, porém agora aves grandes e 

ameaçadoras. 

 
 

Na ocorrência 34, temos o referente “o diretor já reposiciona a câmera de baixo” que 

funciona como uma anáfora indireta, pois é posta no texto sobre o modo do dado, do já 

conhecido pelo leitor. A anáfora indireta é inserida no texto para informar a quem lê como o 

diretor do filme Psicose realiza a filmagem do protagonista Norman. Desse modo, para 

estabelecer sentido no texto, o objeto de discurso “o diretor já reposiciona a câmera de baixo” 

necessita que o interlocutor recupere sua âncora, a expressão “filme de Alfred Hitchcock, 

Psicose”. Verificamos que, para construir sentido, a anáfora indireta “o diretor já reposiciona 

a câmera de baixo” precisa que seu leitor saiba que o tema discutido na monografia é o filme 

Psicose, e que um filme para ser gravado necessita de um diretor e de câmeras que façam as 

filmagens. 

Com isso, verificamos que, em alguns casos, a anáfora indireta necessita que o 

leitor/ouvinte realize associações de informações, como na ocorrência 34, na qual ao colocar o 

referente “o diretor já reposiciona a câmera de baixo” no texto, o autor solicita que seu leitor 

volte na tessitura e recupere a informação de que o tema tratado na monografia é o filme 

Psicose. 
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Ao analisar a ocorrência, vemos que o referente é introduzido por artigo definido “o”, 

o que corrobora para entendermos que ele retoma algo já posto no texto. Com base em 

Cavalcante (2011), reconhecemos que, nessa ocorrência, a anáfora indireta necessita que o 

leitor busque em uma memória e associe que todo filme possui um diretor, por isso a relação 

entre o trecho “filme de Alfred Hitchcock, Psicose” e o referente “o diretor já reposiciona a 

câmera de baixo”. 

Com isso, temos a última ocorrência de anáfora indireta com âncora no cotexto 

extraída da monografia M13. Vejamos: 

 
 

(35) No que diz respeito à produção escrita, o livro apresenta, na seção 

Writing (escrita), exercícios que nutrem o discernimento da escrita como 

um processo de interação, fundamentado em um conjunto de gêneros 

discursivos que disponibilizam variáveis relativas ao contexto 

interdisciplinar de produção exposto. 

 
Na ocorrência 35, verificamos que o referente “contexto interdisciplinar de produção 

exposto” funciona como uma anáfora indireta, pois cabe ao leitor entender que o livro de 

língua inglesa deve apresentar aos alunos um contexto interdisciplinar de produção de textos. 

Diante disso, quando o referente “contexto interdisciplinar de produção exposto” é colocado 

no texto, cabe ao leitor inferir que a “seção Writing (escrita)” do livro, que funciona como sua 

âncora, apresenta uma produção escrita ao aluno que envolve uma interação e que mescla 

conteúdo de várias disciplinas, o que deve ocorrer para um ensino de línguas satisfatório. 

O autor parte do pressuposto de que, para um bom aprendizado, as aulas devem ser 

interdisciplinares, interligar várias disciplinas para melhorar o ensino. Diante disso, o livro 

didático de língua estrangeira também deve abarcar esse conceito para melhorar a 

aprendizagem dos alunos. Quando o autor do texto coloca o referente “contexto 

interdisciplinar de produção exposto”, ele quer que seu leitor realize associações e entenda 

que a “seção Writing (escrita)” do livro de língua inglesa permite que os alunos tenham 

contato com um ensino de produção textual baseado na interdisciplinaridade. Cabe ao leitor 

realizar inferências para construir os sentidos do texto. 

De acordo com Cavalcante (2011), as anáforas indiretas inferenciais recuperam 

referentes por meio de uma percepção enunciativa, por meio de uma organização de ideias 

desenvolvidas ao longo do texto e que devem ser interpretadas pelo leitor. Ao analisar a 

ocorrência 35, verificamos que é isso que acontece, pois, a partir do referente “contexto 

interdisciplinar de produção exposto”, o leitor infere que a “produção textual escrita” no livro 
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de inglês envolve um contexto interdisciplinar e que ele vem exposto na “seção Writing 

(escrita)” desse livro. 

Posto isso, passamos a discutir as ocorrências de anáforas indiretas que possuem 

âncoras construídas sociocoginitivamente, ou seja, pela interpretação do interlocutor. Tendo 

por base Cavalcante (2011), verificamos que algumas ocorrências de anáforas indiretas não 

possuíam âncoras no cotexto, contudo, essa âncora podia ser construída através da 

interpretação do leitor, interligando informações que foram deixadas no decorrer do texto. A 

seguir, realizamos a análise de algumas dessas ocorrências. 

Na sequência, temos a primeira ocorrência de anáfora indireta com âncora construída 

sociocognitivamente, retirada da monografia M2. Vejamos: 

 
 

(36) [...] composição espacial das obras de Poe não é mera casualidade, os 

detalhes da construção mostram-se minuciosamente trabalhados em 

significado metafórico, o mistério e o terror estão impregnados em todos os 

elementos, e as impressões causadas tem um valor sinestésico em que se 

imprimem o medo e o maravilhamento ao mesmo tempo. O terror que se 

sente não é exclusivo de um momento de clímax precedido por uma 

tensão, as obras em sua totalidade, desde sua introdução, nos enchem de 

sentimentos controversos pelos detalhes em suas descrições contundentes. 

 
 

Na ocorrência destacada, temos o referente “O terror que se sente não é exclusivo de 

um momento de clímax precedido por uma tensão”, que é colocado sobre o modo do dado e 

exige que o leitor busque em sua interpretação sentido para ele. Diante disso, o objeto de 

discurso “O terror que se sente não é exclusivo de um momento de clímax precedido por uma 

tensão” funciona como uma anáfora indireta, sua âncora é construída sociocognitivamente, 

pois o autor pressupõe que seu leitor conheça um pouco sobre o gênero conto, saiba que um 

conto apresenta um clímax, momento mais importante da narrativa, no qual ocorre o desfecho 

e que, nos contos de terror, esse clímax ocorre depois de uma grande tensão. 

Esses pontos devem ser considerados para entender que as narrativas de Edgar Allan 

Poe são marcadas pelo terror e pela tensão do início ao fim, essa informação deve ser inferida 

pelo leitor ao ler a monografia. A inferência dessa informação torna o trecho “O terror que se 

sente não é exclusivo de um momento de clímax precedido por uma tensão” uma anáfora 

indireta. Verificamos, então, que esse referente não possui uma âncora explícita no cotexto, 

que essa âncora deve ser construída pela interpretação de quem lê. Nessa ocorrência, é a 

interpretação do leitor que atribui sentido à anáfora indireta. Com base em Cavalcante (2011), 

reconhecemos que essa anáfora indireta é construída pelas práticas discursivas. 
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A seguir, temos mais uma ocorrência de anáfora indireta extraída da monografia M5: 

 
 

(37) A expressão feminicídio está posicionada no topo do texto imagético, 

aparecendo como a informação Ideal, descrito por Pinheiro (2007, p.61) 

como a essência da informação; nessa parte temos uma noção prévia do que 

trata o assunto central no texto. (...) Nessa função, temos a representação de 

uma mão aberta com um alvo posicionado por cima dela, no centro do alvo 

podemos ver o símbolo de vênus, que representa as mulheres. 

 
Na ocorrência 37, temos a expressão “símbolo de vênus”, que podemos considerar 

uma anáfora indireta, pois, ao ser colocada como algo dado, ela está ancorada em pistas 

deixadas no cotexto. Sabemos que o símbolo de vênus é uma marca da luta feminina por seus 

direitos, esse símbolo é formado por um círculo e uma cruz, foi criado há muito tempo 

inspirado na deusa Vênus, deusa da beleza e do amor na mitologia romana. É o símbolo de 

feminilidade, estabelece relação com o nascimento, a fertilidade, o amor e o desejo sexual 

(DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS, 2017). 

No trecho destacado, a palavra “feminicídio” ajuda a construir o sentido da anáfora 

indireta, pois, segundo o artigo 121 do código penal brasileiro, o feminicídio é homicídio 

doloso praticado contra a mulher, pelo simples fato dela ser mulher. Ao ler o texto, o 

interlocutor deve realizar a ligação entre a expressão “símbolo de vênus” e o termo 

“feminicídio”, que ajuda a atribuir sentido à anáfora indireta. Sendo assim, constatamos que o 

termo “feminicídio” e a expressão “símbolo de vênus” constroem juntas o sentido do texto, 

pois há alguns anos, “o símbolo de vênus” vem sendo utilizado para representar as mulheres 

na luta por seus direitos, principalmente, na luta contra o “feminicídio”. 

Ao analisarmos a ocorrência, observamos que as escolhas lexicais não são aleatórias, 

elas dependem da intenção comunicativa de quem escreve, nesse caso, ao falar da luta 

feminina por seus direitos, especialmente, contra o “feminicídio”, o autor opta por recuperar o 

significado do “símbolo de vênus” para as mulheres, a sua representatividade no combate à 

violência contra o sexo feminino. 

Com a luta das mulheres por seus direitos perante a sociedade, o símbolo de vênus 

passou a representá-las e, por esse motivo, devemos interpretar a expressão “símbolo de 

vênus” como uma anáfora indireta, pois, ao realizar a leitura, percebemos que ela não foi 

colocada casualmente, a expressão é posta para se referir à luta feminina por seus direitos. 

Concordamos com Koch (2008) quando a autora nos diz que as inferências devem ser vistas 

como estratégias cognitivas e que é por meio delas que o interlocutor, partindo de 

informações presentes no texto e considerando o contexto sociocognitivo, constrói os sentidos 
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transmitidos pelo texto. É isso que constatamos com a ocorrência 37, pois, quando a 

expressão “símbolo de vênus” é colocada no texto, o leitor deve inferir que ela é um dos 

símbolos usados pelas mulheres para lutarem contra o “feminicídio”. 

Na sequência, a ocorrência selecionada da monografia M6. Vejamos: 

 
 

(38) De alguma maneira, Johnny permanece vivo, apesar de seu estado 

vegetativo, até que um dia consegue interagir com sucesso com a sua 

enfermeira através de código morse, situação essa em que pede para ser 

morto por não achar humano continuar vivo da maneira em que se 

encontrava. 

 

Ao observar a ocorrência, identificamos o referente “código morse”, que pode ser 

entendido como uma anáfora indireta, pois ele é posto no texto sobre o modo do dado, do já 

conhecido pelo leitor. Para entender o que é o “código morse”, o leitor deve ativar seu 

conhecimento de mundo, visto que o seu significado não aparece no texto. Segundo o portal 

Brasil Escola (2017, s/p), o “código morse” foi criado em 1835 pelo pintor e inventor Samuel 

Finley Breese Morse, “o código morse é um sistema binário de representação à distância de 

números, letras e sinais gráficos, utilizando-se de sons curtos e longos além de pontos e traços 

para transmitir mensagens”. Embora o leitor não possua todo esse conhecimento sobre o que é 

esse código, a maioria saberá que ele é muito utilizado por marinheiros para estabelecer a 

comunicação. 

Para entender a colocação da expressão “código morse”, é necessário considerar todo 

o texto, entender que Johnny é um soldado enviado para a guerra, por isso, deveria conhecer 

muito bem o “código morse” e que a enfermeira, por também trabalhar durante a guerra, 

também deveria conhecer. Essas informações não estão na tessitura, mas são construídas pelo 

leitor para atribuir sentido ao texto. Segundo Cavalcante (2011), há casos de anáforas 

indiretas nos quais o gatilho para a ativação do referente não está no texto, podendo ser 

construído por meio da interpretação do locutor. É isso que acontece na ocorrência analisada. 

O texto é um conjunto de enunciados que se complementam para construir sentidos. 

Podemos confirmar isso com a ocorrência 38, quando o autor inicia a escrita nos informando 

que “Johnny” se encontrava em um estado vegetativo, ou seja, ele não podia mexer os braços, 

as pernas, movimentar a cabeça, etc., a única coisa que se mantinha intacta eram os 

pensamentos de “Johnny”. Assim, para tentar estabelecer a comunicação com sua enfermeira, 

ele tenta desenvolver um sistema comunicativo baseado no “código morse”, antigo método de 

comunicação militar. Diante disso, o leitor deve acionar seu conhecimento para entender a 

utilização da expressão “código morse” no texto. 
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A seguir, analisamos mais uma ocorrência de anáfora indireta retirada da monografia 

M11. Vejamos: 

 
 

(39) A presidente se representa neste fragmento, utilizando o pronome 

pessoal yo de forma explícita nessa oração para relatar sobre a flexibilização 

de trabalho no congresso nacional. O referente está acompanhado pelo 

advérbio de negação no, e que o mesmo está sendo empregado como 

modificador do verbo que vem adiante na oração, que é o verbo voté 

conjugado no pretérito perfeito simples, que foi posto na oração para indicar 

a ação que não realizou o ato de votar, quando fazia parte da bancada 

oficialista, desse modo emprega também o advérbio de negação no. 

 

Na ocorrência 39, temos o referente “bancada oficialista” que necessita que o leitor 

recupere pistas deixadas pelo autor ao longo do texto como, por exemplo, “congresso 

nacional”, “votar”, etc., o que torna esse referente uma anáfora indireta. Observamos que a 

expressão “bancada oficialista” é formada pelo substantivo “bancada”, usado para se referir 

aos representantes de determinado Estado no governo e o adjetivo “oficialista”, utilizado para 

se remeter às autoridades que são reconhecidas perante o Estado. Ao fazer uso da sentença 

“bancada oficialista”, o autor pressupõe que o seu leitor possui esse conhecimento e irá 

utilizá-lo para estabelecer os sentidos do texto. 

Nas palavras de Koch (2004b), há casos de anáfora indiretas que são construídas por 

meio de relações meronímicas, ou seja, que possuem uma noção de ingrediência. É isso que 

ocorre na ocorrência 39, pois o autor utiliza o referente “bancada oficialista”, políticos que 

fazem parte do governo argentino, por esse motivo, para a construção de seu sentido, 

necessita que o interlocutor recupere as informações “congresso nacional” e “votar”. 

A partir da ocorrência, podemos afirmar que o texto é um todo significativo que 

necessita que o leitor realize a associação de informações, visto que, muitas vezes, para 

construir os seus sentidos, é necessário que o interlocutor busque pistas deixadas no decorrer 

da tessitura pelo autor. É o que ocorre na sentença “bancada oficialista”, que está ancorado em 

“congresso nacional” e “votar”, pois, para fazer parte de um governo, é necessário ser eleito, 

normalmente, pelo voto, e quando isso acontece, o político passa a fazer parte do “congresso 

nacional”. Isso faz com que ele faça parte da “bancada oficialista”. 

Por fim, temos a última ocorrência de anáfora indireta analisada, que foi selecionada 

da monografia M15: 

 
(40) Geralmente, para o sujeito feminino, a vida se restringia ao casamento, 

ao lar, filhos e tarefas domésticas. Não havia possibilidade para as mulheres 

viverem as aventuras da vida e desfrutar das mais vastas emoções que esta 
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podia lhe oferecer. (...) A partir desse momento, ela percebe que, de um 

modo ou outro, sua situação mudará, pois é um tipo de destino. Quando ela 

fala „minha espécie‟, além do sentido óbvio do ser humano, podemos 

entender que ela se refere, mais especificamente, ao sexo feminino que, 

dentro do casamento na Era Vitoriana, tinha um papel a cumprir e, 

querendo ou não, era inevitável. 

 

Quando analisamos a ocorrência 40, constatamos que, ao utilizar a sentença 

“casamento na Era Vitoriana”, o autor quer que seu leitor volte ao texto e entenda o que 

acontecia com a mulher após seu casamento durante a “Era Vitoriana”. Nessa época, depois 

da união matrimonial, a mulher se tornava responsável pela criação dos filhos e por todos os 

afazeres domésticos. Segundo o Portal InforEscola (2017), a Era Vitoriana foi como ficou 

conhecido os 63 anos, de 1837 a 1901, do governo da Rainha Vitória na Inglaterra durante o 

século XIX. Ao longo desse governo, a Inglaterra foi marcada por um grande 

desenvolvimento econômico, mas não só por isso, como também, por uma rigidez de 

princípios moralistas e pela solidez política. 

O conceito de uma palavra não é algo estático, ele muda de acordo com as convenções 

de cada sociedade, de cada tempo. Isso pode ser confirmado pela ocorrência analisada, pois, 

quando o autor introduz o referente “casamento na Era Vitoriana”, quer que entendamos que o 

valor do casamento durante o século XIX na Inglaterra era diferente do que temos hoje. Nessa 

época, os princípios moralistas eram muito rígidos, principalmente para as mulheres, os 

valores determinados pela sociedade eram incontestáveis. Assim, “o casamento” era um laço 

que só a morte poderia romper e a mulher era totalmente submissa ao seu marido, traços que 

não observamos mais nos dias atuais, quando o divórcio já é algo comum na sociedade 

moderna e a mulher tem alcançado cada vez mais autonomia. 

Assim, podemos perceber com a ocorrência 40 que, mesmo não tendo muito 

conhecimento sobre a “Era Vitoriana”, o leitor pode verificar que “o casamento”, durante esse 

período, foi marcado por regras rígidas em relação à mulher que, ao se casar, era obrigada a 

cuidar das tarefas domésticas e dos filhos. Ao ler esse fragmento do texto, o interlocutor irá 

inferir que a personagem “Jane”, do livro Jane Eyre de Charlotte Brontë, não concordava com 

o papel da mulher no “casamento da Era Vitoriana”, ela o via como algo inevitável, pois, pela 

rigidez dos princípios, a dama não poderia fugir das regras impostas pela união matrimonial 

da época. 

O sentido do texto é constituído por duas partes, uma parte emersa, o cotexto, as 

informações que são vistas, como o referente “casamento na Era Vitoriana”, na ocorrência, e 

uma parte imersa, que deve ser interpretada pelo leitor considerando o contexto 
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sociocognitivo, como o que podemos inferir a partir da ocorrência analisada, pois vemos que 

“Jane” não concorda com o fato da mulher estar presa a um padrão de casamento na “Era 

Vitoriana”, no qual ela era obrigada a ser sempre submissa ao marido e às obrigações da casa. 

Essas partes devem se complementar para o bom entendimento do texto. 

Com os exemplos de anáforas indiretas analisados, reconhecemos que esse tipo de 

retomada é fundamental para recuperar os sentidos do texto e manter a progressão textual. 

Nas ocorrências analisadas, verificamos que os significados são construídos por uma 

reconstrução presente na memória discursiva do interlocutor. Em alguns casos, essa memória 

é ativada por pistas deixadas no cotexto, já em outros, ela necessita que o leitor ative seu 

conhecimento de mundo e elabore sentidos para o texto. 

Nas anáforas indiretas, as ligações entre os elementos presentes no texto são 

construídas cognitivamente, para isso, é necessário que o interlocutor ative um maior 

raciocínio para completar os sentidos do texto (CAVALCANTE, 2003). É o que podemos ver 

na ocorrência 38, quando o autor utiliza o objeto de discurso “código morse”, ele pede que o 

leitor busque em sua memória, em seu conhecimento de mundo, a informação de que esse 

código é muito utilizado pelos militares para manter a comunicação. Diante disso, quando 

analisamos o referente “código morse”, observamos que como o filme Johnny got his gun, 

tema discutido na monografia M6, trata da história de um soldado de guerra é natural, e deve 

ser inferido pelo leitor na sua interpretação, que esse personagem conheça o “código morse”. 

Quando analisamos as anáforas indiretas, verificamos que as informações do texto não 

estão sempre no cotexto, muitas vezes, elas são deixadas nas entrelinhas e devem ser 

entendidas e completadas pelo interlocutor. Nesse tipo de anáfora, a âncora, elemento que 

pode ser identificado no texto para caracterizar a anáfora indireta, é decisiva para a 

interpretação do texto (KOCH, 2006), ou seja, há uma dependência significativa entre o 

referente e sua âncora, como na ocorrência 33, na qual o referente “sarau literário via Twitter” 

possui como âncora o termo Twitteratura. Assim, constatamos que eles dependem um do 

outro para construir sentido no texto, que eles são ativados por processos cognitivos, visto que 

são interligados a partir do conhecimento armazenado pelo leitor durante a compreensão do 

texto. 

Diante disso, pudemos verificar, com as análises das ocorrências, que há casos de 

anáforas indiretas que acontecem por meio da utilização de referentes já esperados no texto 

(CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014). É o que acontece na ocorrência 34, 

pois quando o autor introduz o referente “o diretor já reposiciona a câmera de baixo”, ele quer 

que seu leitor recupere a informação de que a monografia trata do “filme de Alfred Hitchcock, 
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Psicose”, e estabeleça sentidos para o texto. Já em outras ocorrências, os referentes das 

anáforas indiretas são construídos pelas práticas discursivas (CAVALCANTE, 2011), é o que 

acontece com a ocorrência 37, na qual o referente “símbolo de vênus” constrói sentidos a 

partir do momento que entendemos sua relação com a luta das mulheres por seus direitos, 

principalmente, a luta contra o “feminicídio”. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 

Aquilo que se vê depende do lugar em que foi 

visto, e das coisas que foram vistas ao mesmo 

tempo. 

 
(Clifford Geertz) 

 
 

Os termos quando empregados nos textos assumem significados diversos, a depender 

da intenção do autor/falante e da interpretação de quem lê/ouve. Assim, o lugar no qual o 

termo é colocado e o momento em que o leitor/ouvinte realiza sua interpretação ajudam a 

construir os sentidos textuais. 

Por esse motivo, os estudos do texto são de fundamental importância para a análise 

linguística, visto que nos comunicamos por diferentes gêneros discursivos, e esses gêneros se 

materializam nos textos. Diante disso, ressaltamos a importância do estudo do texto para os 

fenômenos da linguagem, pois o que está na tessitura é só uma parte dos vários sentidos que 

podem ser construídos nas trocas comunicativas entre os interlocutores. 

A partir disso, traçamos como objetivo para este estudo a investigação de como ocorre 

o fenômeno da referenciação na seção “análise dos dados” de quinze monografias produzidas 

pelos alunos dos cursos de Inglês e de Espanhol do CAMEAM/UERN. Para isso, buscamos 

descrever e analisar os processos referenciais relacionados à correferenciação e à não- 

correferenciação nesses textos. 

Inicialmente, a partir da pré-análise, identificamos a presença de vários processos 

referenciais, tanto relacionados à correferenciação como a não-correferenciação. Assim, 

diante do número de ocorrências, selecionamos a anáfora pronominal, a anáfora direta, o 

encapsulamento anafórico e a anáfora indireta enquanto categorias de análise, pois esses 

foram os processos mais representativos no corpus analisado. 

Dessa maneira, iniciamos a discussão dos resultados com os processos referenciais 

pertencentes à correferenciação, que inclui o estudo da anáfora pronominal, que ocorre 

quando há uma recuperação anafórica por meio de um pronome e a anáfora direta, que 

acontece quando um referente retoma outro de forma direta dentro do texto. 

Em relação ao emprego dos pronomes na seção “análise dos dados” do gênero 

monografia, constatamos que eles se constituem em anáforas pronominais porque retomam os 

nomes apresentados anteriormente no cotexto. Os pronomes, em sua maioria, são pessoais, 
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recuperam as pessoas do discurso, como, por exemplo, “eles”, “ela”, “ele”, “elas”. Temos, 

também, os pronomes possessivos, que indicam a posse de algo por alguém, como os 

pronomes “deles”, “sua”, “dela”. Por fim, temos os pronomes oblíquos que acompanham os 

verbos para retomar as pessoas referenciadas, por exemplo, o “a” e o “lo”, quando vem junto 

ao verbo para recuperar algo já mencionado. 

Com isso, vimos que a colocação do pronome no texto não é autônoma, pois, para 

construir seus sentidos, os pronomes necessitam dos significados tecidos pelos nomes que  

eles recuperam. Com a análise, verificamos que esses pronomes estabelecem sentidos quando 

recuperam o nome, é dessa ligação de dependência que surge a anáfora pronominal, pois a 

interpretação da unidade B, nesse caso, o pronome, necessita da existência da unidade A, o 

nome, sem essa relação, não há como construir os significados das anáforas pronominais. 

Desse modo, concluímos que esses nomes, em sua maioria, se referem às pessoas do 

discurso e às “coisas” mencionados no texto. Quando empregados, os pronomes analisados 

passam a adquirir os significados desses nomes, se referindo a pessoas, a coisas, que devem 

ser identificadas pelo leitor. A partir disso, verificamos a importância da anáfora pronominal 

para a progressão textual, e para a interpretação do texto. Reconhecemos que os pronomes  

não são utilizados por acaso, em sua maioria, eles estão bem colocados para retomar partes do 

texto, evitando repetições desnecessárias e mantendo o bom andamento do texto. A utilização 

dos pronomes auxilia na interpretação do texto, pois o leitor deve retornar ao cotexto para 

verificar que nome o pronome está retomando e, consequentemente, que sentido ele está 

assumindo. Desse modo, o pronome reativa o significado imposto pelo anaforizado ao texto. 

Já em relação ao emprego das anáforas diretas, os resultados indicaram que esse é um 

dos principais recursos para a construção dos sentidos do texto. Para que os significados das 

anáforas diretas sejam traçados, o cotexto é fundamental, visto que o emprego de novas 

palavras para recuperar passagens anteriores da tessitura ajuda a dar novos sentidos ao texto, 

sem que os significados já estabelecidos sejam apagados. Com a análise, verificamos que os 

sinônimos, as descrições nominais, as repetições, ao passo que retomam partes textuais, 

também acrescentam novas informações à tessitura. 

Assim, concluímos que a recuperação anafórica por meio de expressões que 

estabelecem uma ligação direta com as suas introduções referenciais ajuda a evitar imprecisão 

na interpretação do texto. No caso das retomadas anafóricas por descrições nominais, por 

exemplo, vimos que elas recuperam os referentes, cabendo ao leitor realizar as associações e 

estabelecer os significados. Dessa maneira, quando relacionamos a expressão à sua introdução 

referencial, verificamos que não há dúvida de que os termos se completam para estabelecer os 
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sentidos textuais, ou seja, o primeiro só existe ao passo que o segundo já foi empregado e faz 

parte da tessitura. 

A partir dessa investigação, pudemos verificar que a anáfora direta não só recupera 

partes do texto, mas pode funcionar, também, como uma forma de recategorizar uma 

introdução referencial, dar novos significados às expressões empregadas no decorrer do texto. 

Sendo assim, com a análise, reconhecemos que, quando são renomeados, alguns referentes 

passam a assumir uma nova condição enunciativa. 

Em relação à anáfora direta, os resultados indicam que esta ocorre por meio de 

repetições parciais e totais de referentes, pela utilização de sinônimos por termos quase 

sinônimos e por descrições nominais. Diante disso, verificamos a preocupação dos autores em 

deixar seus textos mais harmoniosos, evitando ambuiguidades e contribuindo para a 

progressão temática. Ressaltamos que a utilização desse recurso anafórico é de fundamental 

importância para construção dos sentidos textuais. 

Quanto à retomada não-correferencial, analisamos o encapsulamento anafórico e a 

anáfora indireta. Verificamos que a retomada pelo encapsulamento anafórico ocorre quando o 

autor apresenta uma paráfrase resumitiva de uma parte do texto, isto é, em alguns casos, há a 

recuperação de uma parcela do texto e, ao optar por não repetir toda a passagem, o autor 

realiza um comentário sobre ela, reformulando ou condensando a informação. 

Desse modo, ao realizar a pré-análise, percebemos que algumas partes do texto eram 

retomadas indiretamente, cabendo ao leitor realizar as associações, e que, além de 

recuperadas, essas partes eram resumidas, encapsuladas. Verificamos ainda que essas 

retomadas funcionam como uma forma de o autor resgatar informações que ele considera 

importantes, o que contribui para a progressão textual. 

A partir desses achados, identificamos que a maioria das ocorrências analisadas são 

formadas por um nome geral e por um determinante demonstrativo. Assim, o nome geral 

funciona como núcleo lexical, que possui a maior carga do encapsulamento, sendo que, em 

todas as ocorrências analisadas, o nome geral é um substantivo, usado para reformular uma 

parte anterior do texto. Já o determinante demonstrativo é utilizado para auxiliar o leitor a 

encontrar a parte encapsulada do texto, é ele quem ajuda a demarcar o lugar do 

encapsulamento anafórico. 

Com os resultados, verificamos que o encapsulamento anafórico pode ser considerado 

como um meio poderoso de manipulação do leitor, visto que, em alguns casos, ele apresenta 

uma avaliação do autor, que funciona como um argumento para induzir o leitor a pensar como 

ele. Concluímos, também, que o encapsulamento anafórico é um recurso coesivo que 
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contribui para a progressão textual. Quando utiliza esse recurso para construir os sentidos do 

texto, o autor mantém o elo entre as partes que compõem a tessitura, desse modo, ele 

acrescenta a uma informação velha um novo referente discursivo. 

Ainda em relação ao uso do encapsulamento anafórico para a retomada de referentes 

no texto, os resultados sinalizam que esse processo referencial é usado para instituir novos 

rótulos às partes apresentadas anteriormente na tessitura. Verificamos, assim, que esses 

rótulos não são aleatórios, eles dependem do propósito comunicativo do interlocutor. 

No que concerne às anáforas indiretas, uma referência textual a algo já colocado no 

texto anteriormente e que deve ser recuperada para construir o sentido do texto, os resultados 

levaram-nos a concluir que, para entender as anáforas indiretas, o leitor deve acionar seu 

conhecimento de mundo, ativar sua memória discursiva e estabelecer o elo entre o referente, a 

informação nova, e a sua âncora, informação velha. Isso implica dizer que os significados não 

preexistem ao referente, eles são construídos quando a expressão é empregada no texto e 

passa a ser interpretada pelo leitor. 

Nessa perspectiva, ao realizar a análise das ocorrências, verificamos que os referentes 

das anáforas indiretas são formados por sintagmas nominais. Esses sintagmas são 

constituídos, em sua maioria, por substantivos, preposições e por adjetivos. Temos, como 

exemplo, a expressão “contexto interdisciplinar de produção exposto”, que faz referência ao 

estudo interdisciplinar na sala de aula. Essa expressão é composta pelo substantivo 

“contexto”, pelo adjetivo “interdisciplinar”, pela proposição “de”, pelo substantivo 

“produção” e pelo adjetivo “exposto”. Como podemos conferir, é a união desses termos que 

estabelece o sentido do referente e, é a partir da sua utilização no texto, que esse sentido é 

construído. 

Com a pesquisa verificamos, ainda, que a parte que está na margem do texto é só a 

ponta do iceberg, cabendo ao leitor realizar as associações e construir a interpretação para os 

referentes indiretos postos no texto. Sendo assim, concluímos que, nas ocorrências analisadas, 

as anáforas indiretas são uma junção das associações de referentes e da construção de 

inferências. E que para a compreensão da retomada anafórica indireta, o leitor deve identificar 

a situação enunciativa, acionar o conhecimento cultural compartilhado e os dados construídos 

pelo autor do texto no decorrer da tessitura. 

A partir deste estudo, verificamos que o texto é uma teia de sentidos construídos pela 

articulação de vários processos referenciais que mantêm a progressão textual. Assim, o 

desenvolvimento do texto depende, também, do modo como os referentes são introduzidos, 

mantidos e reformulados ao longo da cadeia textual. 
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Sendo assim, concluímos que os processos referenciais estudados conferem harmonia 

e dinamismo a seção “análise dos dados” das monografias analisadas, pois os objetos de 

discurso são recuperados, transformados e introduzidos de forma indireta para construir os 

sentidos textuais. Verificamos, também, que, em alguns casos, os referentes encontrados na 

seção “análise dos dados” fazem referências ao texto como um todo, necessitando que o leitor 

recupere informações já discutidas e realize a interpretação das expressões referenciais 

empregadas. 

Diante do discutido e dos resultados apresentados, esperamos que essa pesquisa possa 

apresentar contribuições para os estudos referenciais relativos aos gêneros acadêmicos. 

Assim, desejamos que esse estudo possa servir de base para futuras pesquisas sobre o 

fenômeno da referenciação nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Por fim, acreditamos ter ampliado os estudos sobre as retomadas referenciais por meio 

dos pronomes, anáforas diretas e indiretas, e pelo encapsulamento anafórico, mostrando que 

esses processos referenciais estão presentes na seção “análise dos dados” das monografias 

analisadas e que eles ajudam a construir os sentidos textuais. 

Esperamos que, a partir desse trabalho, o fenômeno da referenciação possa ser mais 

discutido no meio acadêmico, pois, com a análise das ocorrências, concluímos que os 

processos referenciais estão presentes na seção “análise dos dados”, introduzindo, mantendo e 

modificando os significados dos objetos de discurso expostos no texto. 

Como perspectiva de aplicação desse estudo, vislumbramos sua utilização em futuras 

discussões sobre como os processos referenciais estão presentes nos gêneros acadêmicos. 

Assim como sua aplicação em outras pesquisas com outros corpora. 

Ao realizar esse trabalho, constatamos que ainda restam lacunas a serem preenchidas 

por pesquisas futuras. Assim, sugerimos a realização de estudos que investiguem como os 

processos de categorização e de recategorização auxiliam na construção dos sentidos do texto. 

E, ainda, como a introdução referencial e a catáfora contribuem para a progressão textual. 
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2 
No apêndice apresentamos uma amostra das ocorrências das anáforas pronominais, das anáforas diretas, das 

anáforas indiretas e dos encapsulamentos anafóricos encontrados no decorrer da pré-análise. 



134 
 

 
 

QUADRO DE OCORRÊNCIAS 
 

 
SEÇÃO “ANÁLISE DOS 

DADOS” DO GÊNERO 

ACADÊMICO MONOGRAFIA
3 

 

PÁG. 

 

OCORRÊNCIA 

 

TIPO DE ANÁFORA 

 

 

 

M1 

 

 

 

33 

Neste capítulo, trabalhamos no levantamento das propostas de 

produção escrita da seção denominada WRITING do livro 2 da 

coleção Interchange 4th Edition. (...) O livro 2 do Interchange 4th 

Edition, que nos propusemos a analisar, possui 16 lições 

denominadas de Writing, assim como na edição anterior analisada 

por Jales (2007). 

 

 

 

Anáfora direta 

 

M1 

 

33 

Já na nova edição (4th Edition), por nós analisada, todas as seções 

possuem propostas de escritas, como consta reprodução de todas 

elas nos Anexos. 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

 

 
M1 

 

 

 

 

 
34 

Neste tópico, fizemos a análise e a classificação de cada 

proposta de escrita presente na seção Writing. (...) Para a 

classificação das propostas de escrita do livro analisado, 

Interchange 4th Edition livro 2, levamos em consideração os 

quatro critérios apresentados no referencial teórico, quanto à 

indicação: do gênero textual; do destinatário; do propósito 

comunicativo e da forma composicional do texto. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

  Neste tópico, fizemos a análise e a classificação de cada proposta 

de escrita presente na seção Writing. Conforme apontamos 

anteriormente (Capítulo II), fizemos a classificação como: 

 

 

3 
Utilizamos para nomear as seções “análise dos dados” apresentadas nesta tabela de ocorrências a tabulação que elaboramos e que constata na seção metodológica desta 

pesquisa. 
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M1 34-36 proposta adequada (AD); proposta parcialmente adequada 

(PA) e proposta inadequada (IN). (...) Após termos analisado 

cada proposta e feito a classificação, consideramos quatro 

propostas como adequadas, nove como parcialmente 

adequadas e três como inadequadas, levando em consideração 

os estudos sobre os gêneros textuais. 

Anáfora direta 

M1 36 Nessas duas propostas, é solicitado que o aluno escreva um 

parágrafo sobre ele e o outro sobre um amigo. 

Anáfora pronominal 

 

 

 

 

 
M1 

 

 

 

 

 
37 

Porém, se faz necessária a apresentação de novos gêneros textuais, 

como: ensaio, relatório, artigo, declaração entre outros, que 

nos prepare para novas situações que irão surgir quando 

estivermos em outros contextos sociais. A ausência de gêneros do 

domínio acadêmico /escolar e a falta de oportunidade que não 

permite aos aprendizes experiências implica diretamente na 

preparação dos alunos para situações adversas. 

 

 

 

 

 
Anáfora indireta 

 

 

 

 

 
M1 

 

 

 

 

 
37 

A apresentação de novos gêneros textuais aos alunos, se acontecer 

de forma correta, ou seja, seguindo alguns critérios que facilitem a 

escrita, como por exemplo, os critérios que estamos utilizando 

para efetivação deste trabalho, é possível fazer com que o aluno 

desenvolva um texto, através de um gênero que não faça parte do 

seu cotidiano. Pois o gênero pode não fazer parte do cotidiano da 

vida do aluno hoje, porém, poderá fazer parte de suas vidas mais 

tarde. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

 

M1 

 

39 

Percebendo o gênero como interação verbal, podemos dizer que 

propor uma produção de escrita sem haver à indicação do 

destinatário é no mínimo insuficiente para que esta ocorra de 

forma satisfatória. 

 

Anáfora indireta 
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M1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

39 

Quanto à indicação do propósito comunicativo, entendemos que 

foi apresentado em onze dentre as dezesseis atividades de 

produção escrita. Vale ressaltar que estamos analisando o livro do 

professor e levando em consideração as orientações dadas pelo 

manual que segue. Essa ressalva está sendo feita para 

entendermos que na maior parte das propostas a indicação do 

propósito comunicativo também está subentendida se fazendo 

necessário considerar a orientação dada pelo manual do 

professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anáfora direta 

 

 

 

M1 

 

 

 

 

 
40 

Voltando as discussões dos teóricos no que se refere à importância 

do propósito comunicativo podemos retomar os estudos de Swales 

(1990), a princípio defendeu esse critério como fundamental na 

análise do gênero. (...) Ele propõe junto com Askehave, dois 

procedimentos para identificação do gênero: um  

textual/linguístico e o outro contextual. 

 

 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

 

 

 

 
M1 

 

 

 

 

 

 

 
41 

Quanto à indicação da forma composicional do texto, chegamos 

à conclusão de que está presente apenas em seis das propostas de 

escrita. Em algumas destas propostas, essa indicação não está 

explícita, se fazendo necessário novamente da utilização do 

manual do professor. Neste critério analisado, nos parece que o 

autor acredita que se houver a apresentação do gênero textual, não 

se faz necessário a apresentação das partes que serão utilizadas 

para compor o texto. 

 

 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 

M1 42 Podemos dizer que alguns gêneros textuais são facilmente 

reconhecidos pela maioria das pessoas apenas pela sua forma. 

 

Anáfora pronominal 

  Primeiramente, o aluno é orientado a ler uma mensagem que foi 

postada  em um fórum online  sobre  os  problemas   enfrentados 
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M1 

 

 

 

45 

por uma comunidade no que diz respeito ao tráfego 

desordenado de transportes. No segundo passo, o aluno é 

orientado a voltar ao exercício três, e usar algumas declarações 

que estão expostas sobre o assunto, e/ou se preferir utilizar suas 

próprias ideias, para escrever uma mensagem sobre algum 

problema local. 

 

 

 

Encapsulamento anafórico 

 

 

 

M1 

 

 

 

46 

Marcuschi (2008) discute os gêneros emergentes na mídia virtual, 

levantando questionamentos do tipo: “Cabe a escola 

tranquilamente continuar ensinando como se escreve cartas e 

como se produz um debate face a face?” (...) O teórico ainda 

concorda com Tom Erickson (1997, apud MARCUSCHI, 2008) 

quando ele diz (...) 

 

 

 

Anáfora direta 

 

 

 

 

 
M1 

 

 

 

 

 
48 

Quando falamos que devemos trabalhar os gêneros pertencente 

ao contexto do aluno, não podemos esquecer que nossa escolha 

pode ser trabalhada de uma forma que apresente os gêneros que 

hoje são poucos usuais como exemplo, a carta, mostrando novos 

gêneros que surgiram a partir destes, isso provavelmente fará com 

que o aluno compreenda melhor o gênero. 

 

 

 

 

 
Anáfora indireta 

 

 

 

M1 

 

 

 

48 

O destinatário na proposta aqui enfocada, no entanto, é fictício. 

Por mais que o destinatário não seja real, é possível que o aluno 

consiga reconhecê-lo, pois o autor o aproxima do seu contexto, é 

um possível turista que chegará à cidade ou ao país. 

 

 

 

Anáfora pronominal 

  Sobre o propósito comunicativo, também está bem claro. A carta 

tem por objetivo, informar ao turista sobre os lugares que 

poderá visitar, sobre os costumes do lugar etc. Quem melhor do 

que o próprio morador da cidade poderia fazer com autoridade 

essa descrição? O autor também sugere um trabalho em dupla, 
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M1 

 

49 

para que os alunos leiam as composições de cada um, e façam 

novas sugestões. 

 

Encapsulamento anafórico 

 

 

 

 

 

 

 
M1 

 

 

 

 

 

 

 
50 

Pede que os alunos imaginem que eles vivam em um 

apartamento de um condomínio. Em seguida, pede para que 

os alunos voltem ao exercício anterior e utilizem algumas 

regras que já elaboraram neste exercício para criar uma lista 

de seis regras para uma boa convivência entre os moradores, 

além destas regras, poderão considerar novas ideias. No 

próprio exercício presente no livro do aluno, o autor preocupou-se 

em demonstrar um modelo de como criar e organizar essas regras, 

e ainda achou necessário trazer no manual do professor um 

exemplo completo de como trabalhar essa atividade. 

 

 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 

 

M1 

 

51 

Neste tópico, trataremos das propostas que fazem parte do G2. 

Das nove propostas, escolhemos três para análise, lembrando que 

elas são denominadas como parcialmente adequadas por 

obedecerem dois ou três critérios de análise. 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

M1 

 

 

 

52 

Podemos observar que o autor já deixa claro o gênero que será 

produzido logo no início da proposta, o aluno irá produzir um e- 

mail. (...) O termo eletronic mail (e-mail), refere-se a um meio 

eletrônico de transmissão de mensagens entre endereços 

eletrônicos, onde se faz necessário a intervenção de um ou mais 

provedores para que se possa conseguir enviar e receber 

mensagens dentro de segundos. 

 

 

 

Anáfora direta 

M1 52 Em seguida, o aluno é induzido a imaginar que está doente e não 

poderá ir a aula. Um colega de classe concorda em ajudá-lo. 

Anáfora pronominal 

  Nesta segunda proposta, o autor do livro pede que o aluno imagine  
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M1 53 que está se candidatando a um posto de trabalho e pede que 

produza uma carta de apresentação com um pedido de emprego. 

Anáfora indireta 

 

 

 

M1 

 

 

 

57 

Porém, quando o autor propõe que os alunos exponham suas 

produções em um quadro, ele também pede para que o aluno 

escolha uma das outras produções feitas pelos seus colegas de sala 

e produza um outro texto dando sugestões para resolução dos seus 

problemas. 

 

 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

M1 

 

 

 

63 

Podemos perceber que os autores demonstram uma certa 

preocupação em elaborar atividades contextualizadas. 

Entretanto, percebemos a ausência de exemplos com textos 

escritos autênticos, como prevê os PCN, que defendem sua 

utilização através de diversos gêneros textuais (...) 

 

 

 

Anáfora indireta 

 

 

 

 

 
M1 

 

 

 

 

 
64 

As propostas pertencentes ao G3, que trata das propostas 

consideradas inadequadas, infelizmente também foram 

encontradas no livro analisado. O autor simplesmente pede que 

o aluno escreva um parágrafo, sem fazer a indicação do 

gênero, do destinatário, do propósito comunicativo e da forma 

composicional do texto. Estas constatações nos levam a uma 

reflexão acerca do ensino. 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 

 

 

 

M2 

 

 

 

25 

Para abrirmos nosso trabalho, faremos um breve recorte sobre a 

história de vida do escritor Edgar Allan Poe, que cremos ser 

justo e necessário para ampliar o horizonte do leitor (...) O cenário 

de horror encontra suas medidas e apelos na vasta obra do escritor 

norte americano, na qual todos os detalhes e  elementos 

colocados são integralmente fundamentais. 

 

 

 

Anáfora direta 

  Para abrirmos nosso trabalho, faremos um breve recorte sobre a 

história de vida do escritor Edgar Allan Poe, que cremos ser 
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M2 25 justo e necessário para ampliar o horizonte do leitor (...) Em 

Baltimore entre os anos de 1831 e 1835, passa a viver com sua tia 

Clemm e sua prima Virgínia, a qual desposaria algum tempo 

depois. 

Anáfora pronominal 

 

 

 

 

 
M2 

 

 

 

 

 
26 

Observando essa importância que carrega o espaço, viemos a nos 

questionar sobre qual seria a sua contribuição, dentro do universo 

do fantástico, para o sentimento de horror que assoma o leitor 

nas linhas de suas histórias. (...) minuciar os elementos que 

caracterizam o espaço nas obras supracitadas, indagar sobre o 

sentimento de terror nos contos em estudo e sondar a figura do 

narrador e seu papel nos contos em análise. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

 

 

 

M2 

 

 

 

26 

Roderick diz a seu convidado que suas perturbações são em 

grande parte por causa da doença de sua irmã Madeline Usher. 

Ela aparece logo após ser mencionada, o que assusta convidado, 

pois, apesar de descrita como severamente doente, não mostrava 

em sua constituição qualquer traço referente à enfermidade. 

 

 

 

Anáfora pronominal 

 

M2 

 

27 

No dia seguinte ao que o convidado chegara, Roderick anunciou a 

ele a morte de sua irmã, deixando-o perplexo. Seu convidado o 

ajuda e após atarraxado o caixão e depositado o funéreo fardo 

retornam à parte superior da casa. 

 

Anáfora indireta 

  Nesse momento, o convidado percebe a razão de tudo, enquanto 

Roderick Usher, em aparente descontrole mental, revela que 

enterraram Madeline ainda com vida. Os barulhos que ouviam 

era ela libertando-se de sua prisão fúnebre. Ela sobe as 

escadas e chega ao quarto com suas roupas ensanguentadas e, 

já sem forças, tomba sobre seu irmão sem vida, fazendo-o cair 

no chão também morto. Ao ver a cena, o convidado deixa a casa 

entrando na tempestade que cobria a noite e logo após sua saída a 
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M2 27 casa desmorona e afunda no lago. Encapsulamento anafórico 

 

 

 

M2 

 

 

 

28 

O Príncipe Próspero estanca em terror ao notar a presença, mas 

logo mostra sua fúria ao questionar quem ousara ultrajar sua 

festividade, disposto a puni-lo com a morte. (...) Os convidados do 

falecido príncipe tentam agarrar o intruso fantasiado, mas ao 

desmascará-lo logo percebem que nada havia sob suas vestes. 

 

 

 

Anáfora direta 

 

M2 

 

28 

Devemos começar então comparando aspectos do espaço físico e, 

pegando emprestado um termo próprio da cinematografia, 

analisando o “plano de grande conjunto”, ou seja, o panorama 

apresentado inicialmente ao leitor pela visão do narrador. 

 

Anáfora indireta 

 

M2 

 

29 

Faremos, então, a seguir, uma análise comparativa dos aspectos 

citados mostrando os cenários de ambos os contos e descrevendo 

na sequência suas semelhanças. 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 

(...) a casa é como um ser vivo que encara de volta aquele que 

a contempla, como que exprimindo sua completa desolação 

com um olhar melancólico. As árvores fenecidas e a grama 

esparsa é só mais um sinal dessa desolação. Existe ainda uma 

comparação de que a visão do cenário é como o estado daquele 

que sai da euforia onírica do uso de uma droga. Não qualquer 

droga, mas o ópio, conhecido por seu efeito analgésico, e 

comumente usado para o alívio das dores dos moribundos. 

Assim, a visão é comparável a retornar para uma dor e agonia 

constantes, um prelúdio de morte, “o hediondo cair do véu” 

(POE, 2012, p. 221). Desse modo, essa forte impressão é a porta 

de entrada para o leitor (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encapsulamento anafórico 

  (...) existe uma aliteração do fonema /s/ que compõe uma sensação 

auditiva (cf. MONTEIRO, 1991) utilizada por Poe para denotar a 

sensação de  frio que  acompanha  a  desolação  da  visão  da casa, 

construindo  a  emoção  que  ela  emana  para  o  narrador  e,  por 
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M2 31 conseguinte para o leitor. Anáfora pronominal 

 

 

 

M2 

 

 

 

32 

Logo depois de ter suas impressões afloradas num agravo 

supersticioso por contemplar o lago, acreditando que a casa e seus 

arredores possuíam uma aura que diferia de tudo um pouco além 

(...) Mas antes de irmos diretamente para a casa, devemos 

mencionar que toda a cena é, para aquele que a vê, de uma 

estranheza descomunal. 

 

 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

 

 
M2 

 

 

 

 

 
33 

Assim podemos entender que tanto a casa quanto seus 

ocupantes são um mesmo organismo, comprovado pela queda 

da casa com a morte dos últimos membros da família. O 

segundo fato é que mais adiante na história, no momento em 

que Madeline é depositada na cripta, Roderick revela que ela 

era sua irmã gêmea. A partir dessas informações interpretamos 

a casa, uma construção gótica com suas torres falocêntricas, como 

sendo uma representação do masculino na cena. 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 

 

 

 

M2 

 

 

 

34 

A fissura mencionada simboliza uma divergência entre essas 

partes. Notemos que ela se estende desde o teto e vai até o lago, 

com o reflexo faz parecer que a fissura não acaba, mas continua 

em seu reflexo dando uma unidade ao ambiente. (...) Devemos 

ainda enfatizar que a evidência maior da rachadura fica por conta 

do castelo, ou seja, a parte que representa o masculino (...) 

 

 

 

Anáfora direta 

M2 35 Por enquanto nos ateremos ao aspecto geral do espaço e alguns 

detalhes que o envolvem. 

Anáfora pronominal 

  O espaço escolhido para o isolamento em “A máscara da Morte 

Vermelha”, além desse elemento que denota uma separação, 

possui uma similaridade física e estrutural com o espaço da “casa 

de Usher”. (...) A construção é uma marca bastante distinta da 
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M2 35 arquitetura gótica (...) Anáfora direta 

 

M2 

 

36 

O terror que se sente não é exclusivo de um momento de clímax 

precedido por uma tensão, as obras em sua totalidade, desde sua 

introdução, nos enchem de sentimentos controversos pelos 

detalhes em suas descrições contundentes. 

 

Anáfora indireta 

 

M2 

 

36 

O medo da morte é, como já mencionamos, um fantasma 

inseparável dos nossos protagonistas e, em ambos os contos, 

embora a forma de abordá-lo seja diferente, este medo emana em 

loucura ou em dúvida. 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

 

 
M2 

 

 

 

 

 
37 

Depois da suposta morte da irmã, seu quadro se agrava e tudo 

reflete seu estado, enquanto seu amigo tentava “[...] alegrar 

aquela mente de onde trevas, como que constituindo uma 

qualidade positiva inerente, vertiam sobre todos os objetos do 

universo moral e físico, em uma incessante radiação de negra 

melancolia. (...) Então, como é dito nessa descrição, a impressão 

alucinante do narrador sobre a escuridão na mente de Usher 

impregnava mesmo os objetos (...) 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 

 

 

 

M2 

 

 

 

39 

Poe prefere dar foco às descrições da parte interna, a parte que 

representa o feminino com sua fragilidade, os quartos, a 

disposição quase labiríntica e intrincada dos cômodos e os 

detalhes mais sutis. (...) Descrevem-se as dependências do lugar, 

são sete apartamentos ornados em azul, purpura, verde, laranja, 

branco, violeta, negro e vermelho, cada um em  sua(s) 

respectiva(s) cor(es), ordenados do Leste para o Oeste, e 

arranjados de tal forma que não se pode ter a visão de mais do que 

um por vez. 

 

 

 

Anáfora direta 
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M2 

 

 

 

39-40 

(...) são sete apartamentos ornados em azul, purpura, verde, 

laranja, branco, violeta, negro e vermelho, cada um em sua(s) 

respectiva(s) cor(es), ordenados do Leste para o Oeste, e 

arranjados de tal forma que não se pode ter a visão de mais do que 

um por vez. (...) Cada cor seria, nesse caso, uma fase da vida: 

nascimento e infância, juventude, idade madura e velhice e morte. 

 

 

 

Anáfora indireta 

 

M2 

 

41 

O apartamento negro merece para si um parágrafo à parte, pois 

nele se encontram misturados diversos elementos carregados de 

significado. 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

 

 
M2 

 

 

 

 

 
42 

(...) através dos vitrais nas longas janelas góticas, encontrava-se a 

sala ornada em preto com luz vermelha, contendo o enorme 

relógio pendular. A cor do relógio está em sintonia com a sala e 

o som pronunciado que ressoa dele – “[...] e aquele cujo pé pousa 

no tapete cor de sable chega do relógio de ébano próximo um 

dobre abafado mais solenemente enfático do que qualquer um que 

alcança os ouvidos deles que se comprazem na alegria dos demais 

aposentos.” (POE, 2012, p. 146). 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

 

M2 

 

43 

Com toda essa configuração, podemos dizer que é mostrado desde 

o início o atestado de que a morte cairá sobre Roderick, pois é 

nessa sala, ornada e configurada similarmente à sala da morte, que 

ele se encontra. 

 

Anáfora pronominal 

 

M2 

 

43-44 

Pela simples questão de seleção em vias da comparação com o 

ambiente do outro conto já abordado, passamos então ao quarto 

em que o convidado está alojado, que é onde se desdobra o 

momento final de Roderick e Madeline. 

 

Anáfora indireta 

  Ou seja, em ambos os casos há uma ideia de punição divina, 

embora   a   manifestação   do   sobrenatural   seja   evidentemente 
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M2 

 

 

 

45 

diferente, a manifestação do fenômeno é uma marca estrutural 

para o desfecho das obras que está relacionado com a ira divina 

que recai sobre os homens. (...) Assim, ambos os contos têm no 

espaço elementos que extrapolam o simples uso da arquitetura 

gótica, da solidão, da escuridão e da morte. 

 

 

 

Anáfora direta 

 

 

 

 

 
M3 

 

 

 

 

 
26 

De acordo com Creswell (2010) “a pesquisa qualitativa é um 

meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos 

ou os grupos atribuem a um problema social ou humano”. (...) No 

tocante à estratégia de investigação qualitativa, a pesquisa 

fenomenológica, de acordo com Creswell (2010), é uma estratégia 

de investigação em que o pesquisador identifica a essência das 

experiências humanas (...) 

 

 

 

 

 
Anáforas diretas 

 

M3 

 

26 

O método qualitativo também é uma forma de investigação 

interpretativa e, nossa pesquisa, ele ocorre através de 

interpretações do que os sujeitos descrevem de suas experiências. 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

M3 

 

 

 

27 

É também uma pesquisa do campo da Linguística Aplicada 

porque esta ciência tem como objeto o tratamento dado a 

problemas de uso da linguagem – dentro e fora da sala de aula. 

Portanto, esta pesquisa se caracteriza definitivamente como um 

trabalho da LA, por considerar que nosso estudo aborda as 

crenças dos professores de língua inglesa 

 

 

 

Anáfora direta 

 

 

 

 

 
M3 

 

 

 

 

 
27-28 

Para Barcelos (2001), as abordagens de investigação sobre crenças 

de aprendizagem de LEs podem ser categorizadas em três 

abordagens, a saber: abordagem normativa, abordagem 

metacognitiva e abordagem contextual. (...) Barcelos (2001) faz 

apontamentos que podem ser determinantes no que se refere a 

decisão de usar ou não um desses procedimentos de pesquisa 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 
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  sobre as crenças (...)  

 

 

 

M3 

 

 

 

28 

A abordagem normativa investiga a compreensão de um contexto 

de aprendizagem a partir de um conjunto pré-determinado de 

afirmações sobre ele. Isso significa que a compreensão sobre 

como funciona um certo contexto de aprendizagem está 

estritamente relacionado com o conjunto de experiências e visões 

dos próprios atores sobre o que ocorre em suas realidades com o 

ensino. 

 

 

 

Anáforas pronominais 

 

 

 

M3 

 

 

 

29 

Na terceira fase, foi feita a coleta de dados. A coleta de dados foi 

feita por meio de autorrelatos. O autorrelato é um texto livre, 

em que o informante lança mão de uma descrição não estruturada 

e, portanto, caótica do ponto de vista da descrição sistemática de 

cada tópico do ensino. 

 

 

 

Anáfora direta 

 

M3 

 

29 

Com afirmamos acima, essa descrição que parte dos próprios 

relatos, precisa ser interpretada à luz de uma perspectiva crítico- 

reflexiva que, entendemos, se faz melhor com a análise 

interpretativista. 

 

Anáfora indireta 

 

M3 

 

30 

Os 4 professores participantes da nossa pesquisa serão 

identificados como A1, A2, A3 e A4 como formar de não revelar 

os nomes deles. 

 

Anáfora pronominal 

 

M3 

 

30 

Dessa forma, o professor já demonstra acreditar em algo quando 

inicia sua prática em uma sala de aula. Como podemos perceber 

no depoimento do professor colaborador, ele afirma que, já que 

nem todos os alunos estão nos mesmos patamares (...) 

 

Anáfora direta 

  As aulas com superlotação não são produtivas e muitas vezes os 

alunos são difíceis de controlar, fazendo com que assim as aulas 
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M3 31 fiquem conturbadas. Anáfora indireta 

 

 

 

 

 
M3 

 

 

 

 

 
31 

A carência encontrada nas salas de aulas, podem ser sentidas pela 

falta de material didático necessário e em número suficiente para 

todos os alunos, falta de recursos de vídeo e áudio também é um 

fator agravante para que as aulas possam ser ministradas sem 

grandes problemas (...) Quando o professor acredita que a 

superlotação não irá colaborar com o seu trabalho, ele faz as suas 

aulas de uma maneira que não aborde todas as habilidades da 

língua que um aprendiz precisa saber para se tornar falante (...) 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

 

M3 

 

32 

No autorrelato do professor/pesquisado que aqui denominamos 

A4, ele também fala sobre um dos aspectos de ensino, aspectos 

esses que fazem com que o processo seja de difícil alcance dos 

objetivos. 

 

Anáfora pronominal 

 

M3 

 

32 

Ao juntar a pouca carga horária com a falta de materiais, os 

problemas que os professores têm, passam a ser mais difíceis pelo 

fato de que esses dois aspectos são importantes no processo de 

ensino. 

 

Encapsulamento anafórico 

 

 

 

M3 

 

 

 

33 

O que queremos dizer a partir desta análise é que, dado o fracasso 

inicial em turmas que aprendem inglês na escola, por exemplo, 

turmas do sexto ano do ensino fundamental, podem construir no 

professor uma expectativa negativa da construção de 

conhecimentos na língua. 

 

 

 

Anáfora indireta 

 

 

 

M3 

 

 

 

34 

O professor A3 fala da mesma situação que o professor A2 

encontrou em sala de aula, em seu contexto de atuação. Ele 

também relata que os alunos acham que não precisam da língua 

inglesa e dessa forma não se motivam a estudar a língua pois eles 

 

 

 

Anáfora pronominal 
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  não sentem a necessidade de estudar inglês.  

 

M3 

 

35 

O professor colaborador nos fala que, apesar da língua inglesa não 

ser uma disciplina tão importante quanto as outras do currículo, 

a exemplo de português e matemática, o professor observa um 

índice elevado da frequência dos alunos em suas aulas. 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M3 

 

 

 

36-37 

Mostro que o inglês está sempre presente no dia a dia deles, nos 

meios de comunicação tais como o “facebook”, “whatsapp”, 

“twitter”, “snapchat”, em músicas que eles ouvem, nos 

aparelhos de celular, eletrodomésticos, entre outras coisas. (...) 

Mesmo correlacionando a importância do inglês a esses 

instrumentos da vida moderna o professor aponta que este não é 

um argumento tácito, dado como certo pelos alunos para construir 

conhecimento neste campo, precisa justificar para eles a 

importância de ensinar/aprender inglês. 

 

 

 

Encapsulamento anafórico 

 

 

 

 

 
M3 

 

 

 

 

 
37 

O professor A2 diz que tenta usar o lúdico em sala de aula para 

que, dessa forma, os alunos possam enxergar que a língua inglesa 

não está só voltada no uso da gramática. (...) O professor A2, 

acentua ainda que busca proporcionar momentos de aprendizagem 

que considerem os aspectos do lúdico em suas aulas, diz também 

que, mesmo que ele tente fazer com que as aulas sejam de uma 

forma mais dinâmica (...) 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

 

M3 

 

38 

O professor sempre precisa de tempo para acalmar os ânimos dos 

alunos ao chegar na sala. Da mesma maneira, precisa sempre de 

mais tempo para poder passar as atividades que estão escritas na 

língua inglesa, explicá-las para os alunos. 

 

Anáfora pronominal 

  Para  finalizarmos  os  autorrelatos,  os  professores  colaboradores 

falam  sobre  os  resultados  que  eles  alcançam  com  o  ensino da 
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M3 

 

39 

língua inglesa. O nosso outro professor colaborador diz que com a 

inserção dos aplicativos e sites que os alunos usam em seu dia 

a dia, ela acredita que aos poucos muda a percepção que os alunos 

têm sobre a língua inglesa. 

 

Anáfora indireta 

 

M3 

 

39 

O outro professor também fala que apesar das dificuldades, gosta 

de ensinar, isso significa que ele tem motivação pelo ensino e se o 

professor é motivado, ele levará a sua motivação para os seus 

alunos. 

 

Anáforas pronominais 

 

 

 

 

 
M3 

 

 

 

 

 
40 

Os autorrelatos dos professores, por ter sido livre não nos revela 

muito sobre o as crenças que eles têm. No que se refere às 

dificuldades estruturais e as definições do que ensinar, os 

pesquisados descrevem que em suas experiências encontram 

muitas dificuldades, mas que buscam superar através das 

atividades lúdicas e com os aplicativos e web sites que eles 

utilizam em seu dia a dia (...) 

 

 

 

 

 
Anáfora diretas 

 

M3 

 

41 

Como podemos observar na tabela acima, os professores falam 

sobre suas experiências com o ensino-aprendizagem de língua 

inglesa e a forma que eles buscam para superar os desafios que 

são encontrados ao decorrer do processo. 

 

Encapsulamento anafórico 

 

 

 

 

 
M4 

 

 

 

 

 
24 

Além disso, apreciava todo o tipo de arte, especialmente o teatro, 

o que favoreceu a entrada e solidificação das ideias renascentistas 

no país. Foi durante seu governo que a já famosa literatura inglesa 

prosperou de forma encantadora por meio da genialidade de 

diversos poetas e dramaturgos do século XVI, como os 

renomados: William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben 

Jonson, Edmund Spenser, John Donne, entre inúmeros outros que 

fizeram parte da chamada “era de ouro” da Inglaterra. 

 

 

 

 

 
Anáfora indireta 
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M4 

 

 

 

24 

Com o término da dinastia Tudor, por falta de herdeiros, inicia-se 

a era dos Stuarts sob o governo do rei James I que, diferentemente 

da rainha Elizabeth I, não foi tão bem sucedido, já que seu reinado 

foi marcado pelos confrontos entre ele e os puritanos do 

Parlamento. Após sua morte, em 1625, a coroa é passada para seu 

filho, Charles I (...) 

 

 

 

Anáfora direta 

 

 

 

 

 
M4 

 

 

 

 

 
25 

Dessa maneira, consoante com os estudos de Alexander Meireles 

da Silva (2005, p. 143), a prática de esportes, roupas 

ornamentadas e quaisquer tipos de festividades passaram a  

ser terminantemente proibidas e aquele que desobedecesse a 

lei poderia sofrer uma severa punição. Esse estilo de vida não 

foi aceito pela população e em 1660 ocorre a Restauração da 

monarquia com a ascensão do filho de Charles I, o príncipe 

Charles II, ao trono inglês. 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 

 

 

 

M4 

 

 

 

25 

Esse breve percurso histórico se faz importante para que tenhamos 

uma noção do contexto no qual a literatura inglesa se 

desenvolveu durante o século XVII, já que em função dessa tensão 

política, religiosa e econômica gerada pelo confronto entre rei e 

parlamento, ela foi, deveras, afetada. 

 

 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

M4 

 

 

 

27 

Depois da resistência inicial dos escritores do período em 

abandonar os velhos conceitos, passam a surgir poemas que tratam 

dessas mudanças de forma ansiosa e insegura, mostrando que as 

novas descobertas estavam, de fato, começando a afetar a cultura 

inglesa como um todo. Em um fragmento do poema “An Anatomy 

of the World” (Uma Anatomia do Mundo) de John Donne, 

podemos notar tais sentimentos (...) 

 

 

 

Encapsulamento anafórico 

  Durante  o  agitado  século  XVII,  autores  como  John  Donne  e 

Andrew Marvell se aventuraram nos meandros do Carpe Diem, 
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M4 

 

27 

explorando-o de maneiras tão arrojadas e engenhosas que seus 

trabalhos com a temática horaciana ficaram para sempre 

marcados na história da literatura universal como obras-primas. 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M4 

 

 

 

28 

Durante um tempo Donne conseguiu certo êxito em sua vida, mas 

seu casamento secreto, em 1601, com Ann More, a sobrinha de 

seu patrão Sir Thomas Egerton, ocasionou sua demissão do cargo 

de secretário e o levou a prisão. Após o ocorrido, o escritor 

vivencia uma época sombria na qual passa por sérias dificuldades 

financeiras (...) 

 

 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M4 

 

 

 

28 

No que diz respeito à poesia de John Donne, é pertinente 

descrevê-la como uma quebra de estilo dentro da literatura 

inglesa, pois ela marca uma verdadeira mudança no cenário 

poético do período que viria a influenciar toda uma geração de 

novos poetas no decurso do século XVII. 

 

 

 

Anáforas pronominais 

 

 

 

M4 

 

 

 

28-29 

(...) os trabalhos de Donne diferem substancialmente dos de seus 

predecessores ou, mesmo, dos de seus contemporâneos. (...) 

Através desses conceitos, o deão da catedral de São Paulo 

mostra todo o seu engenho (wit), isto é, toda a sua criatividade 

inovadora que consegue poetizar sobre coisas, aparentemente, não 

poetizáveis (...) 

 

 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M4 

 

 

 

29 

Após a criação e batismo da referida “escola”, ela passou a ter, 

naturalmente, o próprio Donne como precursor, pois somente 

depois dele surgiram os vários autores que inundaram suas obras 

com os chamados conceitos espirituosos nos quais ele tinha se 

aventurado. 

 

 

 

Anáforas pronominais 

  Em seguida,  o falante enfatiza  que  em razão disso, seus  sangues 

estão  misturados  dentro  do  inseto  dando  uma  ideia  de união. 
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M4 

 

32 

Parece que seu objetivo, como parte do argumento na busca pelo 

pedido proibido, é mostrar ao seu interlocutor que, para todos os 

efeitos, ambos já estão conectados dentro da pulga. 

 

Anáfora indireta 

 

 

 

M4 

 

 

 

33 

Nos versos 5 e 6: “E é certo que ninguém a isto alude / Como 

pecado ou perda de virtude.”, o eu-lírico diz que o fato de ambos 

os sangues estarem misturados dentro da pulga não pode ser 

considerado um pecado ou uma perda da virtude de seu ouvinte. 

(...) A partir disso, enfim, temos uma visão mais clara da pessoa a 

quem o eu-lírico está direcionando seus argumentos, uma mulher 

(...) 

 

 

 

Anáfora direta 

 

 

 

 

 

 

 
M4 

 

 

 

 

 

 

 
33 

A seguir, temos o terceto que finaliza a primeira parte do poema, o 

qual conta com os versos 7, 8 e 9: “Mas ela goza sem ter 

cortejado / E incha de um sangue em dois revigorado: / É mais 

do que teríamos logrado.”. Aqui o emissor parece reclamar de 

que a pulga teve uma espécie de consumação física com a sua 

pretendida, como se o inseto tivesse conseguido desfrutar do 

prazer carnal que ele próprio não pôde, apesar de todo o cortejo. 

Essa passagem erótica é marcada pela presença do verbo “gozar” 

no verso 7 da tradução (...) 

 

 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 

 

M4 

 

34 

O eu-lírico roga, então, que a pulga seja poupada, porque ela 

carrega em si três vidas: a dele, a de sua amante – simbolizadas 

pelo sangue de ambos dentro do pequeno inseto – e a do próprio 

inseto. 

 

Anáforas pronominais 

  Em seguida temos os versos 12 e 13: “A pulga somos nós e este é 

o teu / Leito de núpcias. Ela nos prendeu,”, os quais reforçam a 

idealização religiosa do casamento através da imagem 

unificadora que a pulga proporciona ao eu-lírico e à sua ouvinte 

(...) Ademais, é dito que ambos estão presos no referido leito 
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M4 35 conjugal como um modo de simbolizar a união eterna que o 

sagrado matrimônio acarreta e, também, o simples fato de eles 

estarem enclausurados na pulga por meio dos próprios sangues. 

Anáfora direta 

 

 

 

M4 

 

 

 

36 

Além disso, o uso da palavra “muros” pode, ainda, aludir tanto a 

uma prisão – levando em consideração que os sangues estão, de 

fato, “presos” dentro do inseto – quanto a um templo, uma igreja 

–  que  retoma  os  argumentos  de apelação  religiosa do falante 

nos versos passados. 

 

 

 

Anáfora indireta 

 

M4 

 

37 

É válido mencionar, ainda, outro sagaz jogo de sentidos de Donne 

tendo em vista a ação de matar a pulga no verso 16 do poema 

original (...) Percebemos que todos os esforços do eu-lírico foram 

em vão, pois o inseto foi morto pela unha da despreocupada 

interlocutora que termina manchada com o vermelho dos sangues 

misturados dentro dele. 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M4 

 

 

 

38 

Nesse sentido, inferimos que o falante estava ciente de tais 

conhecimentos simbólicos relacionados com a cor em pauta, e 

optou por ela, justamente, para enfatizar seu argumento de que a 

inocente pulga carregava, além da própria vida, a união sanguínea 

dos amantes quando encontrara seu fim pelas mãos da cruel 

ouvinte. 

 

 

 

Anáfora pronominal 

  Entretanto, no terceto que encerra o poema cuja formação 

concerne aos versos 25, 26 e 27: “Então, tua cautela é 

desmedida. / Tanta honra hei de tomar, se concedida, / Quanto 

a morte da pulga à tua vida.”, o astuto eu-lírico consegue criar 

um poderoso contra-argumento que “vira o jogo” a seu favor 

na tentativa de persuadir a interlocutora. Através da palavra 

“Então” ele retoma a constatação dela, na qual nada de ruim 

ocorreu a si mesma após a morte da pulga, nem falta de força 
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M4 

 

 

 

 

 

 

 
39 

nem dano vital, destacando em seguida que, da mesma forma, 

se ela conceder-lhe sua “honra” – aceitando a proposta de sexo 

– nada de ruim lhe acontecerá; ou seja, “[...] se a morte da 

pulga não representou perda de vida para a amante, então não 

haverá perda de virtude no momento de entrega sexual [...]” 

(FIORUSSI, 2008, p. 166). Em virtude desse elaborado e 

impressionante silogismo, fica claro como o falante detém e 

manuseia perfeitamente o discurso, pois, de certo modo, todo o 

desenrolar de acontecimentos fora manipulado por ele através de 

um hábil uso das palavras (...) 

 

 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 

 

 

 

M4 

 

 

 

40 

A princípio, aquilo perdido é a certeza esbanjada pelo eu-lírico – 

através do emprego da palavra “when” (quando) – de que uma 

hora ou outra a amante irá ceder à tentação de ter intercurso sexual 

com ele (...) Se levarmos em conta todo o contexto do poema, o 

vocábulo em destaque pode estar se referindo tanto à rendição da 

ouvinte frente à proposta sexual direta do falante (...) 

 

 

 

Anáfora direta 

 

 

 

 

 
M4 

 

 

 

 

 
42 

É interessante dizer que o poeta foi um amigo próximo de John 

Milton, autor de Paradise Lost (Paraíso Perdido), ajudando-o 

quando ficou cego e chegando a livrá-lo da prisão e, até mesmo, 

de uma execução devido às polêmicas revolucionárias em que ele 

estava envolvido. 

 

 

 

 

 
Anáforas pronominais 

 

 

 

M4 

 

 

 

43 

Embora muitos de seus poemas tratem da condição humana frente 

à dúvida da própria existência, Marvell é famoso, sobretudo, por 

seus poemas de cunho amoroso. Nesse gênero, sua sagacidade e 

espirituosidade misturam-se, ao mesmo tempo, à fantasia e à 

seriedade que inundam sua poesia. 

 

 

 

Encapsulamento anafórico 
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M4 

 

 

 

 

 
45 

Começando pelo título da composição poética, no original temos: 

“To His Coy Mistress”, que em uma tradução literal seria: “À 

Sua Tímida Senhora/Amante”. Podemos dizer, através do 

emprego da partícula “À”, que o poema parece ser uma mensagem 

ou discurso de alguém, possivelmente um homem, para sua 

senhora/amante que, aparentemente, é uma pessoa tímida. 

Todavia, na tradução que nos embasamos o título se torna (...) 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

 

M4 

 

46 

Devemos enfatizar que a perspicácia de Marvell, no poema em 

inglês, já se manifesta em sua rima, pois nesses versos iniciais ele 

faz questão de incriminar o tempo juntando as referidas palavras, 

“time” (tempo) e “crime” (crime). 

 

Anáfora indireta 

 

M4 

 

46 

A persona criada pelo poeta inglês, claramente, está perturbada 

com a certeza do pouco tempo que ele e sua amante possuem 

para se amarem. 

 

Anáforas pronominais 

 

 

 

M4 

 

 

 

47 

Com efeito, Greenblatt e Abrams (2006, p. 1703) destacam: “O 

exótico rio Ganges na Índia está em um lado do mundo, o Rio 

Humber passa pela cidade de Marvell, Hull, no lado oposto 

[...]”, ou seja, podemos inferir que essa distância representa o 

tamanho do amor que o falante nutre por sua interlocutora. 

 

 

 

Encapsulamento anafórico 

 

M4 

 

48 

Além disso, ao trazer termos bíblicos como “Dilúvio” e 

“Conversão dos Judeus” para a argumentação, relacionando-os 

com sua ideia de amor, o falante consegue transformar seu 

sentimento em algo divino, sagrado (...) 

 

Anáfora indireta 

  Ademais, no que diz respeito ao fragmento “Amor vegetal”, é 

imprescindível destacar que se trata de um elaborado argumento 

filosófico  inspirado  em uma  das  divisões da  alma  apontada por 
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M4 

 

49 

Aristóteles. Assim, de acordo com o filósofo grego, há três tipos 

de alma: a vegetativa (...); a animal (...) e a humana (...) 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M4 

 

 

 

50 

Para não esquecermos de que o objetivo primordial do eu-lírico é, 

de fato, a consumação carnal com sua senhora, Marvell constrói 

esses versos de uma maneira que podemos ver claramente a 

imagem da ereção masculina, como se o falante estivesse se 

excitando no momento em que os pronuncia. 

 

 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

M4 

 

 

 

51 

Nos versos 20 e 21 que encerram a primeira estrofe: “Pois, Dama, 

vales tudo o que ofereço, / Nem te amaria por mais baixo preço.”, 

o eu-lírico diz à moça que toda sua devoção a ela é normal, já que 

não pode ser-lhe dedicado menos que isso, enfatizando, desse 

modo, a importância dela para ele. 

 

 

 

Anáforas pronominais 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

53 

A tradução opta pelo adjetivo “frios”, para se referir ao túmulo, 

por se tratar de uma palavra que está culturalmente associada ao 

conceito de morte, construindo um astuto jogo de sentidos relativo 

a ela e enfatizando o tom fúnebre dos versos em questão. (...) 

Assim, ao invés de “frios Mármores”, nos versos em inglês o 

falante utiliza a expressão “marble vault”, a qual pode ser 

traduzida para: “cripta de mármore”; e é no vocábulo “vault” 

(cripta) que repousa a referência prenunciada (...) Devido a isso, 

depreendemos que a respectiva cripta constitui uma alusão à 

própria mente da ouvinte, isto é, à sua maneira de pensar que é 

subjugada pelo poder da religião. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anáfora direta 

 

M4 

 

53 

Devido a isso, depreendemos que a respectiva cripta constitui uma 

alusão à própria mente da ouvinte, isto é, à sua maneira de 

pensar que é subjugada pelo poder da religião. 

 

Anáfora direta 
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M4 

 

 

 

 

 
55 

Assim, o eu-lírico diz à ouvinte para aproveitar o momento 

enquanto a cor da mocidade repousa em seu corpo, valendo-se da 

imagem do orvalho que cai sobre a flor ao amanhecer como uma 

maneira de simbolizar o início da vida da moça, isto é, sua 

“alvorada”; além de realçar a definição de juventude ao lhe 

atribuir cores, o que certamente contrasta com a implícita 

incoloração designada, culturalmente, à velhice. 
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Posteriormente, através dos versos 42, 43, 44 e 45: “Antes de um 

golpe devoremos nosso Tempo / Que enlangueçamos em seu lento 

/ Queixo. Enrolemos nosso alento / E suavidade numa só Esfera.”, 

vemos, novamente, a presença do tempo, o temeroso vilão que 

precisa ser enfrentado. Perante tal adversário, o emissor destaca 

que ele e sua ouvinte devem “devorá-lo” antes que ele, por sua 

vez, engula-os com sua lenta mandíbula temporal. 
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Desse modo, a união sexual sugerida pela voz do poema pode ser 

identificada como casamento. Isso transformaria o ato sexual, 

visto pelo corpo social e religioso como errado, em algo sagrado e 

aceito dentro das esferas da igreja e da comunidade da qual o casal 

faz parte. 
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Graças aos versos bem definidos, elegantes, misteriosos e com 

fortes sentidos eróticos, o poeta puritano conseguiu compor “[...] 

um convite amoroso de veemência extraordinária [...]” (...) cuja 

persona, manipulada por ele, encurralou a interlocutora de tal 

maneira que a única saída da moça seria render-se a sua proposta 

sexual. 

 

 

 

Anáforas pronominais 
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33 

Na prova de redação e de Linguagens, códigos e suas 

tecnologias, se considerarmos as duas opções de língua estrangeira 

moderna, temos 11 formas de representações multimodais que 

trazem consigo o código imagético (...) A prova é iniciada com a 

proposta de redação, a qual traz quatro textos complementares 

(denominados na prova de textos motivadores) para auxiliar o 

estudante na compreensão do tema abordado (...) 
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33 

Desses quatro textos, três são compostos por representações 

multimodais, que contêm o código imagético (...) se o candidato 

não contar com conhecimentos extralinguísticos para decodificar 

as mensagens e informações expressas por esses modos 

semióticos, como também não contar com conhecimentos 

linguísticos para compreender os jogos de palavras e 

intertextualidades, que são utilizados com bastante frequência 

nesse novo modo de texto, o candidato não conseguirá abstrair as 

ideias contidas nesses três textos multimodais. 

 

 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Sendo assim, essas três estruturas visuais, não podem ser 

encaradas de forma a desconsiderar fatores socioideológicos. 

Esses fatores são influenciadores e significativos na composição e 

compreensão do texto multimodal, ou seja, o contexto social de 

produção e o ideológico, o objetivo a qual esse texto foi 

produzido. 

 

Anáfora indireta 
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É notório que essas imagens, que formam esses três textos 

auxiliares, não são meras representações ilustrativas, elas são 

reconhecidas como um dos modos de representação textual 

presentes na prova. Esses códigos semióticos são utilizados para 

a construção do sentido juntamente com o código escrito, o que 

chamamos de texto multimodal. 
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Nesse texto, o produtor da imagem não colocou o gráfico no 

lado esquerdo e as informações que ele passa no direito sem 

motivo predeterminado. Ele fez isso, com a intencionalidade de 

guiar a forma como o leitor irá abstrair as informações do seu 

texto de acordo com sua intencionalidade. 
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Isso acontece devido ao gênero gráfico ser muito conhecido  e 

estar bastante presente e difundido nos diversos tipos de textos  

que circulam em nossa sociedade, podemos dizer que o candidato 

ao ver a representação desse gráfico, que se localiza no lado 

esquerdo do texto multimodal (Figura 2), já tenha um 

conhecimento prévio de que ele contém informações quantitativas 

(...) Pinheiro (2007, p.60) traz a ideia de Dado em uma 

composição multimodal como sendo “[...] algo que os leitores 

presumivelmente já conhecem ou sabem, que é parte de sua 

cultura ou da cultura do veículo que porta tal informações”. 
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As informações posicionadas no lado direito do texto são 

chamadas de Novo; elas apresentam informações novas ainda não 

conhecidas pelo leitor e que precisam ser recebidas. 

 

Anáfora pronominal 

  Entre os três processos conceituais (classificacional, analítico e 

simbólico), constatamos no texto (Figura 2) a utilização do 

processo classificacional pelo produtor, pois como podemos ver 

na imagem (Figura 2) a relação entre os participantes ocorre por 
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M5 36 meio de uma relação de taxionomia (...) Anáfora indireta 
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As sete barras, que representam os tipos de violência mais 

ocorrentes contra as mulheres na pesquisa, são colocadas de forma 

a categorizar os tipos de violência que foram relatados. 

 

Anáfora direta 
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Para composição do código escrito, o produtor utiliza duas 

expressões: feminicídio e basta. Essas expressões apresentam 

uma tipografia que aparenta que as letras foram escritas à 

mão, não exibindo uma uniformidade na escrita. Podemos 

notar isso ao observarmos que as palavras contêm ondulações, que 

foram colocadas propositalmente para passar essa ideia. 
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M5 

 

39 

Para completar o sentido, temos o elemento Central, o centro da 

informação. Nessa função, temos a representação de uma mão 

aberta com um alvo posicionado por cima dela, no centro do alvo 

podemos ver o símbolo de vênus, que representa as mulheres. 

 

Anáfora indireta 
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40 

A imagem a ser utilizada pelo ENEM sofre adaptações. Na 

imagem original é utilizado um plano de fundo na cor preta, 

enquanto que na imagem adaptada ele é branco; os nomes 

“feminicídio” e “basta” são brancos, já na adaptação para o 

ENEM esses nomes aparecem em cor preta; a mão é amarela 

com o símbolo de vênus em vermelho no meio do alvo, 

enquanto que na adaptação para a prova são utilizadas as 

cores preta e cinza. As escolhas por essas reduções de cores na 

adaptação para a prova é uma tentativa de retratar a imagem de 

forma que possa ser facilmente visualizada pelo candidato e que 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encapsulamento anafórico 
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  possa gerar pouco em sua impressão.  
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Esse texto, representado a cima (Figura 5) pelo infográfico, tem 

como principal característica a forma como o produtor usa a 

estruturação do layout no texto para criar e complementar os 

significados passados com o código escrito, para isso, o autor 

utiliza algumas imagens que junto ao código escrito completam as 

informações e o significado do texto. 
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O segundo fragmento do texto, apresenta a silhueta de um homem 

com um alvo por cima dele, o uso desse alvo se assemelha ao 

sentido que o produtor quer transmitir ao usá-lo na imagem do 

texto III (...) 

 

Anáfora pronominal 

M5 42 O produtor fez o texto para que mesmo pessoas com dificuldades 

de leitura pudessem entendê-lo facilmente. 

Anáfora pronominal 
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Com a proposta de redação, dos quatro textos, três existem a 

presença marcante do modo visual, portanto é indispensável a 

capacidade de leitura desses textos considerando os aspectos 

visuais em conjunto com os verbais, para formar os 

conhecimentos do tema sugerido pela prova para a escrita da 

redação. Portanto, através dessa análise sociossemiótica, vimos 

que o visual e o escrito são indispensáveis na leitura desses textos, 

assim como seu contexto social e ideológico em que eles foram 

produzidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encapsulamento anafórico 

  Primeiramente, para que o candidato resolva essa questão, ele  
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deve levar em consideração que esse gênero, tirinha, é conhecido 

por ter diálogos com valores conotativos e muitas vezes 

caracterizados por seu sentido cômico, causando um efeito de 

humor no leitor. Para o entendimento dessa tirinha, é preciso que 

o candidato busque conhecimentos culturais de produção do texto 

(...) 

 

Anáfora direta 
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45 

E na última conversa, ela continua o diálogo mostrando uma face 

de indiferença com a amiga, por ela não ter a entendido: “Estou 

falando de futebol”. A tirinha representa duas mulheres 

perpetuando um estereótipo de que toda mulher odeia futebol. 

 

Anáfora indireta 
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Nessa questão o texto é composto pelo verbal e pelo visual, mas 

seu sentido cômico só é construído através dos conhecimentos de 

mundo e cultural, ou seja, através da semiótica social. 

 

Anáfora pronominal 
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A resolução dessa questão é considerada difícil, visto que, quem 

não tem um bom conhecimento do idioma (vocabulário e 

polissemia), não perceberá essa troca de sentido; assim como o 

candidato que não desenvolveu uma habilidade para fazer uma 

leitura multimodal (...) Para resolver a questão é necessário apenas 

que o aluno detenha conhecimentos linguísticos de vocabulário e 

polissemia na língua inglesa. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Podemos perceber que essa imagem representa uma vaga para 

cadeirantes, e que o plano de fundo da imagem se assemelha a um 

piso de asfalto e que esse símbolo está marcado nele. 

 

Anáfora pronominal 
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É através da união do símbolo internacional de acessibilidade, 

que está pintado no chão, representando uma vaga de 

acessibilidade  para cadeirantes, e  o código  escrito, formando um 

texto multimodal  ou multissemiótico,  que  formará  o sentido  do 

 

Anáfora indireta 
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  texto.  
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Na prova de língua portuguesa, ocorrem várias questões que 

envolvem compreensão de textos compostas por imagens, mas 

escolhemos apenas uma delas para analisarmos, visto que uma 

questão é o suficiente para constatar e mostrar como a prova 

aborda a presença de textos imagéticos, por elas seguirem a 

mesma estrutura e resumir bem o que as outras propõe. 

 

 

 

Anáfora direta 
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Com a junção de todas essas informações periféricas, ao serem 

unidas a informação principal, no centro da imagem, composta 

pela junção do modo visual e escrito, o produtor visa chamar a 

atenção e convencer o aluno do seu ponto de vista, ele utiliza esse 

texto para causar a ideia no aluno de que a imprensa exerce uma 

função nas sociedades tão importante quanto qualquer outra 

profissão. 
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A imagem apresenta o processo verbal, apesar do Dizente (quem 

fala) não proferir o Enunciado (conteúdo do balão) externamente. 

O participante (Dizente) é apresentado de modo que só podemos 

ver sua cabeça de perfil em plano fechado. 

 

Anáfora direta 
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O balão (Enunciado) com essa fala tem um formato de um 

cérebro, local onde as opiniões são formadas, e sua fala está presa 

lá. Ele é colocado como se o Dizente estivesse sendo forçado a 

não falar o que tem a dizer, e segundo a ideia que ele quer passar 

com isso (...) 

 

Anáfora pronominal 

  A prova do ENEM apresenta textos compostos por diversos 

modos semióticos, verbais e imagens, que são utilizados 

simultaneamente,   criando  significados.   Portanto,   o  exame  ao 

utilizar  a  mesclagem  dessas  modalidades  de  textos  (escrito  e 
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imagético) em várias de suas questões ao longo da prova de 

redação e linguagens e códigos, nos permitiu constatar que em 

suas questões há uma constante ocorrência de textos multimodais. 

 

Anáfora direta 
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Na análise mostramos que essas competências de leitura visual já 

são exigidas pelo principal exame de avaliação do ensino no país e 

devem ser ensinadas nas escolas, preparando os alunos não só 

para realizarem a prova, mas fornecendo-os a competência de ler 

um mundo cada vez mais multimodal. 

 

 

 

Anáfora pronominal 
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Com o fim da primeira guerra mundial, a Europa foi engolida 

em um momento de profunda incerteza, tanto econômica 

quanto social. Se nos lançarmos à ótica dos países derrotados, 

essas questões ganham uma magnitude ainda maior, uma vez 

que, com o fim da guerra, eles foram obrigados legalmente a 

arcar com os gastos referentes à reconstrução dos países 

vitoriosos do conflito. (...) A Alemanha, uma das maiores 

prejudicadas, encontrava-se em um momento de crescimento 

econômico, principalmente, em decorrência da subida de 

Hitler ao poder, o qual, aproveitando-se disso, deu início a 

uma política de expansão territorial, invadindo, inicialmente,  

a Polônia, que fazia parte da aliança presidida pelos vitoriosos 

do primeiro conflito. (...) É nesse contexto de caos mundial que 

nós encontramos o escritor e roteirista norte-americano Dalton 

Trumbo (1905 – 1976). 

 

Encapsulamento anafórico 
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É nesse contexto de caos mundial que nós encontramos o escritor 

e roteirista norte-americano Dalton Trumbo (1905 – 1976).  

(...) Sua produção cinematográfica é uma das mais extensas de 

Hollywood, sendo creditada a ele a participação em mais de trinta 

roteiros. 

 

 

 

Anáforas pronominais 
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Entre seus trabalhos mais conhecidos estão: Arenas Sangrentas 

(The Brave One – 1956) (...) Êxodus (1960), dirigido por Otto 

Preminger (1905 – 1986), filme que narra a volta do povo judeu a 

Israel após o fim da segunda guerra mundial, e Johnny vai à 

guerra (1971), adaptação de seu mais famoso livro, o qual 

roteirizou e dirigiu. (...) Johnny vai à guerra foi, sem sobra de 

dúvidas, uma das produções mais controversas e polêmicas do 

período em que foi publicado. 
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Em decorrência de seus ferimentos, Joe sofre perda total de suas 

capacidades motoras, sendo suas pernas e braços totalmente 

destruídos, bem como o seu aparelho fonológico, sua audição e 

visão, restando para ele apenas a sua capacidade cognitiva 

intacta. 

 

Anáforas pronominais 
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De alguma maneira, Johnny permanece vivo, apesar de seu estado 

vegetativo, até que um dia consegue interagir com sucesso com a 

sua enfermeira através de código morse, situação essa em que 

pede para ser morto por não achar humano continuar vivo da 

maneira em que se encontrava. 
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Os eventos que compõem a narrativa podem ser divididos em 

três tipos distintos: a realidade (...); as lembranças (...); e, por fim, 

os sonhos e delírios (...) A obra é escrita em terceira pessoa: 

temos “[...]um único personagem que constituí o centro da 

narrativa, ao qual se atribui uma atenção maior ou, em todo caso, 

diferente da que se atribui aos demais” (POUILLON, 1974, p. 54). 

 

 

 

Anáfora direta 
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Em decorrência da limitação do narrador à personagem, cabe a 

ele imaginar, juntamente com este, os acontecimentos 

presenciados  pelas  outras  personagens,  não  havendo,  durante a 

narrativa,  uma  única  fuga  desse  narrador  para  qualquer  outra 

 

Anáfora pronominal 
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  personagem.  
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Logo, não podemos confirmar aqui que, em concordância com o 

que a personagem personifica, houve algum tipo de má fé, 

pois, uma vez que o narrador apenas nos mostrará o ponto de 

vista da personagem, e nunca o dos outros, fica a nosso critério 

a escolha de acreditar, ou não, na opinião da deste. Esse tipo 

de percepção se mantém durante toda a narrativa. Não há nenhum 

tipo de alteração, por menor que seja, nem mesmo quando a 

personagem se encontra sonhando ou durante as suas lembranças, 

quando “visita” seus familiares, amigos e seus ex-colegas 

combatentes. 
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Se levarmos em conta o avanço aqui desenvolvido, temos pela 

primeira vez na narrativa uma descrição concreta daquilo que seria 

o espaço da realidade, da qual personagem e narrador encontram-

se confinados. 

 

Anáfora indireta 
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Isso se torna totalmente justificável, uma vez que a concepção de 

“estar „com‟ alguém [...] não é ter deste alguém uma consciência 

refletida, não é conhecê-lo, é ter com ele a mesma consciência 

irrefletida de si mesmo.” (POUILLON, 1974, p.58). 

 

Anáforas pronominais 
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No tocante aos sonhos e devaneios, vemos algo que se assemelha 

à confusão perceptiva enfrentada pela personagem nos primeiros 

momentos da narrativa em decorrência do estado debilitado em 

que se encontrava. 

 

Anáfora indireta 
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Entretanto, em decorrência de o narrador permanecer limitado à 

consciência da personagem, quando ela é assolada por um 

possível rato que o tenta devorar todas as noites, é incontestável o 

teor de dúvida que é imputado, ficando claro aqui, a confusão de 

 

Anáfora pronominal 
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  ambos, personagem e narrador.  
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Entretanto, em decorrência de o narrador permanecer limitado à 

consciência da personagem, quando ela é assolada por um 

possível rato que o tenta devorar todas as noites (...) Nenhum dos 

dois consegue se situar de maneira satisfatória nesses momentos, 

onde nem mesmo o narrador consegue idealizar que tudo não 

passa de um momento de confusão da personagem, e que este 

apenas está confundindo o tubo que está conectado a ele com um 

animal. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Ao perceber, conjuntamente, que a personagem havia perdido 

o seu braço esquerdo, o narrador partilha com ele o desespero 

da situação. Mais uma vez ele desenvolve um diálogo com o 

leitor, questionando, de maneira que essa resposta seja dada 

por eles, como poderiam fazer isso com um homem. O ápice 

dessa conexão é explicitado de maneira bem específica na obra, 

de modo que, para o leitor menos atento (...) 
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O nosso questionamento nesse ponto do texto, entretanto, se volta 

para a área da adaptação. Como adaptar uma obra com tamanha 

complexidade para o cinema? (...) Levar esse fator para as telas 

pode vir a ser algo complexo, uma vez que temos, inicialmente, 

dois modos narrativos distintos: um que lida essencialmente com 

palavras, dando margem, a partir daí, para que o leitor construa a 

narrativa, e outro que lidará especificamente com a imagem. 

 

 

 

Anáfora direta 
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Uma vez que não há, na narrativa, de modo palpável, uma 

materialização concreta de como ele seria realmente, como pode 

ser construída essa mesma experiência no filme? (...) Por fim, a 

própria distinção entre o que seria sonho, realidade e devaneio se 

 

 

 

Anáfora direta 
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  apresenta como uma problemática chave na adaptação.  
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Entretanto, essa diferenciação que é dada entre a mimesis e a 

diegesis necessita ser adaptada para que possa ser melhor 

utilizada na área cinematográfica. (...) São exatamente esses 

dois lados da mesma moeda narratológica, o contar e o mostrar, 

que irão diferenciar o papel que o narrador desempenha nas  

mídias em questão. 

 

 

 

Encapsulamento anafórico 
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Em contrapartida ao narrador em terceira pessoa “com” que é 

desenvolvida no livro, o filme apresenta o narrador câmera, 

correspondente direto do primeiro na mídia cinematográfica. (...) 

No filme, esse narrador irá desempenhar um trabalho análogo ao 

feito pelo narrador “com” na obra, mantendo-se, de certa forma, 

preso à personagem e vendo a narrativa a partir do seu ponto de 

vista. 

 

 

 

 

 
Anáforas diretas 
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A fotografia em preto e branco, predominante na obra, apresenta 

um uso que vai além de um mero recurso estético. No filme, ela é 

utilizada como um meio narratológico para representar a realidade 

na qual a personagem está inserida, fato esse que fica evidente 

quando a contrastamos com as outras formas de fotografias 

utilizadas (...) 

 

 

 

Anáforas pronominais 
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A ausência das outras cores durante esses momentos pode ser 

caracterizada como uma exteriorização da situação em que a 

personagem se encontra: sem visão, sem audição, e sem a 

capacidade locomotora e comunicativa, em contrapartida aos 

seus sonhos e lembranças que são representados pela fotografia 

colorida, uma vez que neles a personagem não apresenta essas 

debilitações. 
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Esse plano, inicialmente, acaba por causar um estranhamento no 

expectador, uma vez que, nesse exato momento, são introduzidas 

todas as debilitações físicas da personagem, e como já vimos, uma 

delas é a visão. (...) Isso ocorre, em suma (...) para que haja, desde 

os primeiros minutos do filme, uma identificação imediata por 

parte da plateia para com ele. 
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É através do impacto causado pela transposição da fotografia 

que, imediatamente, e de maneira conjunta com a narração, 

fazemos a inferência de que as duas cenas se passam em 

momentos e lugares diferentes. Apesar de Joe, que está no  

leito de hospital, ser o mesmo que se encontra nos braços de 

Kareen, sua namorada, a fotografia auxilia o narrador na 

explicitação e na diferenciação entre os planos, ou seja, que 

aquilo seria, na verdade, um sonho, ou apenas uma lembrança 

da personagem, e não mais a realidade que havíamos 

presenciados nos primeiros momentos da história. Entretanto, 

diferenciar entre esses dois momentos não é tão simples quanto 

pode parecer. 
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Essa mistura entre lembrança e sonho acontece constantemente 

durante a narrativa, de forma que em alguns momentos podemos 

chegar a confundir sonho e lembrança, ou mesmo não conseguir, 

como no exemplo acima citado, desenvolver um discernimento 

entre eles. 
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Sendo assim, é natural que, semelhante ao que acontece no livro, o 

narrador câmera coopere com esse tipo de confusão, uma vez que 

é a partir da personagem que a história é mostrada. (...) A  

cena é construída a partir da descrição desenvolvida pela 

própria personagem acerca dos movimentos do animal pelo seu 

corpo, sendo toda a movimentação da câmera um 

acompanhamento dessa narração. 

 

 

 

Anáfora direta 

 

M6 

 

40 

Em contrapartida, os sonhos sempre apresentam um caráter não 

natural: são desconexos, mal construídos e fundamentados no 

terreno fantástico ou fantasioso. 

 

Anáfora indireta 

 

 

 

M6 

 

 

 

41 

Ainda no tocante à fotografia, temos outra nuance que, apesar de 

aparecer poucas vezes na obra, é utilizada para o desenvolvimento 

narrativo das alucinações e devaneios da personagem, que tomam 

parte, em sua maioria, quando ela se encontra sob o efeito de 

sedativos ou de profundo envolvimento emocional e psicológico: 

A esfumaçada. 

 

 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

M6 

 

 

 

42 

De fato, é interessante como todos os recursos usados no filme 

cooperam e se adaptam as necessidades do narrador câmera. Seja 

a fotografia, como já analisamos anteriormente, o cenário, a 

própria voz das personagens, trilha sonora, ou o som em si, tudo 

vem a beneficiar, facilitar, ou mesmo contribuir para a instância 

narrativa da película. 

 

 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M6 

 

 

 

44 

De fato, essa cena é responsável por trazer à tona um grande salto 

temporal na obra. É através dela que chegamos à conclusão de 

que, diferente do que poderíamos inferir pelo crescimento do 

cabelo da personagem, haviam se passado anos desde o início da 

história e não apenas meses. 

 

 

 

Anáfora pronominal 
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M6 

 

45 

Todos os fatores narrativos aqui citados – referentes à adaptação 

fílmica – são ainda mais reforçados pelo auxilio sonoro que é 

aplicado ao filme. 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M6 

 

 

 

45-46 

De fato, se levarmos ainda em conta à passagem de tempo, 

ouvimos em vários momentos da obra o tic-tac do relógio nos 

lembrando dele, fator esse que é, também, reafirmado pela 

presença do próprio objeto na composição das cenas (Figura 17). 

 

 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M6 

 

 

 

46 

De fato, o som se figura como um conector entre as cenas, 

ligando-as de maneira intrínseca umas às outras. Inúmeros são 

os momentos em que temos o som desempenhando essa função  

na narrativa. Ainda nos créditos iniciais do filme, temos a primeira 

utilização do som com essa finalidade. 

 

 

 

Encapsulamento anafórico 

 

 

 

M7 

 

 

 

26 

Neste capítulo, analisamos os três volumes da coleção Cercanía 

Joven de Língua Espanhola na perspectiva dos gêneros textuais 

digitais no material didático, analisando como se apresenta essas 

atividades. (...) A coletânea Cercanía joven é elaborada por uma 

mesma estrutura e padrão de organização, ela é direcionada as 

séries finais para ensino médio contemplado pelo PNLD de 2015. 

 

 

 

Anáfora direta 

 

M7 

 

27 

Na coleção os autores utilizam poucos gêneros tipicamente da 

web. Tais gêneros, surgem no meio digital e através do uso 

ganharam relativa estabilidade, por isso guardam estreita relação 

de identidade com esse meio multimídia. 

 

Anáfora indireta 

  A forma que os autores escolheram para abordar esse gênero, que 

será objeto de uma produção escrita, foi a leitura de outro gênero: 

um verbete da enciclopédia digital Wikipedia. (...) Apesar do 

autor assumir que o verbete utilizado pertence a uma enciclopédia 

digital, ele ignora o fato desse verbete de enciclopédia ser um 
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M7 28 gênero textual típico do meio digital, portanto um gênero textual 

digital. 

Anáfora direta 

 

 

 

 

 
M7 

 

 

 

 

 
29-30 

Da forma como está posto no material didático, pouco se respeitou 

os elementos básicos caracterizadores de um gênero: a 

composição (aspectos textuais e formais, incluindo as relações 

entre os participantes ou a audiência); o tema (natureza dos 

conteúdos, funções e profundidade) e o estilo (aspectos 

relativos à linguagem, seus usos e usuários). Tanto Bajtín 

(2008), como Marcuschi (2008) e Costa (2014) salientam a 

importância desses traços na hora de abordar um gênero textual. 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 

 

M7 

 

32 

Os autores parecem ignorar todas as discussões em torno das 

peculiaridades que o meio digital demanda na leitura e na 

produção textual, dispensando toda e qualquer orientação ou 

preparação específica para esse tipo de produção. 

 

Anáfora direta 

 

M7 

 

32 

No fórum as publicações de mensagens são ordenadas 

decrescentes muitas das vezes por data e os temas são 

frequentemente escolhidos por um único usuário e a partir deles 

são iniciados os debates. 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M7 

 

 

 

32-33 

Segundo Costa (2014), se caracteriza como gênero digital por 

veicular ao meio eletrônico (...) Como vimos na definição de 

Costa (2014), o fórum virtual está ligado diretamente ao meio 

digital, mas na atividade em que se apresenta aparece de forma 

descontextualizada e os autores abordam esse gênero digital sem 

um trabalho prévio. 

 

 

 

Anáfora direta 

  Como diz Marcuschi e Chavier (2014, p.25) sabemos que a rede 

mundial tecnológica se permite novas práticas de leitura e escrita, 

que antes era apenas em papel impresso, e hoje os ambientes 
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M7 34 virtuais surgidos em nosso dia a dia possibilitando não só a 

interação com textos escritos (...) 

Anáfora indireta 

 

 

 

M7 

 

 

 

34 

No livro Cercania Joven volume 2, também há atividades 

envolvendo um gênero da internet o fórum virtual, mas o livro 

didático não apresenta definições ou características sobre este 

gênero (...) podemos observar que ocorre uma contradição, pois o 

gênero fórum é denominado seguramente virtual, mas a produção 

sugerida acontece em um suporte tradicional, que livro didático. 

 

 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M7 

 

 

 

35 

Pois os gêneros emergentes na mídia virtuais hoje ligados ao 

ensino são de caráter emergencial apropriando-se pelas escolas 

quanto nos materiais didáticos, ganhando espaço evolutivo em 

sociedade fazendo assim parte da vida dos alunos tanto na escola 

quanto for dela. 

 

 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

M7 

 

 

 

 

 
35 

É a seção “Proyecto 2”, uma atividade proposta pelo livro didático 

com o uso do recurso digital. A atividade inicia com o tema 

“Twitter y literatura: las figuras literarias en La red y en la 

escuela”. O projeto tem como título Twitteratura que segundo 

Freitas (2011, p.40) “conceitua como a união dos termos Twitter e 

Literatura sendo considerado Twitteratura todos os textos 

literários publicados no Twitter”. 

 

 

 

Anáfora direta 

  Entretanto os participantes podem expor seus textos breves, 

utilizando uma linguagem mais pessoal quanto informal 

geralmente comportam fotos, músicas e outros recursos digitais 

da internet. A atividade se apresenta como um típico projeto 

voltado para literatura, um sarau literário com auxílio do recurso 

 

 

 

Anáfora direta 
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M7 36 tecnológico, com etapas a serem seguidas e desenvolvidas (...)  

 

 

 

M7 

 

 

 

38 

Já na página (109 a 111) dessa mesma seção “Proyecto 2”, o livro 

propõe uma elaboração de um sarau literário via Twitter, uma 

atividade literária para ser apresentada na escola quanto em uma 

rede social. 

 

 

 

Anáfora indireta 

 

 

 

 

 
M7 

 

 

 

 

 
39 

Podemos observar em nossas análises ainda no livro 2, em que 

apresenta uma atividade para se trabalhar com o meio virtual, que 

é o caso do sarau virtual, uma atividade literária voltada para 

publicações, postagens em uma rede social Twitter (...) Não 

explica como produzir esse gênero na web tornando assim uma 

atividade sem contemplação introdutória (...) 

 

 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M7 

 

 

 

40 

No material didático percebemos que os autores tomam a 

internet como maior fonte de recursos. (...) De acordo com a 

análise ao folhear as atividades coletadas, podemos refletir sobre 

os gêneros digitais presentes nos livros didáticos, pois são pouco 

explorados no material. 

 

 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M7 

 

 

 

40 

As abordagens desses gêneros é mais fundamentado em 

apresentação de atividades como exemplar para uma outra 

atividade do que mesmo de suas características discursivas, além 

do mais, a comparação dentre gêneros digitais e gêneros não 

digitais quase não existiu nessa coletânea pois os autores não 

distingue gênero textual e gênero digital, mais apresentam apenas 

como gênero textual tradicional. 

 

 

 

Anáfora indireta 

 

M7 

 

41 

Os gêneros por sua vez segundo Marcuschi (2008) sejam eles os 

mais antigos ou os mais atuais não se distanciam de suas origens e 

com isso suas fórmulas e identidades seguem juntas, o que mais 

 

Anáfora pronominal 
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  variam é o seu protótipo, sua essência.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

41-42 

A utilização dos gêneros digitais hoje tendo em vista a 

importância desses gêneros na atualidade podemos dizer que 

não tem como fugir dessa realidade, pois o próprio livro 

Cercaniá joven analisado, vimos como fonte da maioria dos 

seus recursos o meio digital, pois já é uma prova forte e 

convicta que a inserção dos gêneros textuais digitais advindo 

da internet e na internet no campo virtual essa realidade é 

uma presença possível nos materiais didáticos quanto em vida 

social, assim, se tornando impossível a escola, o professor, e aluno 

ficar de fora dessa evolução já que faz parte da vida social diária 

de cada indivíduo a inclusão digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encapsulamento anafórico 
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26 

Consideramos, portanto, ao realizar a análise de nosso corpus, 

torna-se notável que a verossimilhança identitária dos 

protagonistas, Lampião e Pancho Villa, por mais que sejam de 

nacionalidades diferentes ambos se assemelham e se diferenciam 

(...) Em relação a isso, torna-se evidente, portanto, analisar 

características que visem à verossimilhança de Lampião e 

Pancho Villa, por meio dos seguintes critérios (...) 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

  (...) os cartazes de procurados que transmite a visão para uns de 

heróis e para outros não passa de uns foras da lei, a ligação dos 

ídolos  religiosos  de  Lampião  e  Pancho  Villa  e  por  último, o 
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M8 26 desfecho de suas histórias de vida e seu legado Cultural. Anáfora pronominal 

M8 27 Durante o Império, o governo central impunha seu poder às 

províncias, nomeando quem iria governa-las. 

Anáfora pronominal 
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27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Em 1891, a Constituição republicana aboliu o voto censitário 

que vigorava no Brasil, que consentia a permissão do voto a 

todo homem alfabetizado, exceto religiosos e soldados. Em 

relação a isso, cresceu bastante o número de eleitores, o que 

resultou uma ameaça às famílias poderosas de cada estado. 

(...) O coronel mais relevante em cada região ou município 

aliava-se aos outros coronéis para apoiar a candidatura e 

eleger o governador ou presidente do estado. Após ser eleito, o 

governador retribuía a seu favor, destinando aos municípios 

verbas para os coronéis. É notável, que a política estadual 

funcionava com base na troca de favores (Clientelismo). Em 

relação a isso, dificilmente essas verbas proporcionavam 

benefícios para a população. Com isso, o resultado dessa 

política de alianças era a manutenção do poder político de 

cada estado nas mãos do mesmo grupo. (...) Neste mesmo 

panorama, os relevantes fazendeiros montavam redes que iam 

desde os municípios até o governo federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encapsulamento anafórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encapsulamento anafórico 
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M8 

 

 

 

 

 
28 

Nesse cenário surge o Cangaço, que segundo o Dicionário do 

folclore brasileiro (s.d., p.68) de Câmara Cascudo, “Cangaço é a 

reunião de objetos menores e confusos, utensílios das famílias 

humildes, mobília de pobre e de escravos”. O termo Cangaço, 

por sua vez, esta relacionado ao conjunto de burundangas, troços, 

cacarecos e cangaçaria. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Lampião desde criança demonstrou-se excelente vaqueiro. 

Ajudava na pequena fazenda do pai cuidando dos animais e 

cuidava do gado bovino, trabalhava com o artesanato (...) na 

região da caatinga, lugar muito quente, com poucas chuvas e 

vegetação rala e espinhosa, no alto sertão de Pernambuco 

(chama-se Sertão as regiões interiores e distantes do litoral, onde 

reinava a lei dos mais fortes, os ricos proprietários de terras, que 

detinham o poder econômico, político e policial). (...) O pai de 

Virgulino era José Ferreira um cidadão pacífico. Infelizmente, 

após diversas oportunidades de entendimentos com a finalidade de 

acabar com desavenças existentes por parte de seus familiares e 

rivais daquela região (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anáfora direta 

 

M8 

 

31 

Lampião usava uma roupa semelhante a dos batalhões militares e 

óculos que o caracterizou. Sua primeira fotografia é datada de 

1926. Existem duas versões para o seu apelido. Dizem que, ao 

matar uma pessoa, o cano de seu rifle, em brasa, lembrava a luz de 

um lampião. 

 

Anáfora pronominal 
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M8 

 

32 

A Revolução Mexicana teve como luta emblemática a busca pela 

revalorização da cultura indígena e a reforma agrária, ou seja, a 

distribuição de terras entre os camponeses. 

 

Anáfora indireta 

 

M8 

 

32 

Na Figura 02, mostra um dos camponeses que se destacou na 

oposição ao governo de Madero: o personagem Francisco 

“Pancho Villa” (líder revolucionário camponês). Pancho Villa 

nasceu em San Juan del Río, Durango, em 5 de junho de 1878 (...) 

 

Anáfora direta 

 

M8 

 

33 

Pancho Villa aliou-se no ano de 1910, ao grande fazendeiro, dono 

de minas, de fábricas e liberal chamado de Francisco Madero, que 

combatia a ditadura de Porfirio Díaz, então presidente do país, que 

apresentava uma política oligárquica. (...) O revolucionário só 

aprendeu a ler quando preso por ordem de Madero. 

 

Anáfora direta 

 

M8 

 

34 

A guerra civil continuou, mas Emiliano Zapata se ocupou com 

uma reforma agrária no sul, ficando Carranza lutando em conjunto 

com os EUA contra o exército de Pancho Villa. 

 

Anáfora indireta 

 

M8 

 

34 

Portanto, torna-se evidente, diante dos aspectos supracitados sobre 

a biografia de Lampião e Pancho Villa é visto que a identidade de 

ambos é algo mutável de acordo com a forma como estes sujeitos 

são interpelados ou representados, ela não é automática. 

 

Anáfora pronominal 

 

M8 

 

35 

Em meio a isso, refletindo sobre a grande complicação do mundo 

contemporâneo, entende-se que a ligação com outras pessoas e 

com a humanidade constrói o sujeito, incorporando-o na cultura. 

 

Anáfora pronominal 

  Na figura 3, está constituída pelo protagonista Virgulino Ferreira 

da Silva (Lampião) juntamente com o seu bando, retrata o termo 

cangaço   gerado   nas   regiões   do   sertão   nordestino brasileiro, 

revelado como banditismo social entres os finais da década do 
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M8 36 século XIX e na primeira metade do século XX. Anáfora indireta 

 

 

 

 

 
M8 

 

 

 

 

 
37 

É notório que, Lampião, Pacho Villa e seus bandos produziram 

sua exclusiva moda, gerando um dos deslumbrantes visuais 

brasileiros e mexicanos de máxima autenticidade e representação. 

Além disso, o vestuário colorido e altamente decorado dos 

cangaceiros e revolucionários agrários, que contribuíam para a 

estimulação da fascinação da população e serviam de patentes 

hierárquicas desses grupos e até mesmo imitadas pelas 

autoridades, macacos (polícias). 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

 

M8 

 

37 

A estética da extravagância de Lampião e Pancho Villa já 

influenciaram muitos estilistas sejam eles nacionais ou 

estrangeiros. 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

 

 

 

 
M8 

 

 

 

 

 

 

 
38 

(...) construindo assim a chamada Identidade Cultural, na qual é 

por meio dela que nos diferenciamos uma nação de outra, no caso 

do protagonista revolucionário Pancho Villa, do México, país 

com uma variação regional diversificada (...) Já em relação ao 

protagonista Lampião, conhecido como o rei do cangaço, do 

Brasil, em específico na região nordeste do país, de clima 

semiárido, esses princípios culturais dispõem de outras 

particularidades, no entanto são particularidades que demonstram 

a semelhança entre os dois personagens históricos. 

 

 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 

 

 

 

 

 
M8 

 

 

 

 

 
39 

Nessas imagens, é estabelecida a comparação por meios de dois 

cartazes, pois proporciona ao emissor/receptor, informações 

acerca da recompensa por procura dos protagonistas relevantes, 

Lampião e Pancho Villa, considerados para uns como bandidos e 

para outros como o Robin Hood dos pobres, além, de instruir o 

receptor sobre a localização geográfica destes sujeitos. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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40 

Isso mostra o quão valiosa seria a captura de Lampião, o qual é 

visto pelo Estado como um sujeito infame e desprezível por fazer 

parte do banditismo social, ser um sujeito marginal, perverso, 

destruidor, saqueador e que necessita ser detido para evitar danos 

à sociedade e ainda, evitar que novos “heróis” de seu tipo 

pudessem surgir na sociedade da época. 

 

 

 

Anáfora indireta 

 

 

 

 

 
M8 

 

 

 

 

 
40 

(...) Lampião, o rei do Cangaço, pela qual mostra os aspectos 

físicos, pode-se notar o seu olho direito ferido por um espinho de 

mandacaru, ocasionado por um tiro de escopeta por parte de um 

dos macacos (polícia), também, a indumentária desde o seu 

chapéu de abas viradas para cima, inspirado no padrão Francês do 

séc. VIII, elegido, pelo imperador Napoleão Bonaparte e a 

vestimenta em couro do gado para se prevenir dos espinhos dos 

mandacarus. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

 

M8 

 

40 

Pancho Villa também é visto pelo Estado como um bandido, um 

ladrão de gado, assaltante de bancos, fora da lei, criminoso, 

contrário e perturbador do poder vigente que tenta incentivar a 

população a ajudar o governo a detê-lo e capturá-lo. 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

M8 

 

 

 

41 

É visto que o Estado seja ele nacional ou estrangeiro, utiliza-se da 

mídia por meio dos cartazes de procura, um dos principais 

instrumentos para a divulgação da imagem de Lampião e Pancho 

Villa na época. Em adição, as identidades desses protagonistas 

não são pré-existente aos indivíduos, são concebidas em ação de 

reconhecimento em sociedade (...) 

 

 

 

Anáfora direta 

  Quanto a Pancho Villa, o seu país de origem no caso o México no 

início do séc. XX encontrava-se em um estado de miséria 

extrema   e   os   da   classe   pobre   como   os   camponeses   se 

alimentavam  especialmente  de  tortilhas  de  milho.  Com isso, 
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M8 42 essa situação se alarmou, provocando assim a primeira 

inconfidência do século XX, influenciando alguns países vizinhos, 

já que esta revolução é algo mais rural do que propriamente 

urbana. 

Encapsulamento anafórico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

43-44 

Este tópico trata dos fatos relevantes que constroem a 

verossimilhança identitária dos sujeitos Pancho Villa e Lampião 

no contexto contemporâneo, por meio da seleção de duas  

imagens relativa às figuras de Padre Cícero Romão Batista um 

ídolo dos lares católicos nordestinos, um santo milagreiro, 

venerado por Lampião e por fim, a figura da Virgem de 

Guadalupe venerada por Pancho Villa. (...) Torna-se essencial 

mencionar, que Lampião e Pancho Villa tinham uma grande 

admiração, devoção e respeito, pois as figuras destes ícones 

religiosos tinham um significado profundo para ambos 

protagonistas (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encapsulamento anafórico 

 

M8 

 

44 

Ademais, Padre Cícero conseguiu um enorme prestígio e obteve 

influência sobre a vida em sociedade, na política e por fim, na 

vida religiosa do Ceará e toda região Nordeste do país. 

 

Anáfora indireta 

 

 

 

M8 

 

 

 

44 

Padre Cícero manteve apoio por parte dos governos, fazendo 

com que as autoridades o concebam como um braço direito e um 

porta-voz dos flagelados. Além disso, por ser um sujeito de bom 

coração, passou a ser titulado como um ídolo dos lares católicos 

nordestinos e um santo milagreiro. 

 

 

 

Anáfora direta 
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45 

Como protagonistas importantes na cultura e história em seus 

países de origem, Lampião e Pancho Villa acabaram por deixar 

um legado cultural relevante, que na contemporaneidade 

possibilita a reflexão sobre as condições de vida da população que 

ainda vive nas regiões que foram palco da vida desses 

 

 

 

Anáfora indireta 
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  protagonistas.  
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45 

Como protagonistas importantes na cultura e história em seus 

países de origem, Lampião e Pancho Villa acabaram por deixar 

um legado cultural relevante, que na contemporaneidade 

possibilita a reflexão sobre as condições de vida da população que 

ainda vive nas regiões que foram palco da vida desses 

protagonistas. É válido lembrar que a vida deles não foi fácil e 

como eles terminaram seus dias também não, ambos tiveram uma 

morte violenta (...) 

 

 

 

 

 

 

 
Anáfora pronominal 
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47 

Portanto, Lampião e Pancho Villa foram responsáveis por vários 

movimentos populares e que seu legado cultural não permanece 

apenas neles, mas, percorrem de geração em geração, 

incentivando seus descendentes, seja na linguagem, literatura, nas 

xilogravuras dos cordéis, cinema, indumentárias, gastronomia, 

ambiente, nas canções populares, etc. 

 

 

 

 

 
Anáfora pronominal 

 

M9 

 

31 

O ensino para surdos, ao longo dos anos, perpassou por diversos 

desafios. Os primeiros relatos demonstram que esses indivíduos 

especiais eram excluídos da sociedade por não apresentarem o uso 

da linguagem oral, portanto, eram privados do convívio social (...) 

 

Anáfora direta 
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Com isso, surgiram novas teorias e áreas de estudo, que 

posteriormente desempenhariam papeis importantes na trajetória 

da inclusão dos sujeitos no processo de aceitação de suas 

deficiências e na conquista do espaço ora correspondido. 

Surgiram muitos estudos sobre esse tema, além da necessidade de 

inclusão dos alunos especiais nas escolas, não muito distante 

surgiam os documentos que garantiam os direitos dos surdos, e o 

acesso à educação regular nas escolas públicas (...) 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 
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Entendemos a grande importância que o ensino inclusivo possui 

para a educação de indivíduos portadores de necessidades 

educacionais especiais, e os desafios que permeiam a estância 

escolar. Partindo da observação desses desafios, notou-se a 

necessidade de desenvolver um trabalho que pudesse entender 

esses desafios e as implicações para o ensino desses alunos 

surdos. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Durante o trabalho de coleta de dados, utilizamos um questionário 

que foi aplicado a coordenação pedagógica e ao diretor e vice 

diretor da instituição; garantimos aos participantes que seus 

nomes jamais seriam divulgados afim de manter sua identidade 

preservada. (...) A primeira questão, a nível informativo, 

perguntamos o grau de instrução de cada um deles, segue o 

gráfico abaixo (...) 

 

 

 

Anáfora pronominal 
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Todos eles apresentaram seu ponto de vista com relação a 

pergunta realizada, e de forma satisfatória apontaram as definições 

do que seria um aluno com deficiência, indo ao encontro do 

posicionamento de Frias e Meneses (2008) (...) Podemos observar 

nas respostas extraídas do questionário, que os participantes da 

pesquisa entendem o termo “aluno portador de necessidades 

especiais” e suas implicações bem como apresentam definições 

condizentes com os teóricos até então estudados. 

 

 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

  A  quarta  indagação   refere-se   ao   acolhimento   desses  alunos 

especiais, falaram sobre como é o processo de aceitação desses 
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M9 34 indivíduos na escola e sobre as limitações enfrentadas para incluí- 

los no ambiente escolar. 

Anáfora pronominal 
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A partir das referidas notas, detectamos que há uma divergência 

nas falas dos mesmos, mas ao mesmo tempo que elas se 

diferenciam acabam por complementar-se, pois a escola acolhe 

esses alunos surdos mesmo dentro de suas limitações e tentam 

manter o equilíbrio e a aceitação das diferenças desse aluno 

deficiente por parte dos demais discentes (...) Como afirma 

Libânio (2007), é preciso repensar as práticas como educador, e 

desenvolver meios que possam reconhecer as diferenças existentes 

em um ambiente escolar e promover a aceitação desses 

indivíduos especiais. 

 

 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Conforme está disposto na LDB 5626/2005 cap. VI art. 22, 

incisos I e II, é de total responsabilidade dos órgãos federais, 

fornecer meios que possam promover o ensino para esses 

alunos deficientes e incluídos a instituições responsáveis pela 

educação, garantindo o acesso à educação, e que esses 

indivíduos não sejam meros expectadores e passem a ser 

protagonistas de seu desenvolvimento intelectual e crítico. 

Sabemos que na prática essa realidade é bem distinta, mesmo 

sendo respaldados pela lei, torna-se uma utopia a inclusão desses 

alunos na rede regular. 

 

 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 
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Sabemos que nos dias atuais esse processo ainda é um desafio 

para a escola, em virtude da falta de recursos advindos dos órgãos 

superiores, como afirma a LDB (2005), reafirmando a 

responsabilidade de inclusão desses alunos especiais na escola 

regular. 

 

 

 

Anáfora direta 
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(...) como a LDB (2005) ressaltando o direito a educação e o 

auxílio de um interprete de Libras que o assessorem durante o 

processo ensino e aprendizagem, as OCNs (2006) e PCNs (1998) 

que facilitam o educador no desenvolvimento de habilidades que 

possam facilitar o ensino e consequentemente pudessem trazer 

contribuições e melhorias para a educação (...) Vai ao encontro 

dos estudos de Frias e Meneses (2005), Slomski (2010) quando 

ressalta novas propostas do ensino do bilíngue, afirma que é 

imprescindível primeiramente a aprendizagem da língua de sinais 

(...) 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Vai ao encontro dos estudos de Frias e Meneses (2005), Slomski 

(2010) quando ressalta novas propostas do ensino do bilíngue, 

afirma que é imprescindível primeiramente a aprendizagem da 

língua de sinais, e em segundo plano a língua do seu país de 

origem, e garantem que as experiências de aprendizagem de uma 

língua auxiliariam na aquisição da outra. 

 

 

 

Anáfora indireta 
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A partir da análise e observação das dificuldades enfrentadas pelos 

gestores da instituição na inclusão de alunos surdos, e a ausência 

de treinamento e recursos para lidar com esses desafios da 

educação inclusiva, buscamos entender o posicionamento dos 

educadores frente às diversidades encontradas durante suas 

práticas em sala de aula. Aplicamos um questionário contendo 

perguntas subjetivas e objetivas, visando identificar em suas 

respostas a compreensão deles sobre o que seja a educação 

inclusiva, que nos conduzissem aos objetivos deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 
Anáforas pronominais 

  Aplicamos um questionário contendo perguntas subjetivas e 

objetivas, visando identificar em suas respostas a compreensão 

deles sobre o que seja a educação inclusiva, que nos conduzissem 
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M9 38 aos objetivos deste trabalho. (...) Com o objetivo de mostrar as 

concepções e o modo como os professores da instituição campo de 

pesquisa trabalham com a inclusão de alunos surdos no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Anáfora direta 
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(...) na tentativa de comparar as respostas com as teorias aplicadas 

neste trabalho, analisá-las à luz desses autores, verificando se 

esses docentes atuam de acordo com o que estão previstos nas leis 

que regulam o ensino para portadores de necessidades especiais 

e usando como referência os direitos garantidos a esses indivíduos 

especiais. (...) É possível identificar a diversidade de concepções 

para o termo em questão, e as diferentes visões sobre o problema, 

visto que cada professor apresenta concepções distintas sobre o 

assunto, podemos destacar (...) 

 

Anáfora direta 

 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Em contra partida, o posicionamento dos educadores não se 

diferem dos estudos de Frias e Meneses (2008, p. 10) quando 

ressaltam o advento das terminologias na tentativa de neutralizar 

os termos utilizados para vulgarizar os indivíduos especiais, e de 

acordo com as autoras, são considerados portadores de 

Necessidades Educacionais Especiais (...) 

 

 

 

Anáfora direta 
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De acordo com o que foi relatado, destacamos a inexistência de 

preparação para a inclusão de deficientes e o despreparo da equipe 

pedagógica para lidar com o assunto ao não informar, planejar e 

orientar os professores quanto existência desse educando surdo, 

viabilizando ao educador o preparo necessário para receber esse 

aluno especial. Evidenciamos o despreparo desses professores 

para acompanhar esse aluno, sujeitando-se a recorrer aos demais 

alunos para conseguir interagir e acompanhar o educando em sala 

 

 

 

 

 

 

 
Anáforas diretas 
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  de aula.  
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Durante a análise dessa questão, percebemos a importância da 

orientação para o desenvolvimento do trabalho com o aluno 

especial, e de acordo com que está disposto na LDB de 2005 (...) 

A garantia desses direitos não atribui ao docente da escola regular 

o dever de assegurar metodologias que o incluam, de certo, 

sabemos que na prática essas leis quase sempre não são cumpridas 

 

 

 

 

 
Anáfora pronominal 

 

M9 
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O planejamento das atividades vigentes é um fator primordial para 

o desenvolvimento de metodologias que possam subsidiar o 

trabalho em sala de aula, e quando existe um aluno especial em 

classe acaba sendo imprescindível os direcionamentos das 

práticas. 

 

Anáfora direta 
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Em síntese, os relatos dos docentes descrevem o descaso existente 

por parte dos responsáveis pela inclusão educacional desses 

alunos; primeiramente, ao submete-los a estar em um ambiente 

que não possui o mínimo preparo para lidar com suas dificuldades, 

e em segundo plano, não fornecendo meios para esses 

profissionais desenvolverem minimamente suas atividades, essa 

prática é criticada pelos estudiosos da teoria do bilinguismo e 

explicado por Slomski (2010), demostrando em seus estudos que é 

necessário haver uma modificação no sistema educacional, pois o 

ambiente tradicional desfavorece o rendimento escolar desses 

indivíduos com necessidades especiais. 

 

 

 

 

 
Anáfora indireta 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anáfora indireta 



188 
 

 

 

 

 

 

 

 
M9 
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Estudos tem mostrado a importância do desenvolvimento de ações 

que facilitem o processo inclusivo e auxiliam o professor no 

exercício de suas funções. No caso especifico de nossas escolas, 

há ainda a necessidade de valorização dos profissionais da 

educação por parte do poder público, a ausência de investimento 

financeiro na área e a necessidade de garantia da formação 

continuada desses docentes. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Esses estudos fomentam a transferência de habilidades 

linguísticas e consequentemente elas auxiliam na construção da 

aprendizagem. 

 

Anáfora pronominal 
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A sobrecarga dos professores durante as atividades em sala de 

aula dificultam o acolhimento de forma adequada desses 

indivíduos, expõe a necessidade de cursos de formação 

continuada e a importância do uso de materiais que auxiliem 

durante as aulas, esses fatores acarretam no aumento das 

atividades e impossibilitam de assumir mais a responsabilidade de 

educar. 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 
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Esses materiais utilizados em sala possibilitam ao aluno 

surdo/mudo o acompanhamento dos conteúdos, por serem muitos 

deles legendados e os slides sempre desenvolvidos de modo que 

facilitem a leitura, esses matérias, de certa forma, são pensados e 

planejados com o objetivo de incluir o indivíduo especial às 

atividades escolares, e mesmo com a ausência de recursos que 

inviabilizam a inclusão e a falta de formação especifica, alguns 

professores, mesmo que por conta própria, desenvolvem meios 

que possam inseri-lo no processo de ensino. 

 

 

 

 

 
Anáfora indireta 

  A  partir  da  análise  dos  dados  coletados  junto  aos  diretores, 

coordenadores pedagógicos  e  professores,  mediante as  notas  de 
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observação na tentativa de inferir a respeito da inclusão e 

interação do aluno surdo na instituição de ensino, podemos 

chagar aos seguintes resultados (...) De fato, na escola há algum 

fornecimento de meios legais que possam auxiliar o educador no 

desenvolvimento de suas atividades tornando a inclusão na 

referida instituição uma utopia. 

 

Anáfora direta 
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Em consequência dessa ausência de meios que auxiliam o 

educador no desenvolvimento das atividades em sala de aula, é 

o fator agravante para a não obtenção de êxito no acolhimento 

desses alunos e a compreensão das diferenças existentes na 

escola, esses aspectos negativos dessa falta de inclusão inibe e 

limita o aluno em sala de aula levando-o a retrair-se negando- 

se a participar das atividades propostas pelo educador. Nesse 

caso, sugerimos aos gestores da escola que ao menos procurassem 

alternativas que pudessem minimizar esses problemas recorrentes 

na instituição, solicitando junto ao governo treinamentos e 

capacitações para os funcionários, na tentativa de reverterem os 

índices negativos e modificar a realidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encapsulamento anafórico 
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Neste capítulo, apresentamos as nossas análises. Inicialmente, 

fazemos uma breve apresentação do livro didático usado como 

corpus de análise, “Cercanía Joven” da 3ª série. Mostrando o 

passo a passo da coleta de dados, e analisando-as de acordo com 

os teóricos estudados para a realização deste trabalho, como 

relacionando as teorias ao que constatamos de acordo com as 

análises realizadas no livro, principalmente nas propostas de 

compreensão leitora e escrita. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

  Sabemos que há uma diversidade e infinidade de gêneros textuais 

o que seria impossível utilizar todos, porém os gêneros presentes 
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M10 35 no livro se interligam entre as atividades propostas em toda a 

unidade. 

Anáfora direta 

 

M10 

 

36 

Para que o aluno já vá se situando no que vai ser estudado, e a 

qual proposito comunicativo se propõe o gênero apresentado no 

início do capítulo. 

 

Anáfora indireta 

 

M10 
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Em uma das questões apresenta um link de onde foi feito o recorte 

para a atividade, o link mostra o texto na integra, além de traze-lo 

completo mostra argumentos a respeito do tema e também traz 

uma imagem para complementar o sentido do texto e assim 

facilitar a compreensão leitora do aluno. 

 

Anáfora pronominal 
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Como vemos a proposta de compreensão, baseamos nas análises 

feitas por Marcuschi (2008) sobre as perguntas de compreensão 

nos livros didáticos, caracteriza-se como questões 6. Subjetivas, 

do quadro apresentado pelo autor, a proposta induz o aluno a 

pensar sobre o que foi estudado anteriormente nas outras 

atividades de compreensão (...) 

 

 

 

Anáfora direta 
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Subjetivas, do quadro apresentado pelo autor, a proposta induz o 

aluno a pensar sobre o que foi estudado anteriormente nas outras 

atividades de compreensão, quando o aluno vai construindo o 

sentido do texto ao chegar na proposta de compreensão leitora, ele 

já consegue realizar a atividade de forma que a partir do contexto 

ele possa responder o que foi proposto nas questões, ou seja uma 

atividade complementa a outra. 

 

 

 

 

 
Anáfora pronominal 

  Percebemos também que outros gêneros textuais foram utilizados 

na construção da atividade de compreensão, como por exemplo 

uma   vinheta,   tratando   do   tema   “Mercado   de   trabalho   e 

preconceito”,  o gênero  utilizado  em uma  das  questões mostrou 
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não só o preconceito no mercado de trabalho, podemos considerar 

outro tipo de preconceito, o cultural. 

 

Anáfora direta 
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Percebemos que o capítulo se constitui de diversos elementos 

linguísticos para abordar a temática de modo que o aluno não 

tenha tanta dificuldade na assimilação do conteúdo, tanto na parte 

gramatical, vocabulário, e nas demais propostas de compreensão e 

realização da atividade de escrita. 

 

 

 

Anáfora indireta 
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As questões propostas pelo livro são referentes ao gênero, 

mostrando como se caracteriza de acordo com o que foi estudado 

a respeito do gênero textual argumentaria. 

 

Anáfora indireta 
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O sexíssimo, não se configura a um tipo de preconceito ou a 

determinada pessoa ou a um grupo, vai muito além disso.  

Vejamos o seguinte reconte para que assim possamos entender a 

qual tipo de preconceito se trata, recordando que o tema 

abordado no capítulo anterior também relata um tipo de 

preconceito, relacionado ao mercado de trabalho (...) 

 

 

 

Anáfora direta 
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(...) no momento em que o livro faz uso da linguagem não verbal, 

como se fosse uma homenagem ao dia internacional da mulher, 

em seguida percebemos a ironia ao lermos os textos dentro dos 

balões, que são altamente preconceituosos, no primeiro quadrinho 

temos um homem no computador que pergunta a profissão da 

mulher, quando ela responde o que faz ele diz que não cabe no 

papel, então a mulher resume, dona de casa. 

 

 

 

 

 
Anáfora pronominal 

  Ao lado das imagens encontramos outro quadro que traz o gênero 

utilizado e a habilidade linguística, o gênero em questão se trata 

de uma crônica jornalística, como objetivo de compreensão 
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M10 43 leitora, de compreender e o que se considera uma crônica 

jornalística e observar os pontos de vistas da autora que são 

abordados no capítulo do livro a respeito dessa temática. 

Encapsulamento anafórico 
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(...) podemos perceber na imagem que enquanto o homem dorme, 

descansa, a mulher está tentando dar conta de dois filhos e da 

roupa que está na pia, enquanto um realiza a tarefa da escola e lhe 

pede ajuda, o outro chora ao lado, a mãe faz as tarefas como dona 

da casa, podemos ver desespero em que se encontra a mulher, 

tendo que fazer diversas coisas ao mesmo tempo, enquanto o seu 

esposo, está deitado. 

 

 

 

 

 
Anáfora pronominal 
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Neste texto traz o gênero crônica jornalística, a proposta do 

texto é que ao termino da leitura o aluno possa compreender ou 

melhor identificar o que é, como se caracteriza esse gênero (...) O 

texto vai mostrando algumas características que ajudem o aluno a 

identificar o gênero e ao fim da leitura possa mostrar os elementos 

que caracterizam o gênero textual estudado 

 

 

 

Anáfora direta 
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(...) como vimos no quadro de Marchushi (1980-1990), quando 

apresentar suas análises sobre o caráter crítico das perguntas 

relacionado a leitura ou compreensão de texto nos livros 

didáticos de língua portuguesa. (...) Percebemos que as propostas 

de compressão textual aqui apresentadas (...) 

 

 

 

Anáfora direta 
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No recorte 9, temos a atividade de escrita, traz o quadro que 

aborda o gênero textual folheto educativo no início do capitulo 

seguido das instruções a respeito do gênero, com objetivo 

enquanto proposta de produção escrita, tema a ser trabalhado, a 

que se propõe o gênero entre outros, na primeira questão traz um 

anuncio  para  que  o  aluno  discuta  sobre  o  texto  trazido  pelo 

 

 

 

Anáfora direta 
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Percebemos que na atividade ela induz o aluno a ir construindo 

seu pensamento, formando opiniões do aluno a respeito do tema, à 

medida que o aluno vai estudando o capítulo, e ao chegar ao fim 

capítulo ou da unidade, ele já pode e deve expressar sua opinião a 

respeito do tema, como também ele pode comparar o que ele já 

sabia e o que pode aprender no decorrer do capítulo. 

 

Anáforas pronominais 

 

M10 
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Neste recorte abaixo, trouxemos um exemplo de atividade, nela 

mais um gênero textual, vinheta para complementar a atividade, 

neste caso de vocabulário, em que um homem e uma mulher 

seguram placas (...) 

 

Anáfora pronominal 
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(...) as questões que encontramos nas propostas de atividade, 

induzem o aluno a construir seu próprio pensamento, formulando 

ideias a respeito do tema, como também contribuindo na 

identificação dos gêneros por suas características, como na 

produção dos mesmos. Percebemos que as propostas de 

atividade de compreensão e produção escrita presente no livro 

didático em análise possibilita ao aluno a capacidade de 

compreender e identificar os gêneros (...) 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Neste capítulo, daremos ênfase às representações discursivas de 

si construídas em torno do discurso de posse da ex-presidente da 

Argentina, Cristina Kirchner, por meio das categorias semânticas 

de referenciação e predicação, com base nos escritos de 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010). (...) Estes são alguns dos 

elementos verbais da predicação presentes no discurso, que 

estabelecem o que se diz sobre os referentes para construir as 

representações discursivas. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Neste capítulo, daremos ênfase às representações discursivas de si 

construídas em torno do discurso de posse da ex-presidente da 

Argentina, Cristina Kirchner, por meio das categorias 

semânticas de referenciação e predicação, com base nos escritos 

de Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010). Ressaltamos que o 

discurso é escrito e pronunciado em Língua Espanhola por 

Cristina Kirchner, sendo essa a língua materna da ex-presidente. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Para a concretização das análises da representação discursiva de 

si, realizamos vários recortes de fragmentos no discurso de posse 

da ex-presidente da Argentina, destacando as expressões que a 

referenciam. 

 

Anáfora pronominal 
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A partir do exposto, a ex-presidente se referencia por meio dos 

seguintes elementos linguístico-discursivos: presidenta, yo, 

legisladora, maestra e opositora. Como podemos observar os 

elementos linguístico-discursivos que a ex-presidente utiliza para 

se referenciar, representa a classe dos substantivos, que é 

empregado para designar alguém ou algo no mundo (...) 

 

 

 

Anáfora direta 
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O referente “presidenta” é mencionado nos fragmentos a seguir e 

retratado 16 vezes no discurso de posse, pertence à classe 

gramatical dos substantivos, sendo que está nomeando, 

designando Cristina Kirchner como governante da Argentina. A 

presidente inicia seu discurso fazendo uma saudação a todos que 

se encontravam no momento do seu pronunciamento em que 

tomava posse como presidente reeleita da Argentina, para seu 

segundo mandato, diante da Assembleia Legislativa. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

  Desse  modo,  a  ex-presidente  Cristina,  descreve  Dilma  como 

companheira e amiga, e na sua fala faz recordação que dias antes 

viu  uma  fotografia  da  mesma  quando  ela  foi  presa  durante  a 
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ditatura militar no Brasil, e diz que ficou muito emocionada ao ver 

aquela foto da presidente brasileira. 

 

Anáfora pronominal 
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(...) uma decisão mesmo diante das ameaças que a economia 

vem afetando a Argentina, e como presidente ela reconhece o 

esforço dos legisladores, que mesmo sofrendo pressões, 

votaram com convicção nas medidas favoráveis para que a 

economia pudesse se reestabelecer. Com isso, ela deixa clara a 

importância do seu governo para enfrentar as ameaças que a 

economia da Argentina trará durante os próximos anos de seu 

mandato, e ainda destaca o esforço dos legisladores em votar em 

medidas que buscam amenizar essa crise. 
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Neste fragmento do discurso, constatamos duas ocorrências de 

referenciação com o referente “presidenta”, em que Cristina 

Kirchner, se representa como não sendo uma governante de 

entidades e sim como a governante que tem compromissos com 

toda a população da Argentina. 

 

Anáfora direta 

  E essa posição, se estabelece no discurso de Cristina Kirchner, 

quando ela fala que com a sua direção e competência como 

governante das Secretarias de Comércio Exterior e Interior, terão 

ao mesmo tempo as duas partes de uma moeda que se trata do 

comércio da República Argentina. (...) Neste trecho do discurso, 

ela se questiona como se deu os seus quatro anos à frente da 
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a 2007, tinha diversos problemas no país para se resolver (...) 

Anáforas diretas 
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40 

Constatamos que já no início do fragmento, Cristina Kirchner se 

representa como governante, quando ela diz que já esteve duas 

vezes na bancada da Assembleia Legislativa, a primeira vez em 

98, como membro do grupo dos oficialistas, e mesmo tendo suas 

diferenças no grupo (...) 

 

 

 

Anáfora indireta 
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Notamos que neste fragmento, Cristina Kirchner, no início de 

sua fala utiliza o referente “presidenta” para se representar e 

deixar sua mensagem de agradecimento a todos os Argentinos que 

depositaram nela a confiança de ser a governante da Argentina 

mais uma vez. 

 

 

 

Anáfora pronominal 
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Neste fragmento, Cristina Kirchner, inicia sua fala agradecendo a 

todos os Argentinos por confiarem no seu projeto político 

nacional, popular e democrático, e por acreditarem principalmente 

nela, como sendo uma pessoa capaz de ajudar a todos os 

Argentinos com o seu governo (...) Com a análise dos fragmentos 

acima, constatamos o uso recorrente do referente “presidenta”, o 

qual aparece diversas vezes no discurso para nomear o sujeito que 

está proferindo o discurso, a presidente Cristina Kirchner. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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43 

No segundo caso, a presidente se representa pelo referente “yo”, 

que está acompanhado pelo verbo “sentada”, que foi empregado 

na oração para demostrar a ação que a presidente relata no 

discurso, o fato de que esteve sentada de frente para seu marido, 

Nestor Kirchner, oito anos atrás no mesmo lugar que ela se 

encontrava fazendo seu discurso, e que naquele momento era a 

posse dele como presidente, e ele dizia que vinha e pertencia a 

 

 

 

 

 
Anáforas pronominais 
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  uma geração dizimada.  
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44 

[L. 234-237] Yo quiero decirles que en diciembre del año 2003, 

de la torta del sector privado en cuanto a préstamos, el 45 por 

ciento era para las grandes empresas; para la banca minorista 

el 29; para las cooperativas el 8; para las empresas vinculadas 

el 10 por ciento y para las PYMES, el 8 por ciento. (…) O 

verbo nessa oração está conjugado no presente, para indicar a 

ação que a presidente está retratando algo no momento da sua fala, 

ou seja, quando ela está pronunciando o seu discurso. 
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Constatamos que nestes dois fragmentos, Cristina Kirchner, 

utiliza mais uma vez o referente “yo” para se representar, como já 

mencionamos nas análises dos fragmentos anteriores, o referente 

“yo” é constituído como sujeito explícito. (...) Percebemos ainda, 

que no primeiro fragmento o referente “yo” introduz o parágrafo 

na oração indicando o ato de fala da presidente, tornando explícito 

que ela a locutora assume sua voz e seus pontos de vistas no 

discurso. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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O referente está acompanhado pelo advérbio de negação “no”, e 

que o mesmo está sendo empregado como modificador do verbo 

que vem adiante na oração, que é o verbo “voté” conjugado no 

pretérito perfeito simples, que foi posto na oração para indicar a 

ação que não realizou o ato de votar, quando fazia parte da 

bancada oficialista, desse modo emprega também o advérbio de 

negação “no”. 

 

 

 

 

 
Anáfora indireta 
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Constatamos que neste trecho, a presidente Cristina Kirchner 

utiliza o substantivo “legisladora” para se representar no seu 

discurso, com isso, o substantivo é empregado no feminino 

singular para nomear a presidente Cristina, como senadora 

nacional da Argentina comprometida em implicar as legislações. 

 

 

 

Anáfora direta 
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Neste trecho, observamos que a presidente utiliza o substantivo 

“opositora” para se representar, como integrante do lado 

oposicionista no Congresso Nacional Argentino no momento de 

votação da lei de flexibilização do trabalho, onde ela relata que 

essa lei, acabou em escândalos e subornos. 

 

 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M11 
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Apresentamos, neste tópico, o processo de predicação presente 

no discurso de posse da ex-presidente da Argentina, que ocorre 

pelas operações de escolha dos predicados, ou seja, os processos 

verbais. A predicação equivalente ao que se diz sobre o referente, 

desse modo, atribuindo-lhe sentido no texto por meio de verbos e 

ações equivalentes. 

 

 

 

Anáfora direta 
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A predicação é a categoria que diz respeito aos conjuntos de 

termos utilizados para designar algo sobre os referentes. Por meio 

dela, expomos as ações e estados dos referentes. 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

M11 

 

 

 

50 

[L. 12-13] Cuando hoy me levanté y como todas las mañanas 

leí los diarios, en un ejercicio militante, leer los diarios es 

también un ejercicio militante […]. O verbo levantar está 

indicado nesse fragmento pela expressão “levanté” demonstra 

que a presidente está realizando a ação de se levantar todas as 

manhãs e ler os noticiários nos jornais, como uma realização do 

seu cotidiano. 

 

 

 

Encapsulamento anafórico 
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Neste fragmento, observamos o uso da expressão verbal “yo 

pensé”, no qual a palavra “pensé” é a forma do verbo “pensar” em 

espanhol. A expressão verbal está conjugada no indicativo do 

pretérito perfeito simples na primeira pessoa do singular, 

antecedido pelo pronome pessoal “yo” (...) 

 

 

 

Anáfora direta 

  O verbo está indicando a ação de aguardar algo, ou seja, quando  a 

presidente diz esperar novos caminhos para os próximos quatros 
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Desse modo, a presidente Cristina Kirchner, utiliza o verbo nos 

fragmentos para expressar querer algo, como no primeiro 

fragmento ela diz querer agradecer a ajuda do governo da 

Venezuela. 

 

Anáfora indireta 
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A presidente utiliza na sua fala o advérbio de negação “no” que 

está antecedendo o verbo, e o pronome pessoal “yo”, para dizer 

que não votou, negando assim à ação de quando fazia parte da 

bancada oficialista do senado Argentino, quando era 

legisladora. 

 

Anáfora direta 
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Agora, voltemos ao ano de 1960. Em 16 de junho, cinemas dos 

Estados Unidos faziam fila para ver o mais novo e misterioso 

filme de Alfred Hitchcock, Psicose, que prometia em seu pôster 

ser “Uma nova – e totalmente diferente – excitação em tela”. (...) 

Além disso, Hitchcock não enfrentou problemas apenas com a 

crítica especializada, mas também com os responsáveis da 

Paramount Pictures (...) 

 

 

 

Anáfora direta 
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55 

Psicose abalou o cinema da época, sendo um sucesso de público e, 

principalmente, de bilheteria, apesar de não ser apreciado pela 

crítica, de forma que a produção só veio ser considerada um 

tesouro para o cinema anos depois do seu lançamento. (...) A 

história do atarracado Norman Bates, levada por Alfred 

Hitchcock para as telas, é, na verdade, uma adaptação de um 

romance de mesmo nome, publicado em 1959 pelo norte- 

americano Robert Bloch (1917-1994) (...) 

 

Anáfora direta 

 

 

Anáfora direta 
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Em síntese, quando Marion Crane (Janet Leigh) vê-se com 40 

mil dólares em mãos, que seu patrão a encarregara de depositar 

no banco, ela decide fugir de Phoenix, de carro, para se encontrar 

com seu amante Sam Loomis (John Cavin), levando consigo o 

dinheiro que resolveria o problema de ambos. 

 

 

 

Anáforas pronominais 
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Com a ajuda de Sam, ela escapa da morte e juntos desmascaram 

Norman, restando a um psiquiatra nos explicar o que e por que 

aconteceu: o jovem rapaz e a mãe são a mesma pessoa; duas 

personalidades que coabitam nele, atestando-o como psicótico. 

 

Anáfora direta 
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A seguir, analisaremos o filme Psicose seguindo duas linhas de 

raciocínio: a primeira, no que diz respeito ao complexo de Édipo 

e sua relação ao comportamento da personagem Norman Bates; e 

o segundo, verificando a relação da divisão da psique humana na 

construção de sua identidade, e tudo isso dialogando com o que já 

foi discutido nos capítulos anteriores sobre esses elementos 

psicanalíticos (...) 

 

 

 

 

 
Anáfora indireta 
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Para se fazer uma análise do comportamento de Norman, seria 

útil ter alguma noção de sua infância com a mãe; contudo, não a 

temos, mas usaremos a projeção de Norman como guia. (...) Por 

exemplo, quando o detetive Arbogast vai ao hotel, ele sugere que 

Marion é uma jovem bonita, capaz de seduzir qualquer homem, 

inclusive o próprio Norman, de modo a usá-lo, o que acaba por 

insultar o moralismo do rapaz, arraigado no de sua mãe. 

 

 

 

Anáfora direta 
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Talvez pudéssemos explicar essa moralidade excessiva por parte 

da mãe numa questão religiosa, mas não há qualquer vestígio da 

sra. Bates pregar a palavra de Deus como uma fanática, pois, na 

verdade, esse caráter pessoal dela é uma projeção de Norman; ele 

a imagina como essa mulher “perfeita”, mas, se ela em vida tinha 

um amante, não podemos considerá-la como tal. 

 

 

 

Anáforas pronominais 
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Hitchcock, como dissemos, não era dado a usar símbolos, mas 

significados, e com isso é possível supor esse enquadramento 

como uma forma de explicar as personalidades de ambos: 

Marion, apesar de pouco saber sobre o sujeito à sua frente, está 

aberta para conversar e conhecê-lo e, também, por ser uma 

mulher do século XX, independente e moderna, ela pouco se 

importa com os pudores da sociedade (...) 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Mesmo achando engraçada a reação de Norman (Figura 41), 

Marion reconhece que há algo de anormal nele, principalmente 

quando se depara com os pássaros empalhados que são parte da 

decoração do espaço (Figuras 42-45), descritos no roteiro como 

“[...] bonitos, imponentes, horríveis, predadores” (STEFANO, 

1959, p. 41), e algumas coisas sobre eles precisam ser ditas. (...) 

De tal comparação, é possível tirar alguns significados, 

principalmente se lembrarmos das aves empalhadas ao redor, 

afinal, quem mais se encontra em mesmo estado se não a própria 

sra. Bates, ou pelo menos, o que restou de seu corpo morto? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anáfora direta 
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No complexo de Édipo, a criança encontra-se em um estado de 

unidade com a mãe, e a partir das imagens por ela criadas 

nessa relação, sentindo-se plena de si e também em segurança, 

mas juntas e ao mesmo tempo separadas, porque, afinal, essa é 

a lógica desse objeto. Ou seja, esse imaginário, não pode existir, 

 

 

 

Encapsulamento anafórico 
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  já que é imaginado e fragmentado, ao ponto que atinge o mundo 

do simbólico, aquela que dita a Lei do interdito incesto, este que 

marca a formação do desejo na criança. 
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Vejamos que, nas mudanças de humor de Norman, a câmera o 

focaliza de baixo (Figura 51), o que nos leva a dizer que, nesse 

momento, ele está configurado como superior a Marion, talvez 

porque a hóspede não tinha ideia do que ele está dizendo, já que a 

vida é dele e só ele detém a verdade. 

 

Anáfora direta 
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(...) Norman está “apoiado” por aves de personalidades calmas, o 

que coincide com o seu humor naquele instante, mas na segunda 

(Figura 51), quando Norman fica agitado e/ou irritado, o diretor 

já reposiciona a câmera de baixo, enquadrando não apenas 

Norman e a sua emoção, mas também alguns pássaros, porém 

agora aves grandes e ameaçadoras. 

 

 

 

Anáfora indireta 
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Além disso, Norman mostra-se irritado/contrariado, o que nos 

remete ao que discutimos no capítulo anterior, tanto no que diz 

respeito aos psicóticos serem incapazes de investir na figura de 

um analista, porque, segundo Freud, são incapazes de estabelecer 

amor transferencial, ou seja, não confiam no psicanalista, quanto 

ao que falamos sobre a esquizofrenia e o fato da insistência da 

família na busca pelo tratamento, que provoca no esquizofrênico a 

ideia de que os familiares também são cúmplices da suposta 

perseguição da trama imaginária arquitetada contra e pelo doente. 

 

 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Já no que se refere às questões psicanalíticas, falemos primeiro da 

natureza bissexual, pois, como podemos observar até aqui, 

Norman é um sujeito de duas metades, dois comportamentos, 

meio mãe e meio Norman; um bissexual que deixou para trás 

 

 

 

Anáforas diretas 
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  parte do mundo simbólico, tornando-se um psicótico.  
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68 

No tópico anterior, cronologicamente, encerramos com Norman, e 

nós, a observar Marion trocar-se para tomar banho. Enquanto 

Norman repõe o quadro e segue para a casa ao lado do hotel, a 

jovem hóspede se arrepende de ter roubado o dinheiro e, ao 

decidir devolver, faz as contas do que gastou, rasga o papel e 

se livra dele jogando-o no sanitário e dando descarga (Figura 

56). Dessa cena, podemos retirar dois significados: primeiro, uma 

prefiguração de um evento futuro, pois depois de vermos os papéis 

fluindo pela descarga, logo mais vemos o sangue de Marion 

escorrendo pelo ralo da banheira (Figura 57), e na sequência do 

carro afundando temos o processo inverso, um líquido sugando 

algo sólido, que nada mais é do que os próprios fluídos de Marion 

(...) 
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Porém, é preciso dizer que o Eu de Norman não é normal, afinal 

ele integra a doença, em parte, esquizofrênica da personagem, 

que não consegue mais distinguir a realidade e a imaginação, 

criando esse mundo paralelo em que a sua mãe está viva. 

 

Anáfora direta 
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Em seguida, Marion entra no banheiro, retira o roupão e caminha 

para a banheira, onde fecha as cortinas e liga o chuveiro. É nesse 

momento íntimo que temos a maior surpresa de todo o filme: o 

assassinato da protagonista, uma sequência bem construída, que 

 

Anáfora direta 
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  viria a marcar a indústria cinematográfica e o trabalho de seu 

diretor. 
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Vejamos a faca (Figuras 59 e 62) como um símbolo fálico, pois 

uma vez que sabemos que o assassino é o próprio Norman 

travestido como sua mãe, tal objeto pode significar o desejo 

reprimido, ou seja, o Id de Norman, em fazer sexo com Marion. 

(...) Vale destacar que na cena em que Norman mata o detetive 

Arbogast, ele faz uso do mesmo elemento fálico, o que significa 

uma questão homossexual, evidenciando o caráter bissexual pelo 

qual toda a criança passa durante o complexo de Édipo. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Ambos os assassinatos, de Marion e do detetive, são seguidos por 

essa música, que não apenas parece imitar gritos de pássaros – 

remetendo às aves empalhadas –, mas transmitindo também a 

imensidão da própria divisão da psique humana, que é marca do 

filme, e o temor, o desejo e o arrependimento, os quais marcam 

todo o trabalho hitchcockiano. 

 

 

 

Anáfora indireta 
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Assim, Psicose não apresenta apenas uma música marcante, mas 

também traz elementos tradicionais que compõem uma típica 

história gótica, como a casa antiga vitoriana, a noite escura e 

tempestuosa, e aquele personagem recluso, misterioso, juntamente 

com uma série de horríveis assassinatos, que nos levam a 

interpretar elementos freudianos do gênero whodunits (who has 

done it?), o famoso “quem matou?”. O fato é que Hitchcock 

buscou em sua famosa produção evidenciar o caráter da 

personalidade cindida de sua personagem, e para isso se usou de 

alguns meios, desde a música de Herrmann e a cena do chuveiro 

até alguns elementos sugestivos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anáfora direta 
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Algumas coisas dessa sequência devem ser analisadas para 

entender a personalidade de Norman Bates, antes de Hitchcock 

nos apresentá-lo como o assassino do filme e o porquê de seus 

atos com a explicação do psiquiatra nos minutos finais do longa. 

 

Anáfora pronominal 
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A dedicatória devia-se ao fato que Beethoven admirava os ideais 

da Revolução Francesa, e tinha Napoleão como a personificação 

dessa luta, mas quando Bonaparte autodeclarou-se Imperador da 

França, em 1804, Beethoven voltou atrás, alegando que o outro 

não era o homem de grandeza que ele esperava que fosse, que 

daquele momento em diante Napoleão Bonaparte sancionaria 

somente a sua vontade. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Todavia, no que isso se relaciona ao Norman? Tanto Napoleão 

quanto a personagem-chave de Psicose podem ser caracterizados 

como homens infantilizados e irascíveis, mais precisamente 

controladores; logo, o uso do selo original do disco é para mostrar 

que Norman “está” violentamente no controle do seu mundo 

infantilizado, sobretudo se lembrarmos da cena em que ele prepara 

o corpo de Marion para escondê-la no pântano (...) 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Já na delegacia, tendo Norman sido preso ao revelar-se o 

assassino na tentativa de matar Lila, vemos o psiquiatra Fred 

Richman (Simon Oakland) explicar o caso do jovem psicopata, 

de como a sua mente é dividida entre ele e a voz de sua mãe (...) 

 

Anáfora direta 
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Apesar do psiquiatra nesse final ser uma ideia de ironia do Alfred 

Hitchcock, uma forma de dizer que nenhuma análise acadêmica 

que venha a ser dada pode explicar o horror visto e ouvido no 

filme, devemos relevar e reparar na cena construída, em que o 

analista sugere que voltemos à infância de Norman para entender 

os sintomas de sua psicose, tal como sugere Freud ao propor o 

estudo da sexualidade da criança, que resultará no complexo de 

Édipo. 

 

 

 

 

 
Anáfora indireta 
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Nesse caso, há uma divisão subjetiva, que é reprimida no 

inconsciente da maioria dos indivíduos e que, na psicose, é 

experimentada como uma percepção; ou seja, quando Norman se 

identifica com a sua mãe, há um desejo simbólico lançado ao real 

no momento em que tenta assumir a voz e roupas dela. Matá-la e 

em seguida roubar seu corpo, conservando-o, não foi o suficiente 

para apagar o próprio crime, pelo menos da sua mente, então para 

torná-la real 

 

 

 

 

 
Anáforas pronominais 

  O diretor também se utilizou de outras técnicas para enganar o 

público a respeito da identidade da sra. Bates no final, tanto no 

que  diz  respeito  a  sua  imagem em algumas  cenas  quanto a sua 

voz,  o que acentuou ainda  mais  o caráter  fragmentário da psique 
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Ademais, Psicose demonstrou não ser apenas um filme que, com 

seus elementos diferenciais, ultrapassou a fronteira da 

popularidade. Ele é um longa que entrou para os anais da cultura 

pop a partir do momento que mostrou o que nós, estudiosos da 

literatura, conhecemos como sonho americano se transformando 

em pesadelo. 

 

 

 

Anáfora pronominal 
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25 

O tópico 5.2 Inserção do conteúdo interdisciplinar analisa de que 

forma o livro didático de língua inglesa em questão aborda a 

temática da interdisciplinaridade nos campos de estudo 

trabalhados. O tópico 5.3 Orientações práticas para o ensino em 

sala de aula, por sua vez, visa identificar quais foram os métodos 

utilizados no livro aspirando o ensino interdisciplinar em classe. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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O livro didático público de Língua Estrangeira Moderna (LEM) 

“Way To Go!”, indicado para o Ensino Médio da rede estadual 

de ensino, foi escolhido como plataforma de análise da presente 

pesquisa (...) O livro em seus três volumes para o ensino de nível 

médio se organiza em oito unidades e parece ter sido planejado 

pensando em contribuir para o desenvolvimento do aluno 

enquanto indivíduo (...) 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Cada unidade apresenta uma diversidade de atividades 

complementares que visam reforçar conhecimentos previamente 

obtidos, trazendo consigo aspectos importantes da compreensão e 

produção oral e escrita. 

 

Anáfora indireta 

  Desenvolver uma abordagem de ensino com um livro didático,  

de modo a contemplar os objetivos a que ele se propõe alcançar e 

de, sobretudo, se colocar no lugar do aluno e entender todas as 
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informação a partir deste instrumento de ensino (LD) pode gerar 

um desencontro entre o que propõe o ensino e o que anseia o 

estudante. 

Anáfora pronominal 
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26 

Desenvolver uma abordagem de ensino com um livro didático, 

de modo a contemplar os objetivos a que ele se propõe 

alcançar e de, sobretudo, se colocar no lugar do aluno e 

entender todas as necessidades de conhecimento e de 

compreensão que o repasse de informação a partir deste 

instrumento de ensino (LD) pode gerar um desencontro entre 

o que propõe o ensino e o que anseia o estudante. Trabalhar em 

cima dessa perspectiva com base em um contexto interdisciplinar 

envolve a análise de diversos critérios e variáveis, a fim de criar 

uma conjuntura concreta e bem fermentada a nível de concretizar, 

exponencialmente, a presente análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encapsulamento anafórico 

  A primeira variável buscou verificar se há a inclusão de outros 

temas, referentes às demais disciplinas integradas ao currículo 

escolar, presentes no material didático, no livro “Way To Go!”, e 

de que forma esses temas se desenvolvem dentro das 

atividades/seções. No início de cada unidade, é apresentado um 

conjunto de imagens ilustrativas que provocam visualmente uma 

primeira acepção acerca do que será trabalhado na sequência, 

sempre  com  uma  pergunta  que  instiga  o  aluno  sobre  alguma 
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M13 27 questão referente à temática interdisciplinar. Anáfora direta 
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28 

Na concepção dos autores do material didático “Way to Go!”, há 

textos alusivamente referentes a gêneros variados que se fazem 

presentes em vastas esferas da sociedade, representando boa 

parte das comunidades que fazem uso da língua inglesa 

frequentemente, e com temáticas adaptadas à média de idade dos 

alunos do primeiro ano do Ensino Médio. 

 

 

 

Anáfora indireta 
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28 

Antes da leitura principal, em cada unidade, há uma seção 

intitulada “Before Reading” (antes da leitura), com 

questionamentos que são propostos com o objetivo de ativar 

conhecimentos prévios do aluno acerca dos assuntos trabalhados, 

favorecendo o estabelecimento de hipóteses sobre o texto que é 

apresentado na sequência do livro didático, facilitando assim, sua 

inteira compreensão sobre o conteúdo. (...) Dentre os variados 

gêneros textuais oferecidos, o material contempla infográficos, 

textos biográficos, cartoons, poemas, entrevistas, posts da  

internet, anúncios publicitários, dentre tantas outras. 

 

 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

 

M13 

 

29 

Compreendemos que eles oferecem um conjunto de elementos que 

favorecem a compreensão do contexto social e histórico, 

associados às condições de produção e compreensão textuais. 

 

Anáfora indireta 

  Como  parte integrante da seção “Reading”, há  quatro subseções 

que invocam conhecimentos  mais  abrangentes  acerca da ideia do 
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30 

texto principal. A subseção “Reading for general comprehension” 

(leitura para compreensão geral) traz algumas questões simples 

para auxiliar no entendimento do texto como um todo. 

 

Anáfora direta 

 

 

 

 

 
M13 

 

 

 

 

 
30-31 

A subseção seguinte, “Reading for critical thinking” (leitura para 

reflexão crítica), tem como objetivo possibilitar ao aluno a  

criação de novas perspectivas dentro do tema abordado, discutindo 

quais os interesses ou pontos de vista privilegiados ou ignorados. 

(...) Incluindo a interdisciplinaridade de diferentes formas em sua 

abordagem, o livro didático conta também com uma seção 

destinada a exercitar a linguagem do discente a partir das 

temáticas trabalhadas. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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31 

A questão exposta na Foto 05 trata do modo imperativo, a partir 

da explicitação de dicas e sugestões para a preservação do meio 

ambiente. São elencadas algumas sentenças em que os alunos são 

submetidos a interpretá-las no intuito de compreender seus 

sentidos, bem como a sua estrutura gramatical. 

 

 

 

Anáfora pronominal 
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32 

No que diz respeito à produção escrita, o livro apresenta, na seção 

“Writing” (escrita), exercícios que nutrem o discernimento da 

escrita como um processo de interação, fundamentado em um 

conjunto de gêneros discursivos que disponibilizam variáveis 

relativas ao contexto interdisciplinar de produção exposto. 

 

 

 

Anáfora indireta 
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34 

Os textos presentes na obra “Way To Go!”, apresentam 

exemplos de distintas formas de expressão intelectual e artísticas, 

que servem como fio condutor ao tema abordado nas unidades, 

com o objetivo de substanciar todo o conteúdo gerado (...) As 

ações e projetos de natureza interdisciplinar apresentados ao longo 

do livro didático em questão visam vincular o capital intelectual 

a tarefas práticas e/ou experimentais, mais especificamente no que 

diz respeito à apropriação do saber científico. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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34 

Os textos presentes na obra “Way To Go!”, apresentam exemplos 

de distintas formas de expressão intelectual e artísticas, que 

servem como fio condutor ao tema abordado nas unidades, com o 

objetivo de substanciar todo o conteúdo gerado e contribuir para o 

entendimento da diversidade cultural, étnica, social, de gênero e 

etária na constituição da língua estrangeira e das comunidades 

que nela se exprimem. 

 

 

 

Anáfora pronominal 

 

 

 

 

 
M13 

 

 

 

 

 
35 

A tarefa, apesar de simples, traz um nível de complexidade um 

pouco elevado, a partir do momento em que requer que o 

indivíduo leia jornais, revistas e entrevistas com membros locais a 

fim de capturar informações de fontes confiáveis, e instigar o 

aluno a descobrir mais sobre dados geográficos e culturais do 

local onde residem, fortificando o conceito prático e funcional da 

interdisciplinaridade. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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35 

A foto acima expõe um texto que trata dos benefícios de bons 

hábitos no alcance de uma vida longa e saudável. Com função 

totalmente informativa, o texto traz dados e percentuais que 

evidenciam validar a sentença imposta em seu título. 

 

Anáfora direta 

 

 

 

M13 

 

 

 

36 

Da mesma forma que a obra faz uso de conhecimento científico 

para fermentar seu conteúdo textual, a mesma também concede 

uma vasta fonte de informação relacionada a saberes 

tecnológicos, culturais e oriundos da própria experiência, por 

meio do processo de aprendizagem da língua inglesa. 

 

 

 

Anáfora indireta 
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36-37 

Como explicitado acima, os temas discutidos e as tarefas 

propostas objetivam fornecer instrumentos de auxílio aos 

discentes, através do desenvolvimento das aptidões linguísticas na 

língua inglesa, para impulsionar os alunos a refletirem sobre a 

realidade na qual estão inseridos, intervindo sobre ela dentro e 

 

 

 

Anáfora pronominal 
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  fora do ambiente escolar.  
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37 

Com questões sociais como o racismo e o bullying, a obra além de 

ensinar outro idioma, conscientiza os estudantes a agirem de 

forma ética e a refletir sobre os atuais problemas que a sociedade 

enfrenta. (...) Os alunos são questionados ainda se as descobertas 

realmente são proficientes aos impasses que a sociedade encara 

atualmente. 

 

Anáfora direta 
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37 

As questões mostradas acima são concernentes à utilidade das 

invenções para a sociedade e a influência da ciência para a vida 

das pessoas. Os alunos são questionados ainda se as descobertas 

realmente são proficientes aos impasses que a sociedade encara 

atualmente. Tais questionamentos, se apoiados por um suporte 

por parte dos professores de disciplinas como Química, Física e 

Biologia, podem fornecer uma ampliação no diálogo sobre a 

importância da aplicação do conhecimento científico (...) 

 

 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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38-39 

Os projetos, anteriormente citados, também desempenham um 

papel fundamental nos métodos interdisciplinares adotados pelo 

material objeto de estudo desta pesquisa. (...) Partindo dos 

pressupostos apresentados, pode-se deduzir que a construção 

integrada de conhecimento, trabalhada no livro analisado, finda 

na ruptura dos limites disciplinares e no desligamento de 

concepções minimizadoras e segmentadas referentes a atual 

realidade. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

 

M13 

 

38-39 

Como visto na imagem, os projetos proporcionam aos discentes 

meios pelos quais eles podem utilizar o inglês em práticas sociais, 

no intuito de contribuir para o desenvolvimento da escola 

enquanto meio social e comunitário e das variantes ao seu redor. 

 

Anáforas pronominais 
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39 

Para que haja uma validação da aplicabilidade desse método 

de ensino/aprendizagem, é necessário que, dentre outras 

coisas, o docente esteja capacitado e, acima de tudo, se mostre 

aberto a experimentar essa nova prática interdisciplinar em 

sala de aula. Nesse tipo de abordagem, as funções do mestre e 

dos discentes distanciam-se das ações pedagógicas focadas 

somente no professor e no repasse de informações e 
conhecimentos. 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 
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40 

A Foto 13 torna evidente o estímulo dos autores em iniciar uma 

discussão saudável em sala de aula, contemplando não somente a 

língua inglesa, como também demais disciplinas da grade 

escolar. (...) Como é possível ver, os autores indicam que os 

professores devem solicitar o engajamento dos alunos no debate e 

no estabelecimento de vínculos entre as temáticas discutidas e a 

vida do discente e da comunidade, propondo também uma 

conversação com os professores de outras disciplinas sobre os 

questionamentos abordados. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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41 

Pelo contrário, todo o material de apoio fornecido serve tão 

somente como um amparo metodológico, a fim de condicionar 

instrumentos que auxiliem os professores, no intuito de torná-los 

mais confiantes e aptos a trabalharem em cima de novas 

perspectivas. 

 

Anáfora pronominal 

  Esse capítulo tem como objetivo analisar os aspectos do fantástico 

no  filme O  Labirinto  do Fauno  (2006),  traçando um   paralelo 

com  os  pressupostos  teóricos  já  abordados  anteriormente.   (...) 
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23 

Nossa análise estará apoiada nessas questões para que, com isso, 

possamos identificar a obra cinematográfica como pertencente 

ao modo fantástico. 

 

Anáfora direta 
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23 

O longa inicialmente nos apresenta, através da voz de um 

narrador, a história de uma princesa que escapa do submundo 

para conhecer o mundo dos humanos, mas como consequência 

acaba ficando cega devido à luz do sol, e eventualmente perde a 

memória e esquece seu passado. Ela passou fome, frio e sede até 

que acabou falecendo no mundo exterior e sua alma encontrando 

outro corpo para reencarnar. 

 

 

 

 

 
Anáfora pronominal 
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23 

Em seguida, conhecemos a menina Ofélia junto de sua mãe 

Carmen, que se encontra em uma gravidez de risco e que por isso 

estão se mudando para o campo, para um casarão onde vive seu 

padrasto, o Capitão Vidal, um homem atroz, cruel e líder de um 

exército Fascista que combate os rebeldes que agem na região. 

Não demora muito e Ofélia encontra nas proximidades um 

labirinto e através dele conhece a figura do Fauno (...) 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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23-24 

Não demora muito e Ofélia encontra nas proximidades um 

labirinto e através dele conhece a figura do Fauno (...) O segundo 

desafio que a menina teria que cumprir consistia em adentrar uma 

sala, através de uma porta desenhada com um giz mágico, que 

pode ser usado como passagem para outros lugares. 

 

 

 

Anáfora direta 
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24 

As fadas vão com ela para poder ajudá-la, mas a menina, que 

estava com fome por ter ficado sem jantar, acaba provando de  

uma uva e isso é o suficiente para despertar uma criatura 

estranha, de pele enrugada e pálida e com os olhos nas mãos ao 

invés de no rosto; tal monstro devora duas das três fadas e assim 

Ofélia falha parcialmente em sua segunda missão, mas não antes 

 

 

 

Anáfora direta 
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  de inserir a chave na fechadura correta, recuperar uma faca 

localizada em uma das três portinhas e fugir. 
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24 

Outra relação com o realismo mágico é que no filme percebemos 

uma crítica ao regime fascista e, como já foi discutido no capítulo 

anterior, esse gênero se manifestava como oposição aos regimes 

ditatoriais de alguns países americanos, em que através da 

literatura fantástica se mostrava os absurdos de um país vivendo 

sob as amarras e a tirania da ditadura. 

 

 

 

 

 
Anáfora indireta 
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25 

É interessante também perceber que as próprias palavras do 

narrador nos remetem aos contos maravilhosos; percebemos isso 

pela forma que ele inicia a história da princesa: “dizem que há 

muito, muito tempo no mundo subterrâneo, onde não existia a 

mentira e nem a dor, vivia uma princesa que sonhava com o 

mundo dos humanos”. 

 

 

 

Anáfora pronominal 
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25 

Existem momentos que nos sugerem uma possível explicação aos 

acontecimentos como imaginação da mente de Ofélia, e um desses 

momentos acontece logo em seguida, quando o filme mostra a 

chegada da garota e sua mãe ao campo, lugar que a partir 

daquele momento seria sua casa. Aqui a menina é questionada 

por sua mãe sobre os contos de fadas que tanto lê. Essa cena é 

importante, pois além de nos apresentar o cenário no qual se 

desenvolverá a história, também nos traz a seguinte reflexão (...) 

 

 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 
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26 

Ao chegar à casa de seu padrasto, a menina passa a seguir um 

inseto e de certa forma acaba sendo guiada até o labirinto, onde 

conhece Mercedes, uma das empregadas da casa. Após um 

pequeno diálogo entre as duas, elas retornam para casa juntas, 

retirando-se do labirinto. 

 

 

 

Anáfora direta 
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26 

Isso ocorre, por exemplo, quando Ofélia se retira do labirinto 

juntamente com Mercedes. Nesse momento a câmera sobe, 

mostrando o inseto pousar sobe o topo da entrada do labirinto e 

enquanto elas andam ao longe a criatura as observa partir. 

 

Anáfora pronominal 
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27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 

Aqui ela narra uma história que se passa em um país muito 

distante, e no topo de uma enorme montanha existe uma rosa 

mágica que dava imortalidade, mas essa rosa se localiza em 

um lugar alto e cheio de espinhos venenosos, por isso ninguém 

jamais se atrevia a subir; com isso a rosa passa toda a 

eternidade sozinha sem poder compartilhar o dom da 

imortalidade com ninguém. Aqui percebemos uma mudança na 

fotografia do filme, assumindo uma coloração azul, que reforça a 

ideia do onírico, do sonho e da imaginação, e voltamos então 

àquela reflexão em torno da imaginação fértil da menina, de que 

ela se mostra capaz de inventar histórias fantasiosas. (...)  O 

capitão Vidal (...) espanca e mata os dois suspeitos que eram pai e 

filho, sem mostrar a mínima compaixão. Com isso percebemos a 

personalidade cruel e sádica do vilão, além de um forte contraste 

com a cena anterior: ao invés de elementos mágicos e lúdicos 

somos apresentados a uma cena extremamente violenta (...). 

 

Encapsulamento anafórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encapsulamento anafórico 
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27-28 

Aqui a menina está na cama com sua mãe, que se encontra 

dormindo, e o inseto, que é mostrado desde o início do filme, 

reaparece, mas dessa vez se transforma em uma fada e assume 

essa forma justamente após Ofélia lhe mostrar uma figura dessas 

criaturas em dos seus livros. (...) Por um momento não podemos 

afirmar que tudo não se passa de imaginação, uma ilusão da mente 

da garota, mas o fato de o sobrenatural só se manifestar para ela, 

e de o inseto assumir tal forma somente depois de ver a gravura de 

 

 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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  uma fada no livro poderiam ser indícios disso.  

 

M14 

 

28 

Ao chegar ao centro do labirinto, a menina se depara com uma 

passagem no solo, que através de uma escada a direciona ao local 

em que se encontra, pela primeira vez, com a figura mitológica 

do fauno. 

 

Anáfora indireta 

 

M14 

 

29 

O sobrenatural é visto como se fosse algo perfeitamente natural 

para ela, isso é o que Rodrigues (1988, p.11) chama de um 

“Fantástico naturalizado”, uma das características da literatura 

fantástica latino-americana. 

 

Anáfora indireta 
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29 

E por fim, antes de sumir na escuridão o fauno lhe entrega o livro 

das encruzilhadas, um objeto mágico capaz de lhe revelar o futuro. 

Essa cena se mostra muito importante, pois além de nos sugerir a 

existência de outro mundo, seja através da simbologia da boca ou 

através da história contada pelo fauno, ela também reforça a sua 

relação com os contos de fadas através dos desafios lançados à 

garota (...) 

 

 

 

Anáfora direta 
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30 

Aqui percebemos a narrativa fincada no real, nenhum evento 

estranho ocorre, somente somos direcionados ao capitão Vidal, 

em sua caçada aos rebeldes na floresta. Ele e sua frota acabam 

encontrando vestígios de uma fogueira apagada pouco tempo 

antes, mas ainda quente, revelando a proximidade de seus 

inimigos, encontrando também suprimentos de antibióticos 

esquecidos por eles antes de fugirem e que foram roubados do 

casarão. 

 

 

 

 

 
Anáforas pronominais 
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30 

Agora a narrativa volta a Ofélia, em seu primeiro desafio dentro 

da árvore. Nesse momento, que nos remete de volta ao insólito, 

Ofélia encontra o sapo, e lhe oferece as três pedras de âmbar 

entregues antes pelo fauno; ao engolir tais pedras o sapo acaba 

morrendo deixando a chave para Ofélia, que cumpre com sucesso 

a primeira missão. É interessante ressaltar a forma como a menina 

lida com o sobrenatural, novamente ela não demonstra sentir  

medo tão pouco se impressiona ao se deparar uma criatura 

mágica. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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31 

Em outro momento impulsionado pelo insólito, Ofélia volta ao 

labirinto. Novamente vemos alguns elementos repetirem, como a 

movimentação da câmera descendo, marcando a transição para a 

cena no labirinto, saindo de uma cena real para uma cena do 

insólito (...) 

 

 

 

Anáfora indireta 

 

 

 

M14 

 

 

 

31 

Aqui novamente acontece uma mudança na cor da fotografia, 

somente para reforçar a aura de sonho, e em seguida a menina é 

parabenizada pelo fauno devido ao sucesso obtido no primeiro 

desafio, e entrega à menina um giz de cera que irá ajudá-la na 

próxima missão. 

 

 

 

Anáfora pronominal 
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31 

Existe um momento muito interessante no filme, e que 

entendemos como fantástico: isso acontece quando a Ofélia abre o 

livro das encruzilhadas e pede que lhe mostre o que irá acontecer 

em seguida, o livro revela uma imagem que remete a algo 

semelhante a um útero em uma cor avermelhada que alude ao 

sangue (...) 

 

 

 

Anáfora direta 
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32 

O médico passa a cuidar do ferimento de um dos soldados quando 

o personagem gago começa a ler uma das notícias de um jornal, 

falando sobre a chegada de tropas norte americanas, britânicas 

e canadenses em território francês. 

 

Anáfora indireta 

 

M14 

 

32 

Logo após isso, o médico, depois de avaliar a perna de um dos 

soldados feridos, percebe que tem que cortá-la. Ao visualizarmos 

o procedimento, somos levados a uma cena dramática e violenta. 

 

Anáfora pronominal 
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32 

Para essa prova, a menina deve adentrar em um espaço em que 

vemos um convidativo banquete com os mais variados tipos de 

alimentos, mas ela não poderia beber nem comer nada; sentado à 

mesa, havia uma criatura humanoide pálida, sem olhos na face, 

pois eles estariam descansando sobre um prato em cima da mesa 

(...) mas por não ter jantando acabou tentada a provar de uma uva, 

despertando a criatura, que coloca os olhos sobre as mãos e parte 

para atacar Ofélia. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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33 

Vale salientar também que Coelho (1987) relaciona esses 

objetivos mágicos aos “contos maravilhosos”; um exemplo 

desses contos maravilhosos, segundo Coelho ou de maravilhoso 

instrumental para Todorov, são os contos das mil e uma noites (...) 

 

Anáfora indireta 
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33 

Vemos aqui um momento de muita violência, tiros são disparados 

em meio à floresta, mostrando a crueldade dos homens, em 

especial do Capitão Vidal, que matam sem demonstração de 

culpa. Depois de uma verdadeira carnificina, eles trazem consigo 

um único sobrevivente, um soldado gago, que serviria para uma 

futura interrogação, conduzida por tortura. 

 

 

 

Anáfora pronominal 

  Sem  o  sobrenatural,  esse  momento  nos  mostra  o  panorama 

histórico, exibindo um conflito que tem como pano de fundo um 
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M14 34 aspecto político e ideológico. Anáfora indireta 
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34 

Em um curto momento, vemos novamente o insólito através do 

estado de saúde de Carmen. Mercedes vai até o quarto entregar à 

mãe de Ofélia algum alimento, e chegando lá encontra o médico 

que está consultando-a. 

 

 

 

Anáfora pronominal 
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34 

Desconfiado o capitão resolve ir até lá em cima para constatar o 

que estaria acontecendo no quarto, enquanto a menina se esconde 

debaixo da cama da mãe para conferir a planta mandrágora. (...) 

Descobre a estranha raiz dentro de uma bacia cheia de leite, em 

um acesso de fúria briga com a menina. 

 

 

 

Anáfora direta 
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35 

É a partir de então que Carmen começa a ralhar com a filha, e 

cobra uma mudança dela, até que a menina implora para ir  

embora daquele lugar. 

 

Anáfora pronominal 
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35 

Aqui percebemos, inclusive, esse desejo da menina em sair 

daquela realidade, e talvez por isso ela se refugiasse nesse mundo 

supostamente imaginado, ou talvez isso seja reflexo de sua vida 

passada e aquele não fosse seu lugar, mas sim no submundo, como 

uma princesa, ao lado do seu pai o rei. (...) Com essa fala 

percebemos uma cobrança, pedindo para ela amadurecer e deixar 

o mundo fantasioso de lado, por fim afirmando (...) 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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35 

Levando em consideração que o estresse poderia ter causado isso 

ou até mesmo o fato de ela não ter tomado os medicamentos antes 

por já se sentir melhor, mesmo que se justifique dessa forma, o 

fato de a mãe desmaiar no exato momento em que a planta é 

jogada ao fogo é algo que nos faz pensar se o sobrenatural 

acontece ou não. Estamos aqui na fronteira do real e do 

imaginário. Sobre esse impasse entre mundos, característico de 

algumas narrativas fantásticas (...) 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Essa sequência é mencionada porque primeiro nos sugere tudo 

como imaginação de Ofélia, já que o Capitão Vidal e Carmen 

acreditam que a menina estaria inventando a história de planta 

mágica; para eles isso é algo que ela absorveu dos livros. 

 

Anáfora pronominal 
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36 

Ofélia passa pelo labirinto segurando seu irmão no colo, e durante 

a perseguição Vidal também atravessa a entrada do labirinto, 

aquela em que encontramos o símbolo da boca; quando o capitão 

passa por ele, a câmera sobe e nos mostra novamente por alguns 

instantes a escultura nos dando uma indicação sobre o fim do 

personagem. 

 

 

 

Anáfora direta 
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36 

Voltando a Ofélia, a vemos conversar com o fauno, e ele 

afirma que ela deve entregar seu irmão, pois sangue inocente 

deveria ser derramado para que o portal para o submundo 

pudesse enfim ser aberto. Ela, por sua vez, se nega a entregar 

o irmão. Nesse momento, o Capitão Vidal chega ao centro do 

labirinto e encontra Ofélia, que estaria conversando com o fauno, 

mas o capitão não consegue ver a criatura, a câmera mostra 

somente a garota conversando sozinha, para indicar ao espectador 
a visão exata do vilão. 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 
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37 

Todos esses acontecimentos são importantes pois sustentam a 

vacilação característica do fantástico, contribuindo também para 

uma interpretação do espectador, seja qual for a explicação que 

ele tomar. 

 

Anáfora indireta 
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38 

(...) agora fazia parte de um momento amparado no maravilhoso 

(que antes era azul), e isso parece sugerir que a partir de agora 

aquela é a realidade da menina. Outro destaque é para o encontro 

com sua família, sua mãe e seu pai, que haviam morrido no 

mundo real e agora encontravam-se vivos, só que agora no reino 

do submundo. 

 

 

 

Anáforas pronominais 

  Cabe aqui fazermos uma relação com a cultura da morte no  
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38 

México, país de origem do cineasta Guillermo del Toro, posto 

que a morte para eles não se trata de um fim e sim de um novo 

começo, o que se encaixa perfeitamente no desfecho da 

protagonista e de sua família. 

 

Anáfora indireta 
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38 

Podemos então perceber que, se o filme acabasse aqui, após essa 

cena de Ofélia reencontrando sua família, e retornando ao seu 

reino, o filme teria então o final voltado para o gênero 

maravilhoso (...) A narrativa nos retorna ao real, mostrando 

novamente a menina no chão e Mercedes chorando ao lado de seu 

corpo, e a cor da fotografia volta para o azul. 

 

 

 

Anáfora direta 
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39 

Esse momento é importante porque nos direciona a uma 

explicação racional, reduzindo o sobrenatural através da 

possibilidade de todos os eventos supostamente “fora da 

realidade” ou sobrenaturais serem imaginação da garota, 

trazendo-os então para a nossa realidade, pois não é possível a 

existência de faunos e fadas em nosso mundo, mas eles podem 

existir através do sonho e da imaginação. 

 

 

 

Anáfora direta 

 

M14 

 

39 

Como discutido antes, conforme Todorov (2010) de acordo com o 

caminho interpretativo que você tomar, podemos adentrar no 

fantástico ou em seus gêneros vizinhos, estando a questão toda no 

poder do espectador. Ainda segundo o autor (...) 

 

Anáfora direta 
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41 

O romance Jane Eyre foi, na literatura, o que se pode chamar de 

Romantismo tardio. (...) Consideramos ainda mais essa hipótese 

de um cálculo certeiro da escritora quando, ao comparar a obra 

Jane Eyre com as advindas depois do sucesso, perceber uma 

diferença de temas abordados. 

 

 

 

Anáfora direta 
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41 

Visto que Charlottë Brontë carregava o desejo de se tornar 

famosa por seus escritos, mas, já havia tentando alcançar o 

sucesso com o romance The Professor e ter sido mal sucedida, é 

apreciável a possibilidade de ela ter tentado ingressar na literatura 

através de uma tradição formada e bem sucedida. 

 

 

 

 

 
Anáforas pronominais 
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42 

A título de um resumo despretensioso, podemos dizer que Jane 

Eyre trata-se de um romance de formação, o qual apresenta a 

história de uma órfã a partir dos seus dez anos até alguns anos 

posteriores ao seu casamento. Órfã esta que em sua infância é 

vista como um exemplo de menina imprópria, que não obedece 

aos preceitos esperados de crianças singelas e “verdadeiras” e que, 

em sua fase adulta (...) 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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42 

A título de um resumo despretensioso, podemos dizer que Jane 

Eyre trata-se de um romance de formação, o qual apresenta a 

história de uma órfã a partir dos seus dez anos até alguns anos 

posteriores ao seu casamento. (...) A partida da senhora Temple 

pela instituição do casamento causa uma inquietação que, até 

então, estava adormecida no interior da heroína órfã. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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43 

É por isso que, ao descobrir seu desejo por liberdade, Jane Eyre 

expressa tal raciocínio. Se ela quisesse alcançar sua liberdade, 

precisaria ter coragem, pois além das coisas boas, viriam também 

complicações, preconceitos e resistência por parte daqueles que 

seguiam o princípio do sistema patriarcal, no qual a liberdade 

pertencia apenas aos homens. 

 

 

 

Anáfora indireta 

  Levando em conta que o romance condiz com o período vitoriano, 

deve-se considerar que não se trata apenas de uma ficção, mas de 

um retrato e crítica à realidade de todas  as mulheres pertencentes 
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44 

àquela época, que, esperava que as mulheres fossem sempre 

amáveis, puras, comportadas, mas, no fim, elas eram mais do que 

isso. 

 

Anáfora pronominal 
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44 

Da mesma forma, o fato desse encontro se passar no exterior 

demonstra que Jane não é comum, ela não atende aos mesmos 

padrões que as demais mulheres, tanto solteiras quanto 

casadas, ainda mais quando se dispõe a ajudar um homem 

desconhecido, numa estrada deserta, como ela o faz na 

continuação dessa passagem da narrativa. 

 

 

 

Encapsulamento anafórico 
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45 

Este trecho apresenta a liberdade que há entre ambos, ao ponto de 

Rochester permitir que Jane mostre além do que é idealizado 

acerca das mulheres. (...) A partir dos tantos momentos de 

discussões e reflexões, desperta em Jane um sentimento mais 

romântico, semelhante ao que acontece com seu patrão, porém, o 

sentimentalismo fica nas sublinhas, onde o leitor pode analisar a 

situação num todo, mas entre as personagens, não é apresentado 

abertamente de um para com outro. 

 

 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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Destarte, a esta altura desse trabalho já ficou claro que o 

casamento no Romantismo é, em muitas vezes, realizado como 

um meio comercial: se não para aumentar fortunas, para juntar a 

herança de uma pessoa comum com o nome de uma família 

importante e, consequentemente, fundar uma linhagem poderosa. 

 

 

 

Anáfora indireta 

  Entretanto, Jane está mais afeiçoada a seu patrão do que as 

convenções sociais lhe permitem estar ou desejar: trata-se de um 

homem de quase quarenta anos e uma mulher de 18, um patrão e 

uma empregada. Uma união entre pessoas de idades e classes 

tão diferentes não seria bem vista e Jane Eyre sabe disso, o que a 

faz  se  revoltar,  “que  importa?  Todos  os  dias  são  realizados 
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M15 46 casamentos ainda mais desiguais” (BRONTË, 2010, p. 118) (...) Anáfora indireta 
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47 

Um momento chave na narrativa que demonstra essa 

normatização do que seria adequado ocorrer entre homens e 

mulheres é quando, após prestar socorro ao irmão de Bertha 

Mason, Jane Eyre ao se encontrar fora da casa ao lado de 

Rochester, logo ao amanhecer do dia, ter que passar pelo 

apuro de “se esconder” ao surgirem pessoas que poderiam vê- 

los juntos: “Valha-me Deus! O Dent e o Lynn estão nos 

estábulos. Vá andando pelos arbustos, por aquela passagem 

ali. - Enquanto eu ia para um lado, ele ia pelo outro” 

(BRONTË, 1848, p. 396). Tal situação mostra que não seria 

adequado um homem e uma mulher se encontrarem sozinhos no 

exterior ao espaço doméstico, ainda mais quando o dia está 

nascendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encapsulamento anafórico 
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48 

No entanto, não se trata de uma caminhada comum. Neste ponto 

da narrativa Rochester apresenta a Jane a quase certeza do 

casamento com Miss. Ingram − como o leitor acompanha apenas a 

visão de Jane Eyre em relação ao todo, ele desconhece que tudo 

não passa de uma estratégia de Rochester para fazê-la expressar 

seus sentimentos em relação a ele − e, ela funciona, pois é a partir 

dessa notícia que Jane verbaliza o que guarda dentro de si. 

 

 

 

 

 
Anáfora pronominal 



226 
 

 

 
    

 

 

 

M15 

 

 

 

49 

Quando Mr. Rochester transforma seu discurso, mostrando que 

Jane não deve partir, ela finalmente mostra sua indignação para 

com as leis da sociedade vitoriana e, principalmente, para com a 

proposta de Rochester que, aos seus olhos, parece debochar de seu 

sentimento (...) 

 

 

 

Anáfora indireta 
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50 

A esta altura, Rochester lhe revela a verdade e a pede para que 

seja sua esposa, mas a proposta é rejeitada de antemão, visto 

que, para Jane, ele já havia escolhido outra esposa. Todavia, 

ele insiste: “Minha noiva está aqui – ele disse, puxando-me outra 

vez para perto de si – porque aqui está a minha alma gêmea e a 

eleita, Jane, quer se casar comigo?” (BRONTË, 2010, p. 185). Tal 

pedido não pode passar por despercebido. Embora na tradução 

utilizada aqui aparece o termo “alma gêmea”, o texto original 

refere-se a “semelhante/equivalente” (...) 

 

 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 
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E, a partir do momento que a proposta de casamento é aceita, 

Rochester permite a Jane uma liberdade maior do que geralmente 

é oferecida: o direito a chama-lo por seu nome, Edward. Assim 

sendo, esta união não se baseia em riqueza ou obrigação, mas no 

amor. 

 

 

 

Anáfora direta 
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51 

Apesar de o anúncio do casamento trazer alegria para Jane Eyre, 

ele ocasionará adversidades e sentimentos nebulosos dentro dela, 

uma vez que entrará em questão a subjetividade e independência 

dela enquanto mulher. 

 

 

 

Anáfora pronominal 

  A partir desse momento, ela percebe que, de um modo ou outro, 

sua  situação  mudará, pois é  um tipo  de  destino. Quando ela fala 
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“minha espécie”, além do sentido óbvio do ser humano, podemos 

entender que ela se refere, mais especificamente, ao sexo feminino 

que, dentro do casamento na Era Vitoriana, tinha um papel a 

cumprir e, querendo ou não, era inevitável. 

 

 

 

Anáfora indireta 

 

M15 

 

52 

Interpretando a representação das joias oferecidas por Rochester, 

podemos vê-las como instrumentos de prisão: o colar de 

diamantes seria um tipo corrente de ferro que manteria Jane presa 

e os braceletes equivaleriam às algemas que a imobilizariam 

diante sua verdadeira natureza 

 

Anáfora pronominal 
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A imagem da mulher anjo tão pregada no Período Romântico é 

então desconstruída. Jane não apenas tira a ilusão momentânea de 

vir a se transformar um tipo de anjo, ideal de mulher na Era 

Vitoriana, como demonstra que seu amado não deve esperar algo 

do tipo dela, como ela não espera dele. 

 

 

 

Anáforas pronominais 
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54 

Em sua mente, os maridos se cansam de suas esposas muito 

rápido e, portanto, estas devem buscar todas as formas de se tornar 

agradáveis e proporcionar felicidade para seus conjugues. 

 

Anáfora direta 
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55 

Mesmo havendo brechas dentro do padronizado para realização 

de casamentos irregulares, a condição de Jane não atende aos 

requisitos: ela não tem nada de especial, é uma mulher comum, 

sem beleza e sem herança (temporariamente), o que poderia 

ocasionar a hipótese de um casamento suspeito e termina 

acontecendo, mas essa questão será rapidamente explicada, visto 

que não é o principal foco desse trabalho. 

 

 

 

 

 
Anáfora indireta 
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55 

Para Jane o simples fato de receber algum merecimento fora do 

que está habituada é se igualar às mulheres que passaram pela vida 

de Rochester por interesse em sua riqueza, como Celine Varens; 

ela demonstra não precisar dos presentes masculinos, uma vez 

que pode conquistá-los a partir de seus esforços. 

 

 

 

Anáfora pronominal 
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56 

Destarte, Jane se alegra ao perceber a aprovação de sua amiga 

por finalmente ter provado que ela é diferente, uma mulher acima 

dos estereótipos, uma mulher firme e segura de si. 

 

Anáforas pronominais 
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Dentre todos os momentos em que Jane pensa a respeito do 

matrimônio, a noite de véspera para o enlace é a ocasião em que 

se sente mais inquieta. 

 

Anáfora direta 
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57 

Mais do que um simples nome, ele representa uma transação: a 

morte de Jane Eyre para o nascimento de uma nova Jane. E 

qual seria a vida dessa nova mulher? Qual seria a condição dessa 

recém-nascida? Este “nascer com vida” pode, também, ressaltar a 

ideia do casamento como uma possibilidade de morte metafórica, 

quando morre na mulher sua independência, sonhos, 

individualidade, etc. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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58-59 

(...) Jane Eyre já se encontra presa a uma vontade maior que a sua, 

visto que ela não tem oportunidade de saudar sua amiga Mrs. 

Fairfax, por ter uma mão de ferro que controla o seu ritmo e os 

seus passos (Cf. BRONTË, 2010, p. 210). Contudo, mesmo 

chegando à igreja e tendo a cerimônia iniciada, o casamento é 

impedido pela presença de testemunhas que provam a 

ilegalidade da união entre Jane e Rochester. O impedimento 

não diz respeito à diferença entre idade e classe deles, mas ao fato 

de Edward Rochester já ser casado e sua esposa estar viva. (...) 

Tal eventualidade serve também para abrir-lhe os olhos, fazendo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encapsulamento anafórico 
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  com que caia em si e pense.  
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60 

Tudo o que havia sido construído até ali estava desmoronando, 

abrindo fenda para um caminho escuro e desconhecido, no qual as 

emoções que predominam são a tristeza e o desespero. No fim, 

são esses os sentimentos de Jane, uma vez que ela sabe que sua 

situação não poderá continuar como está, pois seria altamente 

desrespeitoso para com a verdadeira Mrs. Rochester, os demais 

habitantes da casa (...) 

 

 

 

 

 
Encapsulamento anafórico 
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61 

Apesar de compreender que a sociedade a criticaria caso insistisse 

em manter um relacionamento com um homem já casado e que 

restaria uma mácula à sua imagem, há o detalhe de que Jane não 

tem uma família para ser envergonhada ou desonrada por suas 

ações. Dessa forma, ninguém seria afetado e nem a repreenderia, 

não haveria um alguém para impedir sua felicidade, uma vez que 

Jane é a única responsável por ela mesma. 

 

 

 

Anáforas pronominais 
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62 

 

 

 

 
62 

Uma característica típica do Romantismo que se destaca na 

narrativa de Jane Eyre, especificamente no momento de sua fuga, 

é o culto à natureza. (...) A partir disso, deparamo-nos com a 

realidade da nossa protagonista: perante os homens, seus 

semelhantes, Jane seria julgada e excluída, principalmente pelo 

fato de que o povo seguia um sistema extremamente conservador. 

 

Anáfora direta 

 

 

 

 
Anáfora direta 

  Após muito peregrinar, Jane Eyre chega em um vilarejo pacato, no 
qual  havia  uma  simplicidade,  porém,  também  prevalecia  um 
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62 

sistema patriarcal, no qual não apenas as opções de emprego 

eram destinadas aos homens, como havia uma indiferença para 

com as pessoas pobres (...) 

 

Anáfora indireta 
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64 

Assim, de acordo com a descrição de Jane, St. John atende a uma 

beleza harmoniosa que ela não tivera conhecimento antes. É 

interessante observarmos que esse novo homem representa o 

oposto do amado de Jane Eyre, pois Mr. Rochester “Tinha a face 

morena, de traços severos e semblante fechado. 

 

 

 

Anáfora direta 
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65 

Diante do olhar desse clérigo, Jane é uma mulher diferente e 

autêntica e, a partir da revelação sobre seu espírito e coragem, ela 

será colocada em outra posição a partir dos planos de St. John 

enquanto missionário, vindo a passar por vários testes para saber o 

exato tipo de mulher que ela é. 

 

 

 

Anáfora direta 
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66 

A surpresa e repreensão de St. John representa a concepção 

ideológica da sociedade Vitoriana que acredita que a mulher 

precisar se casar e quando essa rejeita o ofício do casamento é por 

não estar equilibrada mentalmente. Porém, além da principal 

razão, Jane não deseja o casamento porque conhece a realidade 

social que adorna a união conjugal: o interesse financeiro. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 

 

M15 

 

66 

Dessa forma, Jane recusa se casar com alguém que não a ame e a 

quem ela também não ama. Como já apontamos anteriormente, ela 

despreza toda união que seja construída com base no interesse 
financeiro e vazia em relação ao sentimento. 

 

Anáfora pronominal 
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68 

Apesar de Jane ser independente e solteira, St. John se torna um 

tipo de opressor para ela, visto que em sua mente existe um futuro 

planejado para eles, e nesse não há independência para sua 

parceira, muito menos alegria, liberdade e prazer. Assim, ele 

sufoca o espírito de sua possível parceira para que ela esqueça do 

divertimento que há nas pequenas coisas do cotidiano. 

 

 

 

Anáfora direta 

  Essa não ocorreria apenas no sentido figurado, pois, em primeiro 
lugar,   viria   a   perecer   tudo   em   relação   a   ela   (alegrias, 
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70 

individualidade, sonhos) e, pouco depois, seu corpo e mente 

também morreriam, uma vez que a Índia poderia ser ofensiva 

para ela. A realidade do novo país ao qual Jane estaria inserida, 

incluindo o clima, as doenças e a má alimentação, poderiam 

prejudicar sua saúde, tendo em vista que a saúde das pessoas no 
século XIX era muito frágil (...) 

 

 

 

Anáfora direta 
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72 

Trata-se de um homem mais velho que Jane, mas que ainda não 

tem idade suficiente para ser o seu pai e, portanto, responsável por 

ela. St. John estaria sempre ao seu lado, mas, como ambos não 

teriam uma relação consumada pela benção divina, a sociedade 

não permitiria tal situação. 

 

 

 

Anáfora indireta 
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Porém, sob a perspectiva de St. John, o casamento não precisa 

acontecer unicamente por amor; na verdade, afirma que o 

sentimento poderia ser desenvolvido ao longo do tempo (Cf. 

BRONTË, 2010, p. 296). Todavia, esse posicionamento faz com 

que a protagonista repudie ainda mais o caráter desse casamento: 

“Eu desprezo a sua ideia de amor – disse, sem poder me conter. 

 

 

 

Encapsulamento anafórico 
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73 

Entretanto, esse sujeito tão bem visto, também é cruel e tem um 

coração duro. Pela recusa de Jane, St. John assume um caráter 

ainda mais rígido e distante, mas, ainda assim, não desiste de seu 

propósito. Mesmo demonstrando estar insatisfeito com sua prima, 

sua pressão continua e, embora ela deseje ficar bem com o primo, 

o clérigo não lhe demonstra natureza singela acompanhada do  

perdão, o que influencia ainda mais o não aceitamento da proposta 
(...) 

 

 

 

 

 
Anáforas diretas 
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74 

Contudo, o fato de ela exteriorizar esse pensamento se torna algo 

nocivo, uma vez que não seria adequado para as mulheres do 

Período Vitoriano usarem palavras que não fossem delicadas, 

principalmente, como forma de resignação contra o sexo 

masculino. 

 

 

 

Anáfora indireta 

 

M15 

 

75 

Ao manifestar sua resposta ao clérigo, esse lhe demonstra alívio e, 

aproximando-se, envolve-a em um abraço: “Passou os braços 

pelos meus ombros quase como se me amasse (digo quase, pois 

 

Anáfora direta 
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75 

sei a diferença, já sentira o que significa ser amada).” (BRONTË, 

2010, p. 304)76. Tal gesto, assim como o beijo dado em outra 

ocasião, não lhe passa muito sentimento, visto que essa ação não 

era predominante na relação dos dois, mas o abraço espontâneo 

demonstra certo aprazimento. 

 

 

 

 

 
Anáfora direta 
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76 

Sobre Rochester, esse se encontra cego, aleijado e solitário − o 

que nos dá a ideia de uma punição divina, por ter desejado 

desonrar aquela com que havia casado. Enquanto Rochester se 

encontra em desvantagem, Jane aparece em seu novo lar, agora 

humilde, e encontra aquele que tinha uma postura superior à sua 

na condição de um homem frágil. 

 

 

 

Anáfora indireta 
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Enquanto Jane Eyre fosse apenas uma professora, não faria 

diferença ficar ao lado de um homem na condição de Rochester; 

contudo, para uma mulher completamente independente, 

permanecer com um homem “impotente” para a sociedade não 

seria comum e esse é o medo de Rochester. 
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Diferente do primeiro quase enlace com Rochester, o segundo 

será pautado em uma nova situação, com novos problemas. Jane 

Eyre terá uma responsabilidade diferente da que viria a assumir 

em outro momento, pois, agora, seu parceiro precisa de cuidados 

e ele é consciente disso, assim como Jane. 
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Porém, agora ela de fato tem o poder, materializado pela  

metáfora do relógio. Quando ela pede para ver o relógio de 

Rochester, ele a pede: “Coloque-o na sua cintura, Jane, e fique 

com ele daqui para a frente. Não me serve para nada.” (BRONTË, 

2010, p. 323–324). 
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Anteriormente, sua luta era contra a perda da sua identidade, da 

sua autonomia, pois ela nunca desprezara a ideia de cuidar do seu 

companheiro, mas, sim, do processo de se tornar outra pessoa. 
(...) O marido é dependente dela, necessita de cuidados, ao passo 
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  que não pode realizar as tarefas comuns aos homens.  
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Dessa forma, pode-se concluir que Jane é o sujeito independente, 

enquanto seu marido ocupa a posição estereotipada para o sujeito 

feminino no século XIX: de ser necessitado de atenção, frágil e 

débil. 
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Tendo posto as seguintes reflexões, podemos finalizar essa etapa 

de nossa pesquisa ressaltando que, de fato, o elemento 

matrimônio não é apenas ilustrativo dentro da obra, mas exerce 

uma grande importância, visto que, por meio dele, as vidas das 

personagens são delineadas e transformadas. 
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Apesar do Romantismo intencional, Charlotte Brontë conseguiu 

desenvolver uma obra que não apenas agradasse ao público de tal 

corrente, mas também conseguiu fazer uma crítica à sociedade em 
que estava inserida, retratando as questões já mencionadas. 
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Apesar do Romantismo intencional, Charlotte Brontë conseguiu 

desenvolver uma obra que não apenas agradasse ao público de tal 

corrente, mas também conseguiu fazer uma crítica à sociedade em 

que estava inserida, retratando as questões já mencionadas. 

Através deste romance, a escritora ganhou o seu lugar em meio 

aos grandes nomes da literatura, vindo Jane Eyre a se tornar um 

dos mais importantes romances do século XIX, tornando-se,  

ainda, fonte de inspiração para tantas escritoras e mulheres da vida 
comum. 
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