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SILVA, Daniele Xavier da. As anáforas nominais em textos de alunos: 
progressão referencial, coesão e coerência. 2017. 80f. Dissertação (Mestrado 
Acadêmico em Letras) – Núcleo de Ciências Humanas, Universidade Federal de 
Rondônia, Porto Velho, RO, 2017.  

RESUMO 
 

Nesta dissertação, analisamos o funcionamento das anáforas nominais em redações 
escolares de alunos do ensino médio da E.E.E. F. M. Ulisses Guimarães em 2016. O 
aporte teórico foi encontrado em Mondada e Dubois (2003), Kleiber (1990), Conte 
(1996) Apothéloz e Beguelin (1995,1999), Koch (2005,2009, 2015, 2016), 
Marchuschi (1983,2005, 2008.), Elias (2015), Cavalcante (2016) e Verceze (2011). O 
objetivo principal foi mostrar a utilização dos referentes anafóricos nas redações e a 
contribuição para o ensino de Língua Portuguesa. Assim sendo, o estudo realizado 
consistiu em investigar a referenciação e a progressão referencial das anáforas 
diretas e indiretas nas redações pesquisadas. Utilizamos como procedimento 
metodológico a pesquisa-ação cujo foram ministradas aulas didáticas para produção 
das redações, bem como a utilização da técnica de pesquisa baseada na análise de 
conteúdo de Bardin (2016) para verificar o índice de produtividade das anáforas 
nominais pelos alunos, bem como examinar de que modo os alunos estão usando 
as anáforas no texto e justificar que o mau uso delas compromete a coesão e 
coerência textual, o que leva o aluno a construir textos inadequados e incoerentes 
na língua escrita. Diante desse resultado percebemos que a contribuição da 
pesquisa, de maneira ampla, foi mostrar que os alunos têm dificuldades para se 
expressar na língua escrita. Dado que revela a importância dos estudos em 
linguística textual, os processos de referenciação e as anáforas nominais, como um 
suporte teórico para os professores nas suas práticas de ensino. 
 
Palavras-chave: 1.Anáforas nominais. 2. Referenciação. 3. Categorização. 4. 
Redações. 
  



 

SILVA, Daniele Xavier da. The nominal anaphora in student texts: referential 
progression, cohesion and coherence. 2017. 80p. Thesis (MS) - Department of 
“Letras” (Language and Literature), Rondônia State Federal University, Porto Velho, 
RO, Brazil, 2017. 

ABSTRACT 
 

In this dissertation, we analyze the functioning of the nominal anaphora in school 
essays of high school students of E.E.E. FM Ulisses Guimarães in 2016. The 
theoretical contribution was found in Mondada and Dubois (2003), Kleiber (1990), 
Conte (1996) Apothéloz and Beguelin (1995, 1999), Koch (2005, 2009, 2015 and 
2016), Marchuschi (1983, 2005). Elias (2015), Cavalcante (2016) and Verceze 
(2011). The main objective was to show the use of the anaphoric references in the 
essays and the contribution to the teaching of Portuguese Language. Therefore, the 
study consisted of investigating the referential and referential progression of direct 
and indirect anaphora in the researched essays. We used as a methodological 
procedure the action research whose didactic classes were given for the production 
of essays, as well as the use of the research technique based on the content 
analysis of Bardin (2016) to verify the productivity index of the nominal anaphora by 
the students, as well as Examine how students are using the anaphora in the text 
and justify that their misuse compromises textual cohesion and coherence, which 
leads the student to construct inadequate and inconsistent texts in the written 
language. Given this result, we realized that the contribution of the research, in a 
broad way, was to show that students have difficulties expressing themselves in 
written language. Given that it reveals the importance of studies in textual linguistics, 
reference processes and nominal anaphora, as a theoretical support for teachers in 
their teaching practices. 
 
Keywords: Nominal amphorae. 2. Referencing. 3. Categorization. 4. Writing. 
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INTRODUÇÃO  

A ideia de realizar esta pesquisa surgiu da minha experiência docente ao 

longo de quatros anos como professora de Língua Portuguesa no Ensino Médio da 

rede pública estadual de Rondônia. Ao observar a metodologia de correção das 

redações utilizada pelos professores em geral e percebendo que, a maioria possuía 

um conhecimento linguístico tênue, que me questionei acerca da validade e 

eficiência das correções realizadas.   

No que concerne às práticas de produção de texto, observei que as correções 

limitavam-se a apontar os erros, (segundo as normas gramaticais) alguns 

professores grifavam em vermelho para sinalizar e destacar os erros cometidos ou 

de parágrafos truncados com problemas de coesão e coerência.  

Após essa correção devolviam as redações corrigidas e solicitavam aos 

alunos a correção e reescrita das redações. Contudo, quando os alunos entregavam 

a rescrita, já não mais interessavam aos professores. Sendo assim, essa prática 

implicitamente desmotivava os alunos para a importância da reescrita na 

composição de um bom texto.  

Diante de todas essas dificuldades mencionadas, propus realizar um estudo 

mais apurado das estratégias de ordem linguística para produção textual, mais 

especificamente, os conceitos utilizados pela Linguística Textual e, partindo dessa 

constatação, elaborei inicialmente um „pré-projeto‟, para aprovação no Mestrado em 

Letras  2014.  

O pré-projeto tinha como título: “O estudo da Linguística Textual aplicado ao 

ensino de Língua Portuguesa: uma análise das produções textuais dos alunos dos 3º 

anos do ensino médio na escola de ensino fundamental e médio Ulisses Guimarães 

em Porto Velho-RO”, tendo como fundamentação teórica os estudos de Marcuschi 

(2008) e Koch (2016) sobre as concepções do funcionamento da linguagem.   

Entretanto, no decorrer das disciplinas Linguística Textual, Pragmática e 

Discurso e Identidade, constatei a relevância de alguns conteúdos propostos sobre 

“a coesão e coerência textual”, “os atos de fala”, “Intersubjetividade” e “o discurso” 

para minha pesquisa. Além disso, tomei conhecimento das pesquisas realizadas por 

minha orientadora, os quais se relacionavam aos conceitos da Linguística Textual. 

 Desde modo, decidi pesquisar sobre as anáforas nominais e os processos de 

referenciação nas redações dos alunos de Ensino Médio. A partir disso, passei a 

realizar leituras mais aprofundadas no âmbito da Linguística Textual especialmente 
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sobre “os processos de categorização”, “referenciação”, “objetos de discurso”, 

“progressão referencial e anáforas nominais diretas e indiretas”, a fim de obter um 

conhecimento mais crítico e reflexivo, capaz de me auxiliar  no momento de realizar 

as análises das redações. 

Assim sendo, modifiquei meu pré-projeto e  elaborei um novo com o título: “As 

anáforas nominais em textos de alunos: progressão referencial, coesão e coerência”, 

o qual foi executado durante o primeiro semestre de 2016, período em que coletei o 

material constituidor do corpus de pesquisa.  

Esta pesquisa teve como objetivo geral mostrar a presença das anáforas 

nominais e os processos de referenciação, coesão e coerência nas redações 

escolares, de modo a contribuir para o ensino de Língua Portuguesa, por meio da 

reflexão acerca abordagens temáticas da referenciação e dos objetos de discurso de 

administração da progressão referencial (atividade de introduzir e manter os 

referentes).  

Encontramos aporte teórico utilizado para fundamentar nossa pesquisa em de 

Koch (2015); Koch & Elias (2016); Marcuschi (2008) e Verceze (2011), os quais  

voltam seus estudos para a referenciação como uma atividade discursiva, pela qual 

construímos colaborativamente objetos de discurso numa relação intersubjetiva. 

Deste modo, os objetos de discurso  emergem nas práticas discursivas.  

Além disso, utilizamos os estudos de Cavalcante (2016), Apothéloz (2003) e 

Reichler-Béguelin (1995) sobre categorização e recategorização dos objetos de 

discurso e dos referentes anafóricos. Segundo os autores, as anáforas nominais 

podem ser retomadas textualmente, enquanto as anáforas indiretas encapsuladoras 

podem ser usadas para resumir, reformular e condensar textualmente um referente. 

Também em Cavalcante (2016) encontramos as anáforas nominais diretas 

correferenciais e cossignificativas.  

Também fizemos uso dos estudos de Kleiber (1994) e Conte (1996) acerca 

das anáforas nominais indiretas associativas que constituem as nominalizações ou 

rotulações, resultantes de operados sobre predicações e inferências antecedentes 

ou subsequentes e sobre processos mentais que passam a ser representados como 

objetos-acontecimento na memória discursiva dos interlocutores, desencadeando 

informações para o referente textual.  

Para as categorias semânticas utilizamos Mussalin e Bentes (2003), Ducrot 

(1980) e Geraldi (1981) autores que inserem a semântica no contexto da 
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enunciação. Sobre coesão e coerência valemos-nos dos autores: Koch (2004); 

Marcuschi (1983,1999); Hallyday & Hasan (1976); Weinrich (1964) e Verceze (2011). 

Segundo Marcuschi (2008) destaca que a “coesão é uma condição necessária e não 

suficiente para a criação do texto porque através dela que se cria a textura (ou 

tessitura) de um texto, elemento que diferencia um texto de um não-texto”.  

Esta pesquisa foi centrada nos conceitos utilizados pela Linguística textual a 

fim de contribuir para o ensino de Língua Portuguesa, uma vez que aborda  sobre a 

organização e progressão das anáforas nominais, além disso, analisa as 

inadequações nos níveis linguístico e semântico apresentadas nas redações dos 

alunos.  

Para tanto, a dissertação foi organizada em três seções. Na primeira seção, 

intitulada Procedimentos Metodológicos, delimitamos o fenômeno a ser pesquisado. 

Na segunda seção, denominada de Linguística Textual destacamos a abordagem 

sociointerativa do texto e os fenômenos de referenciação para o estudo das 

anáforas.  

Na terceira seção, expomos a Análise e Resultados, bem como  

apresentamos resultados da pesquisa e a interpretação dos dados, acompanhados 

de tabelas e gráficos, para melhor visualização dos resultados obtidos. Encerramos 

com as considerações finais e enfatizamos  a contribuição da pesquisa para estudos 

futuros no âmbito educacional. 
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SEÇÃO 1: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta seção apresentamos o percurso da investigação realizado sobre o 

tema da pesquisa durante a pesquisa, qual seja: “As anáforas nominais em textos de 

alunos: progressão referencial, coesão e coerência”. Para tanto, dividimos esta 

seção em quatro tópicos, a saber: definição do corpus; objetivos da pesquisa; coleta 

de dados; procedimentos metodológicos para análise das redações dos alunos do 

ensino médio, tendo como definição do corpus a análise de conteúdo de Bardin 

(2016).  

1.1 Definição do corpus 
 

O corpus desta pesquisa foi constituído por redações 

dissertativas/argumentativas dos alunos do segundo ensino médio da E.E.E.F.M 

Ulisses Guimarães, situada  no bairro: Jardim, município de Porto Velho-RO. A 

população da pesquisa foi de 30 (trinta) alunos do período vespertino, cuja faixa 

etária está compreendida entre 15 e 17 anos. A pesquisa foi realizada durante o 

primeiro semestre de 2016 (fevereiro a junho). 

 As aulas ministradas durante a pesquisa foram sobre os conteúdos das 

estruturas gramaticais, estrutura do texto dissertativo e a importância da leitura para 

a produção textual. Após o período de aulas foi selecionado a amostra constituída 

por 50 (cinquenta) redações para análise.  

Como procedimento metodológico consideramos as diferentes fases da 

análise de conteúdo, organizadas em torno de três aspectos: o primeiro aspecto, a 

pré-análise, o segundo aspecto, a exploração do material; e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. A seguir o quadro das redações com os 

dados coletados, compilado e tabulado pela pesquisadora em 2016. 

 
Figura 1 – Quadro das Redações 
 

Ordem Sigla Títulos das redações 

01 R1LB Que país e este? 

02 R2LB O aborto 

03 R3RS Que país é este? 

04 R4RS O que podemos fazer para melhorar a educação no Brasil? 

05 R5RS Aborto Inlegal? 

06 R6SR O que podemos fazer para melhorar a educação no Brasil 

07 R7SR O que será do futuro do Brasil? 

08 R8PN A crise no Brasil 
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09 R9PN A educação vem dentro de casa 

10 R10PN* O aborto no Brasil 

11 R11KC O poder de transformação da leitura 

12 R12BB* O aborto seria a solução? 

13 R13ES* A educação no Brasil 

14 R14ES O pais hoje 

15 R15ES “ O aborto” no Brasil 

16 R16ES* Operação lava jato 

17 R17RC Educação no Brasil 

18 R18RC Corrupção no Brasil 

19 R19RC Aborto 

20 R20BB* Nós fazemos a nossa educação 

21 R21EC A educação no Brassil 

22 R22EC O caso lava jato 

23 R23EC O aborto entre jovens 

24 R24EC O que será do Brasil 

25 R25TF* Verdade Oculta na Educação 

26 R26TF O verdadeiro Brasil 

27 R27WR Aborto é legal ou ilegal? 

28 R28WR Que país é esse 

29 R29WR A educação 

30 R30BP Um problema mil consequências 

31 R31BP O grito do mudo 

32 R32EO Realidade do Brasil 

33 R33BP Descriminalizar ou não? 

34 R34BB Que futuro terá o nosso Brasil? 

35 R35MP A qualidade da Educação no Brasil 

36 R36MP Corrupção no Brasil 

37 R37MP Aborto no Brasil 

38 R38EO A educação 

39 R39JS A educação no nosso país 

40 R40JS Nosso país 

41 R41JS* Aborto e legal ou e ilegal 

42 R42RF O aborto 

43 R43RF Brasil Melhor 

44 R44BB* A crise no Brasil corre desenfreada! 

45 R45RM* Aborto 

46 R46RM Educação no Brasil 

47 R47RM Futuro da Nação 

48 R48AS O que podemos fazer para melhorar a educação no Brasil 

49 R49AS Futuro da Nação? 

50 R50AS O aborto é legal ou ilegal 
* grifos refere-se os trechos das redações selecionadas para análise e discussão dos dados 

sendo os autores das redações identificadas por Letras do alfabeto. 

FONTE:  dados coletados, compilados e tabulados pela pesquisadora em 2016.  
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1.2 Objetivos da pesquisa 
 

A pesquisa pretendeu mostrar a utilização dos referentes anafóricos, nas 

redações e a contribuição destes na escrita dos alunos do Ensino Médio. Em 

decorrência disso, o objetivo foi investigar a referenciação e a progressão referencial 

das anáforas diretas e indiretas nas redações produzidas por alunos do Ensino 

Médio. 

Para tanto, foi necessário compreender o uso dos referentes anafóricos que 

podem ser modificados ou expandidos no texto em um processo de compreensão 

que auxilia o leitor/produtor, fornecendo informações sobre os referentes. Nossa 

questão norteadora foi o uso dos referentes anafóricos contribui para uma boa 

formação textual.  

Como hipótese, consideramos que o sujeito ao utilizar seus conhecimentos 

enciclopédicos e realizar as inferências, consegue interpretar e compreender o 

sentido do texto. Diante desta hipótese, acrescentamos também outra pergunta: os 

docentes de Língua Portuguesa estão preparados para ensinar e aprender a partir 

dos princípios linguísticos textuais?  

No que concerne à prática da escrita, consideramos os princípios básicos da 

textualidade são importantes, pois o professor de L.P não deve se limitar aos 

estruturais da língua, presentes na superfície dos textos, mas deve suscitar no aluno 

a compreensão das múltiplas funções sociointeracionistas. 

1.3 Coleta de dados 
 

As redações foram realizadas e coletadas ao longo do primeiro semestre de 

2016. Nesse período as aulas- versaram sobre os seguintes conteúdos: Estruturas 

Morfológicas e Sintáticas do Texto Dissertativo; Acentuação Gráfica; Pontuação 

Gráfica; Verbos Auxiliares; Orações Coordenadas; Orações Subordinadas 

Substantivas, Adjetivas e Adverbiais; Noções de Coesão e Coerência; Concordância 

Nominal e Verbal.  

Todos esses conteúdos foram ministrados para auxiliar os alunos no uso da 

língua escrita, paralelamente, os temas das produções textuais trabalhadas a partir 

de letras de música. A primeira temática proposta foi sobre “Como podemos 

melhorar a educação?”. A segunda temática relacionou-se ao universo político do 
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Brasil, e a música da banda Legião Urbana “Que país é esse?” foi utilizada como 

texto motivador do tema.  

Repetimos a mesma estratégia com os outros temas correlacionados ao 

contexto social e político pertinente a todos os públicos, mas neste caso em 

destaque, voltamos para visão dos adolescentes e jovens sobre tais assuntos: o 

aborto, gravidez na adolescência e a sexualidade. 

1.4  Procedimento da análise dos dados  

O procedimento metodológico utilizado na pesquisa foi a pesquisa-ação e  

como técnica de pesquisa  os estudos sobre Análise de Conteúdos de Bardin (2016) 

para o desenvolvimento da  Análise e Discussão das redações escolares sobre as 

anáforas nominais nos textos dos alunos. Tendo em vista os conceitos da Análise de 

Conteúdos de. Bardin (2016) postula que  

“a referência estabelecida para uma definição para análise de conteúdo, 
enquanto método gira em torno de um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações que usa procedimentos sistemáticos e objetivos para 

descrever os conteúdos das mensagens”. 
 

 A autora indica a necessidade de articular na pesquisa o jogo entre 

hipótese, técnicas e interpretações, “porque a análise de conteúdo se faz pela 

prática” p.51. Para Bardin (2016) a análise de conteúdo resulta de testes através do 

estudo de estereótipos sociais espontâneos compartilhados pelos membros de um 

grupo de profissões, países ou nomes próprios, aplicado a testes de associação de 

palavras a uma amostra de indivíduos, por exemplo.  

Para tanto os critérios de análise da pesquisa foram por meio de tabelas, na 

Tabela 01, em destaque a anáfora nominal direta por repetição representada por 

ADR; anáfora nominal direta por descrição definida por ADD; anáfora nominal direta 

por sinonímia por ADS e na Tabela 02 a anáfora nominal indireta associativa (AIA), 

anáfora nominal indireta encapsuladora (AIE), anáfora nominal indireta por termo 

genérico (AITG), assim sendo, tabulamos os tipos de anáfora predominante nas 

redações. 

 Diante disto calculamos o índice de predominância de cada tipo de anáfora 

em relação às tabelas, outro critério de análise da pesquisa foram os gráficos cujo  

repetimos a mesma divisão que foram utilizados nas tabelas. O Gráfico 01 referente 

às anáforas nominais diretas distribuídas do mesmo modo das siglas da Tabela 01 e 

o Gráfico 02 com as mesmas siglas da Tabela 02. 
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SEÇÃO 2: LÍNGUÍSTICA TEXTUAL, REFERENCIAÇÃO, OBJETOS-DE-

DISCURSO E ANÁFORAS 

Nesta seção apresentamos o referencial teórico, partindo da concepção 

histórica da Linguística Textual, em seguida apresentando as postulações sobre a 

referenciação, objetos de discurso, progressão referencial, compreensão de texto, 

as formas de articulação, os conceitos de anáforas nominais diretas e indiretas,  os 

conceitos de categorias semânticas e os estudos de organização da coesão e da 

interpretabilidade da coerência textual.   

 

2.1 Linguística Textual: teoria do texto 

Antes de explicitarmos sobre a Linguística Textual (LT), apresentamos 

brevemente o contexto histórico da Linguística, a partir do século XIX, quando foi 

desenvolvida a linguística moderna, postulada nos grandes esforços dos 

neogramáticos1, entre eles podemos destacar algumas posturas teóricas defendidas 

por Fernandi de Saussure2 (1916), um dos principais representantes da concepção 

atual de Linguística.  

O mestre genebrino em sua obra “Curso Geral de Linguística” analisou o 

sistema da língua a qual  Saussure concebia “a língua como um fenômeno social” 

com um código e um sistema de signos, a partir disso foi elaborado os conjuntos de 

princípios linguísticos de dicotomias, tais como: sincrônica e diacrônica, signo 

linguístico, significado e significante,  pressupostos teóricos fundamentais aos 

estudos linguísticos. 

A visão saussuriana interessava-se mais pela langue (língua) do que a parole 

(fala), sendo a proposta formulada pelo teórico caracterizada como uma análise 

estruturalista da língua, a fim de promover o entendimento e compreensão da língua 

e seu uso. Com efeito, Saussure defendia que “não há objetos naturais na língua e 

sim todos são fruto de um particular ponto de vista”. (MARCUSCHI 2008, p.28).  

A partir desse aprimoramento sobre o sistema linguístico, surgiram várias 

vertentes de estudos como sociolinguística, psicolinguística, linguística textual, 

                                                           
1 neogramáticos: possuíam como principal postulado o de que as mudanças sonoras ocorriam através de 
um processo regular, as chamadas leis fonéticas. Outro conceito muito difundido nessa teoria é o da 
analogia, considerado capaz de impedir o funcionamento das leis fonéticas, uma vez que considerava que 
a mente humana podia interferir na mudança linguística por Herman Paul (1880) 
https://petletras.wordpress.com/2015/10/27/os-neogramaticos/ 
2 Fernandi de Saussure: linguista suíco o precursor de uma teoria dos signos por meio da qual se estudam 
as línguas. (1857-1913). 
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análise do discurso, dentre outros. Neste trabalho, enfatizamos os conceitos da 

Linguística Textual (doravante LT) cuja fase inicial ocorreu em meados dos anos 60 

do século XX, momento no qual a preocupação básica foi as análises transfrásticas, 

ou seja,  era visto apenas como cotexto3. 

Koch (2015) retrata que os mecanismos interfrásticos são parte do sistema 

gramatical, “o texto era concebido como uma frase complexa, signo primário”.  

Nesse sentido, Marcuschi (2008, p. 73) também salienta que: 

 
A motivação inicial da LT foi a certeza de que as teorias linguísticas 
tradicionais não davam conta de alguns fenômenos linguísticos que 
apareciam no textos. E estes fenômenos eram resumidos numa expressão 
quase mágica: relações interfrásticas. Constatava-se que certas 
propriedades linguísticas de uma frase só eram explicáveis na sua relação 
com outra frase, o que exigia uma teoria que fosse além da linguística de 
frase.  
 

De acordo com Koch, “o estudos das relações referencias limitava-se, em 

geral, aos processos correferenciais (anafóricos e catafóricos), operantes entre dois 

ou mais elementos textuais” (2015, p.20). Conforme se evidencia, as concepções da 

Linguística Textual inicialmente assumiram o desafio de explicar os tipos de textos 

escritos e como ocorria o processo de produção.  

Em meados da década de 70, os linguistas de texto sentiram a necessidade 

de ir além da abordagem sintático-semântica passaram e a seguir uma abordagem 

direcionada aos estudos da pragmática e semântica. Além disso, foram utilizadas  

teorias de base comunicativa, cujo ponto de partida é estabelecido pelos modelos 

contextuais e sociocomunicativos, postulações defendidas por alguns autores como 

Isengerg (1976); Dressler (1974), Motsch (1975), Schimidt (1973), Van Dijk (1980).  

Koch explicita como as funções comunicativas determinam o texto, 

 
o plano geral do texto determina as funções comunicativas que nele vão 
aparecer e estas, por sua vez, determinam as estruturas superficiais. A 
relação existente entre os elementos do texto deve-se à intenção do falante, 
ao plano textual previamente estabelecido, que se manifesta por meio de 
instruções ao interlocutor para que realize operações cognitivas destinadas 
a compreender o texto em sua integridade, isto é, o seu conteúdo e o seu 
plano global (KOCH, 2015, p.29). 
 

Com base nessa afirmação, verificamos que o ouvinte não se limita a „ 

entender‟ o texto, no sentido de „captar‟, mas reconstrói os propósitos comunicativos, 

procurando descobrir as motivações do texto. Assim sendo, a LT passou a 

                                                           
3  Cotexto: termo utilizado para retomar e identificar elementos localizados dentro do próprio texto. 
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compreender o texto por meio de regras de interpretação pragmática, de modo que 

a coerência não se estabelece sem levar em conta a interação, bem como as 

crenças, desejos, preferências, normas e valores dos interlocutores.  

Sob esta perspectiva Koch (2015) formulou cinco pressupostos pragmáticos 

relevantes para definir como se constrói um texto falado ou escrito.  O primeiro 

pressuposto diz respeito ao modo como a ação verbal constitui uma atividade social, 

efetuada por indivíduos sociais, com o fim de realizar tarefas comunicativas, 

relacionadas às trocas de representações, metas e interesses.  

O segundo pressuposto explicita que a ação verbal é sempre orientada para 

os parceiros da comunicação, portanto constitui-se enquanto ação social, 

determinada por regras sociais. Já no terceiro pressuposto, a ação verbal é 

desenvolvida como forma de produção e recepção de textos. Isto significa que os 

textos são resultantes de ações verbais/ complexos de ações verbais/estruturas 

ilocucionais que estão intimamente ligadas com a estrutura proposicional dos 

enunciados.  

Conforme o quarto pressuposto, o falante utiliza-se da possibilidade de operar 

escolhas entre os diversos meios verbais disponíveis. Por fim, o quinto pressuposto 

elucida que os textos deixam de ser examinados como estruturas acabadas 

(produtos), passando a ser considerados no processo de sua constituição, 

verbalização e tratamento pelos parceiros da comunicação (KOCH 2016, p.31). 

  Já nos anos 90, uma nova orientação surgiu para a LT que passou a se 

interessar por estudos baseados em operações de ordem cognitiva, de modo que a  

concepção de texto passou a ser determinada pela incorporação das regras de 

interpretação, conceito defendido por Charolles (1983).  

Desta forma, Koch (2015, p. 34), defende que “o texto passa a ser 

considerado resultado de processos mentais”. De modo que a construção textual 

está ancorada em um conhecimento procedural 4, ou seja, os interactantes ativam os 

saberes acumulados na memória, a fim de fornecer o entendimento e a 

compreensão nas atividades e situações comunicativas. 

                                                           
4 Procedural: refere-se ao conhecimento básico, fundamental de ações de grande habilidade, e sua 

natureza tende a ser dinâmica e modificável. Este conhecimento não se mostra claramente para nós, sendo 

mais fácil mostra-lo do que falar sobre ele. Ele resiste à descrição verbal, não pode ser tão controlado 

como o declarativo. 
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Dentro dessa concepção, Marcuschi (2008, p. 72), também postula que “o 

texto é o resultado de uma ação linguística cujas fronteiras são em geral definidas 

por seus vínculos com o mundo no qual ele surge e funciona”. Para o autor, a LT 

pode ser definida como o estudo das operações linguísticas, discursivas e cognitivas 

reguladoras e controladoras da produção, construção e processamento de textos 

escritos ou orais em contextos naturais. 

Koch também define que o texto é compreendido como parte de um processo 

global de comunicação, o qual inclui a construção, elaboração e verbalização 

durante produção textual. Assim, o conceito de texto é totalmente modificado: 

A produção textual é uma atividade verbal, a serviço de fins sociais e, 
portanto, inserida em contextos mais complexos de atividades. 
b. trata-se de uma atividade consciente, criativa, que compreende o 
desenvolvimento de estratégias concretas de ação e a escolha de meios 
adequados à realização dos objetivos; isto é, trata-se de uma atividade 
intencional que o falante, de conformidade com as condições sob as quais o 
texto é produzido, empreende, tentando dar a entender seus propósitos ao 
destinatário através da manifestação verbal .c. é uma atividade interacional, 
visto que os interactantes, de maneiras diversas, se acham envolvidos na 
atividade de produção verbal. (KOCH, 2009, p. 26). 
 

Dessa perspectiva, então podemos dizer, os textos é resultado da atividade 

verbal num processo de interação entre os indivíduos socialmente atuantes e as 

condições sob as quais a atividade verbal se realiza. Em suma, a Linguística Textual 

trata o texto como todo dentro do universo complexo de ações interativas.  

 

2.2  Referenciação e compreensão de textos 

 Nesta subseção, abordamos a referenciação, um dos fenômenos textuais-

discursivos mais relevantes para a produção/compreensão de sentidos. Com 

destaque para referente, expressão referencial e recategorização e as 

características do processo de referenciação. Para isso partiremos do que é um 

referente ou objetos de discurso e o que são expressões referenciais. 

Com base em Cavalcante (2016, p. 98), podemos dizer que o „referente‟ é um 

objeto, entidade ou representação construída a partir do texto e percebida, na 

maioria das vezes, a partir do uso de expressões referenciais. Percebemos que para 

realizá-lo precisamos utilizar os recursos linguísticos que permitem nomear os 

objetos elaborados durante o processo de escrita. 

Em outras palavras, os referentes ou objetos de discurso servem para 

estabelecer a coerência textual, ainda que nem sempre os utilizemos nas 
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expressões referenciais. Em suma, os referentes são entidades construídas a partir 

do texto que remetem a conteúdos nominais, cuja construção no texto é realizada 

por meio de expressões referenciais. Sendo assim, é um processo, uma ação, ou 

seja, a referenciação é a ação de referir (CAVALCANTE, 2016).  

Conforme Cavalcante (2016, p. 102) o processo da referenciação diz respeito 

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

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

referenciais”. De acordo com esta visão os referentes “jogam” em diversas posições, 

como na organização da informação; na atuação da manutenção da continuidade e 

progressão do tópico do discurso. 

Por isso, podemos considerar que as práticas de referenciação implicam 

numa visão dinâmica, em que o sujeito constrói referentes em relação ao mundo 

real, uma vez que não expressamos diretamente a realidade, mas construímos por 

meio da linguagem uma elaboração dos eventos ocorridos nas atividades sociais.   

Desse modo, o principal pressuposto da referenciação. Segundo Cavalcante 

(2016, p.105) refere que: 

os eventos ocorridos, as experiências vividas no mundo não são estáveis, 
não estáticos. Eles nem sempre são reelaborados a fim de que façam 
sentido. Falar na reelaboração da realidade pela linguagem não significa 
dizer que o papel da linguagem é ludibriar, é maquiar a realidade, é 
disfarçar a verdade-claro que não, porque, no fundo, não há uma verdade 
absoluta, não há algo “normal”, “fiel” que precise ser escondido. Significa 
apenas que é uma função inerente à linguagem a (re) elaboração das 
práticas sociais. 
 

 Para percebemos isso, basta ver como atuamos para interpretar e produzir 

sentidos por meio dos textos quando estamos frequentemente adaptando, 

elaborando, modulando o nosso dizer. Em síntese, estamos transformando os 

referentes, isto é, recategorizando os objetos. Assim, a recategorização referencial 

conforme Cavalcante postula que, 

é um fenômeno muito estudado em referenciação; diz respeito à 
possibilidade de um referente passar por mudanças ao longo de um texto. 
Essas mudanças estão relacionadas ao direcionamento argumentativo que 
o produtor pretende dar a seu texto, mas também a outras intenções 
expressivas, emotivas, poéticas etc.: as funções discursivas da 
transformação ou recategorização de um referente são muito diversificadas 
e seria impossível fechá-las numa única classificação. (Cavalcante 2016, 
p.106) 
 

Partindo dessa afirmação Cavalcante (2016) postula que a realidade é 

submetida a reelaborações por parte dos sujeitos que se envolvem na interação, 

sendo que uma mesma realidade pode dar origem a referentes distintos. Isto 
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significa que os indivíduos têm a seu dispor um leque de possibilidades linguístico-

discursivas quando se trata de construir um referente.  

De modo que a elaboração é resultante de “negociação entre os 

participantes”. Em vez de ser um processo subjetivo, trata-se de “um processo 

negociado, cooperativo, intersubjetivo”, entendendo-se intersubjetividade como uma 

subjetividade partilhada.  De acordo com Cavalcante  

Nas interações, as ideias não se processam isoladamente na mente de 
cada sujeito, mas dependem de como cada um percebe a ação dos outros 
participantes incluídos na situação. E o modo como cada um compreende 
essas ações varia de acordo com a bagagem de conhecimentos de cada 
indivíduo e de circunstâncias contextuais momentâneas (CAVALCANTE, 
2016, p.110). 
 

A partir dessa visão podemos perceber que somos capazes de fazer essa 

associação porque trabalhamos cognitivamente a partir das pistas contextuais, isto 

é, utilizamos nossa capacidade intelectiva para estabelecer as relações-textuais 

explícitas e implícitas. Cavalcante (2016, p.112) menciona que: 

 
...[..] que o texto é a ponta do iceberg é conhecido, em grande medida, a 
partir do esforço cognitivo que fazemos. Isso quer dizer que a atividade 
referencial é cognitiva, pois a interação linguística só ocorre porque os 
sujeitos são capazes de processar os textos que produzem e 
compreendem. 
 

Falar em atividade cognitiva na referenciação não significa ater-se 

exclusivamente aos processos mentais, ou seja, nas formas de produzir e interpretar 

textos. Deve-se também considerar o aparato de conhecimentos armazenados e de 

mecanismos de processamento textual, os quais “estão sempre sujeitos a mudanças 

e adaptações” (CAVALCANTE, 2016, p.112). 

Considerando que “ o processo de construção dos referentes é um fenômeno 

sociocognitivo”, podemos perceber como o conhecimento social é relevante para a 

interpretação do referente. Sob esta perspectiva, vemos que “o processo referencial 

é essencialmente sociocognitivo”. Cavalcante (2016, p.113) esclarece que, 

 
O processo de referenciação pode ser entendido como o conjunto de 
operações dinâmicas, sociocognitivamente motivadas, efetuadas pelos 
sujeitos à medida que o discurso se desenvolve, com o intuito de elaborar 
as experiências vividas e percebidas, a partir da construção compartilhada 
dos objetos de discurso que garantirão a construção do sentido(s). 
 

Nesses termos, o objeto de discurso se faz por meio de expressões 

referenciais. Ou seja, quando um referente é introduzido por uma expressão 
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referencial podem ser introduzido, modificado, desativado, reativado, transformado, 

recategorizado.  Mondada (2003, p. 35) concebe a referenciação  

a referenciação concebida como uma construção colaborativa de objetos de 
discurso- quer dizer, objetos cuja existência é estabelecida discursivamente, 
emergindo de práticas simbólicas e intersubjetivas. [...] mas também que os 
objetos de discurso podem ser enriquecidos, alimentados, construídos 
coletivamente por diferentes locutores--- este processo de colaboração 
interacional podendo modificar radicalmente os objetos referidos. 
 

Nesta concepção, a referenciação consiste numa atividade discursiva, pela 

qual o usuário da língua opera sobre o material linguístico, realizando escolhas para 

representar o mundo. Assim, as formas de referenciação podem ser descritas por 

meio de processos de remissão textual, constituindo escolhas do(s) sujeito(s), em 

função do projeto de dizer.  

 
2.3 Formas de articulação textual 

Nesta subseção tratamos de apresentar as formas de articulação ou 

progressão textual que constituem uma das questões mais pertinente nas reflexões 

dos linguistas de texto. A progressão textual pode ser realizada por recursos ou 

procedimentos linguísticos em que o locutor opta por introduzir no texto recorrências 

de vários tipos, entre quais podem destacar: reiteração de itens lexicais, paralelismo, 

paráfrases, recorrências de elementos fonológicos. 

Tradicionalmente, a repetição é avaliada de forma negativa. Costuma-se 

criticar os textos que contêm repetição como redundantes, circulares, mal 

estruturados. No entanto, a repetição é uma estratégia básica de estruturação 

textual. Em Koch &Elias (2016) “é impossível a existência de textos sem repetição, 

pois se trata de um mecanismo essencial no estabelecimento da coesão textual” . 

Sobre isso, Koch (2015) acrescenta que a reiteração ou repetição de itens 

lexicais,  

tem “por efeito trazer ao enunciado um acréscimo de sentido que ele não 
teria se o item fosse usado somente uma vez, já que não existe jamais uma 
identidade total de sentido entre os elementos recorrentes, ou seja, cada um 
deles traz consigo novas instruções de sentido que se acrescentam às do 
termo anterior”. De acordo com isto, podemos dizer que tais recursos 
constituem-se, também, em fatores de coesão textual e interferem de 
maneira direta na construção da coerência (KOCH, 2015, p.84). 
 

Uma das formas de garantir a continuidade de sentidos no texto é a 

progressão temática, que diz respeito ao avanço do texto por meio de novas 

predicações sobre os elementos temáticos dados ou inferíveis do cotexto. Do ponto 

de vista funcional, segundo Koch & Elias (2016, p.104) que “a progressão temática 
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realiza-se pela organização e a hierarquização das unidades semânticas do texto 

concretiza-se através de dois blocos comunicativos: tema ( aquilo de que se fala) e 

rema ( se diz respeito do tema)”. 

A partir disto, observamos que um texto compõe-se de segmentos tópico 

discursivos. No que diz respeito à distribuição de tópicos, Jubran (1993) defende que 

a noção de tópico é definida por duas propriedades: centração e organicidade. A 

primeira se caracteriza pelo foco em determinado assunto; a segunda se manifesta 

pela natureza das articulações que um tópico tem com outros na sequência textual. 

As noções de continuidade e descontinuidade tópica nos termos de Jubran 

(1993, p.364), decorrem de “uma organização sequencial dos segmentos tópicos, de 

forma que a abertura de um apenas se dá após o fechamento de outro, precedente”. 

Assim sendo,  Koch (2015, p.99) postula que a progressão tópica pode ser feita,   

 
de maneira contínua ou descontínua, Isto é, após o fechamento de uma 
sequência tópica, tem-se continuidade, quando ocorre a manutenção do 
tópico em andamento ou, então, mudança tópica; caso ocorra uma quebra 
ou ruptura antes do fechamento de um segmento tópico, provocada pelo 
qual se costuma denominar de segmentos ruptores ou digressivos. 
 

Nesta perspectiva, percebemos que a progressão tópica se realiza pelo 

encadeamento dos tópicos nos diversos níveis de organização. Esse é fator 

importante, pois para que um texto possa ser considerado coerente precisa  

apresentar continuidade tópica, ou seja, é necessária a progressão tópica no nível 

sequencial ou hierárquico. Isto significa que a topicalidade constitui um princípio 

organizador do discurso (Koch 2015, p.101). 

Também em relação à noção de tópico Marcuschi (2008) descreve que “o 

tópico discursivo pode dar conta de fenômenos tipicamente discursivos, tais como as 

interrupções ou as intenções fundadas em estratégias de manipulação tópica”. Isto 

é, o tópico discursivo não elimina a frase, mas a considera tanto os aspectos 

cotextuais como contextuais. 

Em síntese, podemos dizer que a informação semântica contida no texto 

distribui-se em dois blocos: o dado e o novo. Koch (2015) acrescenta  

 
que a informação dada tem por função estabelecer os pontos de ancoragem 
para o aporte da informação nova, por sua vez, a retomada de informação 
consiste por meio da remissão ou referência textual, formando-se no texto 
as cadeias coesivas, que contribuem na organização e produção de sentido 
pretendido pelo produtor do texto. Já a remissão se faz, frequentemente, 
não a referentes textualmente expressos, mas a “conteúdos de 
consciência”, isto é, a referentes estocados na memória dos interlocutores, 
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que, a partir de “pistas” encontradas na superfície textual, são (re) ativados, 
via inferenciação (KOCH, 2015,p.28). 

 

Koch (2015, p.36) denomina as inferências como “estratégias cognitivas 

extremamente poderosas, que permitem estabelecer a ponte entre o material 

linguístico presente na superfície textual e os conhecimentos prévios e/ou 

compartilhados dos parceiros da comunicação”. Isto significa que em grande parte, é 

através das inferências que se pode (re) construir os sentidos do texto.  

Neste âmbito, verificamos que a reativação de referentes no texto é realizada 

através de estratégias de referenciação anafórica. Deste modo, a continuidade 

referencial serve de base para o desenvolvimento de um tópico, a presença de um 

tópico oferece as condições da continuidade referencial, mas não a garante.  

Em Marcuschi (2008) a progressão referencial diz respeito “ à introdução, 

identificação, preservação, continuidade e retomada de referentes textuais, 

correspondendo às estrátegias de designação de referentes e formando o que se 

pode denominar cadeia referencial”. Do mesmo modo, podemos interpretar que as 

cadeias referenciais podem servir de garantia para continuidade discursiva e 

referencial. 

Isso ocorre devido o intercruzamento entre os segmentos textuais seja do tipo 

lógico-semântico ou as de caráter argumentativo, importantes para a orientação 

argumentativa do texto e construção do sentido. Para viabilizar o movimento de 

progressão e retroação, o produtor do texto dispõe de uma série de estratégias de 

continuidade.  

Koch (2015) destaca que a noção de continuidade referencial, ou seja, a 

continuidade dos referentes (objetos de discurso), obtida por meio das cadeias 

referenciais, não permite que estes sejam “arquivados” na memória de longo termo, 

mantendo-se em estado de ativação em foco na memória de trabalho, durante o 

processamento textual, mesmo quando “encapsulados” ou recategorizados.  

Destaca a noção de continuidade temática: o emprego de termos de um 

mesmo campo semântico/lexical mantém ativado o frame de que tais termos são 

representantes. Por outro lado, em se tratando da progressão por encadeamento, o 

tipo de relacionamento que estabelece entre segmentos textuais e a explicitação de 

tais relações sempre que necessário permite ao interlocutor verificar que não se 

trata apenas de um aglomerado de frases isoladas, mas de um contínuo textual 

dotado de sentido. 



25 
 

E a noção de continuidade tópica: o uso destas estratégias garante a 

manutenção do supertópico e dos quadros tópicos em desenvolvimento, já que os 

tópicos não são entidades estáticas, mas dinâmicas, podendo ocorrer alterações 

tópicas, sem que isto venha a prejudicar a construção da coerência. Isto é, inserções 

tópicas e mesmo as chamadas “digressões”, na grande maioria dos casos, não 

produzem ruptura de monta, mas, pelo contrário, servem frequentemente para 

garantir a construção da coerência. (KOCH, 2015) 

Podemos verificar que a progressão textual é garantida em parte, pela 

progressão/continuidade tópica; esta engloba a progressão/continuidade temática 

que, por sua vez, repousa fortemente na progressão/continuidade referencial. Todos 

esses recursos vão ser responsáveis, entre outros, pela coesão textual, pois 

possibilitam  amarrar entre si as várias partes do texto. Assim, a partir do que o leitor 

vai construindo a coerência e desvendando a argumentação que o texto encerra. 

 
2.4  Conceito de Anáforas Nominais Diretas 
 

Nesta seção retratamos sobre as anáforas nominais diretas nos níveis micro-

textuais, em relação às anáforas nominais micro-textuais temos o conceito que o 

referente do elemento anafórico se introduz a partir de um referente que já foi 

explicitado no cotexto anterior. As pertencentes a esses níveis micro-textuais podem 

ser definidas como anáforas nominais diretas por repetição (ADR), anáforas 

nominais diretas por descrição definida (ADD) e anáforas nominais diretas por 

sinonímia (ADS). 

Encontramos em Kleiber (1994), que “a anáfora nominal é um fenômeno 

textual que depende de outra expressão mencionada ou evocada no texto 

anteriormente, a qual é desencadeadora de um antecedente”. Assim podemos dizer 

que as anáforas nominais diretas funcionam como um substituto do elemento por ela 

retomado, ou seja, tornam-se construções de encadeamentos referenciais 

responsáveis pela coerência e progressão tópica na organização da modalidade oral 

e escrita. 

Verceze (2011, p.88-89) acrescenta que “as anáforas nominais diretas (AD) 

constituem retomadas de referentes previamente introduzidos, estabelecendo uma 

relação de correferência entre o elemento anafórico e seu antecedente”. Isto é, as 

AD podem possuir relações de correferência quando há a presença do referente 



26 
 

anafórico localizado no cotexto e as cossignificativas em que o referente anafórico 

se estabelece por meio dos conhecimentos prévios e inferenciais. 

Entretanto, podem existir anáforas diretas que não se operacionalizam pela 

correferência, mas pela recategorização lexical. Desta forma, as anáforas nominais 

diretas constituem-se por meio de estratégias cognitivas responsáveis pela 

organização, produção e compreensão textual, uma vez que toda “anáfora” 

representa uma escolha, uma expressão referencial substituída por outra expressão 

que o referente antecedente.  

Sob esta perspectiva, apresentaremos a seguir as definições e os exemplos 

das anáforas nominais diretas, iniciando primeiramente pela AD por repetição em 

que são estabelecidas pela repetição do termo anafórico. Tratam-se, portanto, de 

anáforas em que ocorrem a correferencialidade e a cossignificação na cadeia 

referencial, segundo Marcuschi (1983). Observe a seguir o trecho retirado da revista 

Veja: 

(3) Há uma informação no rótulo dos remédios a que pouca gente presta atenção: o teor de álcool 

contido nos produtos. O Conselho Federal de Farmácia está bastante preocupado com o assunto. O 

órgão encaminhou um pedido ao Ministério da Saúde para que a taxa máxima de álcool nos 

medicamentos seja regulada por lei. O conselho quer que, no caso dos medicamentos infantis, o teor 

não ultrapasse os 5%. Nos outros remédios, não deve ficar além dos 10%. Acima disso, afirmam os 

especialistas, a substância pode causar dependência em quem precisa utilizar medicamentos com 

freqüência. (Álcool sob controle. Veja, 10/05/2000, grifo nosso). 

Podemos então observar que o referente anafórico „álcool‟, „conselho‟ e „teor‟ 

são retomados por repetição, ao longo do trecho, facilitando assim a compreensão e 

o entendimento da temática apresentada ao leitor da revista, no caso, acerca do teor 

de álcool nos medicamentos. 

A segunda AD refere-se anáfora nominal direta por descrição definida (ADD) 

que se constitui a partir da retomada referencial por meio de descrições nominais, 

expressões formadas por um nome, acompanhadas de um determinante e\ou 

modificador.  

Para Koch (2006, p. 269), “o uso de uma descrição nominal implica sempre 

uma escolha dentre as propriedades ou qualidades capazes de caracterizar o 

referente, escolha esta que será feita, em cada contexto, em função do projeto 

comunicativo do produtor do texto”. Trata-se, em suma, para o uso da ADD, da 

ativação dos conhecimentos prévios e inferenciais do leitor/produtor. Podemos 

observar  o exemplo citado por Koch (2006b, p. 269)  
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(1) O prefeito é especialmente exigente para liberar novos empreendimentos imobiliários, principalmente 
quando estão localizados na franja da cidade ou em áreas rurais. [...]. “O crescimento urbano tem de 
ser em direção ao centro, ocupando os vazios urbanos e aproveitando a infra-estrutura, não na área 
rural que deve ser preservada”, repete o urbanista que entrou no PT em 1981 como militante dos 
movimentos populares por moradia.  

  

Percebemos nesse exemplo que a escolha da descrição definida “o urbanista 

que entrou no PT em 1981 como militante dos movimentos populares por moradia” 

possui função esclarecedora, isto é, traz ao leitor\ouvinte informações que destacam 

sobre as opiniões, crenças e atitudes do produtor do texto, promovendo a 

construção do sentido, de acordo com Koch (2006b).  

Em síntese, o emprego de expressões nominais opera a recategorização dos 

objetos de discurso, mostrando de que forma tais objetos se reconstroem de 

determinada forma, atendendo aos propósitos comunicativos do falante\escrevente. 

A terceira AD é uma anáfora nominal direta por sinonímia (ADS), considerada 

como uma espécie de substituto do termo retomado. Este conceito referencial 

fundamenta-se por um tipo de relação semântica já existente no cotexto.  

 É o caso da sinonímia, que se renova no discurso em razão de um encadeamento 

referencial explícito textualmente (CORTEZ, 2012). Podemos observar a seguir no 

exemplo 

(1) Os bugios não precisam de muito espaço e se alimentam de quase tudo que existe na mata: 
folhas, brotosdeárvores, frutinhas. Tudoqueexiste 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. (Zero Hora,17/05/1992, p. 4) 

 

Com base no exemplo, podemos observar que referentes anafóricos „bugios‟ 

e „símios‟‟ podem ser retomados pelo termo „macacos‟. Para tanto, verificamos que 

gênero divulgação científica, é comum encontrar-se um termo técnico retomado 

anaforicamente por uma palavra ou expressão sinônima de senso comum, que vai 

funcionar como anáfora definitória.  

 
2.5  Conceito de anáforas nominais indiretas  

Nesta subseção apresentamos as anáforas nominais indiretas (AI) que  

introduzem um referente que não foi explicitamente mencionado no contexto 

anterior, mas que pode ser identificado com base em informação introduzida 

previamente no universo do discurso, configurada em outro referente disponível no 

contexto.  
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Geralmente, constitui-se por expressões nominais definidas e por pronomes 

interpretados no âmbito da referenciação e que ajudam na organização macrotextual 

funcionando como sinalizadores argumentativos. Para Marcuschi (2005), as 

anáforas indiretas constituem-se numa estratégia endofórica de ativação de 

referentes novos, caracterizando um processo de referenciação implícita. 

Esses tipos de anáforas indiretas destacam-se em três aspectos; no primeiro 

aspecto sobre a não vinculação da anáfora com a correferencialidade; o segundo 

aspecto a não-vinculação da anáfora com a noção de retomada e no terceiro 

aspecto a introdução de referente novo.  

Um tipo particular de anáfora nominal indireta não-correferencial é a 

associativa (AIA) que se caracteriza por uma relação indireta entre os 

referentes/objetos de discurso, ou seja, ela cria um referente textual. Para  

interpretação das AIAs, embora assentada nas informações precedentes, possuem 

dependência do conhecimento partilhado entre os interlocutores, bem como dos “ 

estereótipos culturais” (APOTHÉLOZ E REICHLER-BÉGUELIN, 1999,p.376). 

Assim, no trecho seguinte, demostra um exemplo de anáfora associativa 

representada no sintagma taça: 

Há muito tempo não janto bem, tinha dito Basílio, encostando-se no parapeito do terraço, 

fazendo a ela um brinde com a champanha e acrescentando, depois de baixar a voz uma oitava: e 

há mais tempo ainda não vejo uma mulher tão elegante, tão bonita, e recebendo tão bem quanto 

você hoje, palavra. Saúde, terminou Basílio, depois de uma pausa e um bater de cabeça, em voz 

de novo mais alta. 

-Saúde, tinha respondido sorrindo e erguendo a taça pois, ainda que não considerasse 

Basílio seu tipo de homem, Lila agradecia aos céus a existência do tipo a que ele pertencia, dos 

sedutores permanentes, instintivos, que, pelo sim, pelo não,, e nem sempre na esperança de que 

uma manifestação de concupiscência possa acabar em rendição e posse, fazem, estejam onde 

estiverem, toda mulher desejada saber que está sendo desejada. Saúde, Lila repetiu. (CON) 

Como a anáfora associativa introduz um referente novo no discurso, no trecho 

citado, observamos que „um brinde com a champanha‟, „saúde‟ representa um ponto 

de vista referencial do sintagma taça que serve de fonte para a associação pelo uso 

lexical e semântico e estabelecido no texto para a construção de sentido. Apothéloz 

(1995b,p.40), resume a expressão anáfora associativa de  

O processo efetuado mediante sintagmas nominais que apresentam 
simultaneamente as duas seguintes características: de um lado, uma certa 
dependência interpretativa relativa a um referente a um referente 
previamente introduzido ou designado; de outro lado, a ausência de 
correferência com a expressão que previamente designou esse referente. 
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Desse modo, diz Apothéloz, a anáfora associativa apresenta o referente já 

conhecido, embora não tenha ainda sido explicitado, além disso, não indica uma 

relação com outros referentes ou com outra informação. Do ponto de vista da forma, 

a anáfora associativa consiste na associação de dois elementos um antecedente e 

um subsequente que tem natureza anafórica, ambos presentes no texto. 

Charolles (1994), por outro lado, com uma concepção mais discursiva da 

anáfora associativa não considera que esse tipo de relação referencial seja 

estabelecido somente sobre o sentido das expressões lexicais, mas sim a partir da 

presença do discurso, isto é, conduz à interpretação da expressão anafórica como 

associada a uma parte do antecedente. 

Defendendo que a anáfora associativa é um “ fenômeno do discurso” (1999), 

o autor sugere que a sua interpretação é dirigida pela habilidade dos sujeitos , a 

partir de uma leitura on-line 5 do discurso. Outro tipo de anáfora nominal indireta 

conhecida são as encapsuladoras responsáveis por resumir estágios de 

argumentos, “à medida que o escritor apresenta e avalia suas próprias proposições 

e as de outras fontes” (Francis, 2003: 191).  

Essas anáforas indicam o fechamento de uma porção textual e funcionam 

como sinalizadores argumentativos, conduzindo o interlocutor para o estágio 

seguinte. Podemos dizer que a descrição das anáforas encapsuladoras se manifesta 

por expressões nominais definidas e demonstrativas que são recursos mais 

eficientes para a construção e reconstrução de objetos de discurso.  

Além disso, se constitui também pelo uso de uma forma nominal para 

categorizar ou recategorizar referentes precedentes ou posteriores do cotexto, 

sumarizando-os e encapsulando-os. 

Francis (2003) define essas anáforas de “propriedades semântico-lexicais dos 

núcleos dos rótulos”. O efeito dessa substituição resumitiva é uma questão de 

economia e organização. Para Cavalcante (2016) define “ ótulos são anáforas 

encapsuladoras de núcleo nominal que resumem uma porção de texto e inauguram 

um novo referente e, portanto, um novo tópico para o discurso.” (p.135) 

Além, da função de organizar e resumir, os encapsulamentos podem exercer 

o papel de antecipar informação. Vejamos no artigo de opinião a seguir, da autoria 

de Diogo Mainardi, como essa ferramenta funciona. 

Exemplo 13  Espalhar a riqueza 
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O tema da campanha eleitoral americana, na última semana, foi “ espalhar a riqueza”. Barack 
Obama, ao ser interrogado, por um encanador de Ohio, prometeu isso mesmo: seu governo irá “ 
espalhar a riqueza”, aumentando os impostos dos mais ricos e enviando dinheiro correto aos mais 
pobres. Jhon McCain partiu para o ataque. Ele repetiu sem parar – debates, em comícios, em 
entrevistas -, que a meta da política fiscal de Barack Obama era redistribuir renda. 
 

Vemos que essa estratégia predicativa ocorre no texto de Mainardi, a primeira 

anáfora encapsuladora, isso mesmo, remete à expressão anterior “ espelhar a 

riqueza”, ela é acrescida mais informação, a de que o governo irá espalhar essa 

riqueza, mas “ aumentando os impostos dos mais ricos e enviando dinheiro pelo 

correio aos mais pobres”. Constatamos  que a anáfora convoca o tópico novamente 

para centrá-lo nesse discurso. Cavalcante (2016, p. 138) salienta ainda que: 

as anáforas encapsuladoras servem, entre outras coisas, como ferramentas 
para esta dupla estratégia de centração do tópico e de organização temática 
do texto, dando-lhe coerência e facilitando a sua interpretação, uma vez que 
retomam as proposições anteriores, muitas vezes as avaliando 
explicitamente. 
 

Com base nessa informação, podemos dizer que as anáforas encapsuladoras 

possuem funções importantes para a continuidade/progressão tópica e temática, 

dando assim sentido e valor persuasivo/argumentativo ao texto além de realçarem 

um ponto de vista do enunciador ao dado conteúdo. Nesse processo de atribuição 

de referentes, podemos perceber a visão de Cavalcante: 

um conjunto de informações difundidas no cotexto anterior é erigido em 
referentes, que não apresentam, no universo discursivo, antecedentes 
pontualmente delimitáveis. Esse tipo de elaboração referencial, também 
ancorada no processo interacional, atua como mecanismo de articulação 
tópica, estabelecendo sequenciação e mudança. Ao atribuir a um conjunto 
de informações o estatuto de referente, o produtor do texto deixa 
transparecer seu ponto de vista em relação a essas informações. Esse é um 
dos aspectos interacionais vinculados à conferição de estatuto de referentes 
a um conjunto de informações difundidas no cotexto como mecanismos de 
articulação tópica. Ao sumarizar todo o conteúdo de tópico através de uma 
forma referencial, o produtor do texto pode realçar uma parte desse 
conteúdo, avaliando-a (2013, p. 31). 

 

Deste modo, podemos afirmar que as expressões referenciais agem no 

discurso, desempenhando, “o convite para uma ativação na memória”. Ciulla e Silva 

(2008) defendem que a estratégia de apelar para a memória do interlocutor, que 

precisa preencher a imagem do texto com as próprias experiências, é uma forma de 

trazer o leitor para perto da situação. 

Além desses processos referenciais, existe também outro tipo de 

referenciação conhecido como dêixis. As expressões referencias dêiticas tanto 

podem introduzir objetos de discurso, como podem retomá-los. Segundo Calvalcante 

(2016, p. 127) o que define um dêitico é outra propriedade: “a de só podemos 
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identificar a entidade a que ele se refere se soubermos, mais ou menos, quem está 

enunciando a expressão dêitica e o local ou tempo em que esse enunciador se 

encontra”. 

Podemos então observar nesse exemplo a seguir presença da anáfora 

encapsuladora iniciada com um dêitico, 

"(1) Imagina-se que existam outros planetas habitados. Essa hipótese tem ocupado a mente dos 
cientistas desde que os OVNIs começaram a ser avistados." (KOCH, 2009, p. 51). 

 
O exemplo  vimos a anáfora encapsuladora dêitica “essa hipótese”, termo que 

constitui uma paráfrase resumitiva que recategoriza uma ideia mencionada 

anteriormente, no caso, “há existência de outros planetas”, hipótese idealizada na 

mente de alguns cientistas. Diante desse exemplo demostramos que a anáfora 

encapsuladora é estratégia  anafórica, na qual uma expressão referencial resume 

um conteúdo textual, e incluem outros conhecimentos alocados na memória para 

servir de base nova predicações.  

Em suma, todas as anáforas encapsuladoras desempenham “uma função 

metadiscursiva, porque revelam o ponto de vista do seu produtor”, como aponta 

Koch (2005, p. 79-80). Sendo, portanto facilmente identificadas no texto, pois atuam 

de formas multifuncionais, exercendo funções de organização textual, semântica ou 

discursiva. 

E por fim, a anáfora nominal indireta por termo genérico (AIG) típico da língua 

falada, em que este uso ocorre com mais frequência, mas também presente em 

textos escritos. Podemos então perceber que estas representações cognitivas 

consistem no planejamento e na verbalização. Podendo ser observado no exemplo a 

seguir Verceze (2011, p. 131): 

 
L2 cê vê né? tá sempre com o povo de Jeová essa consciência com os irmão é totalmente 

diferente da conveniência lá no mundo né? cara ... se a gente tivesse em outra excursão com 

certeza saido .../ L1 briga L2 outro tipo de conversa ia sai bebedeira .... cenas ... éh:: indesejáveis 

como:: éh ::com os jovens né? e até as pessoas mais adultas com a meninada né? que lá todo 

mundo tava modesto né? ... 

L2 ah:: bom por que tipo cê forma um outro tipo de cabeça ... a eu com 17 mano já tô com mó 

cabeça ... quantos anos cê tem Marcelo?... 

L1 ah eu tenho 17 cara ... ah eu não sei as pessoas dizem que eu tenho cabecinha mais ou 

menos 

L2 não tipo pessoal fala muito que:: é gente às vezes dá mais /quando a gente dá uma mancada 

o pessoal acha que a gente dá uma mancada o pessoal acha que a gente é:: criANça mais acho 



32 
 

que esse negócio quando uma pessoa dá mancada ela é criança é totalmente besteira... pô num/ 

num tem nada a ver com criança num :: 

Neste exemplo, observamos na fala de L2, a anáfora nominal genérica „os 

jovens‟ é recategorizada por outra genérica „as pessoas‟, „a meninada‟. Também a 

última fala de L2 anáfora genérica „pessoal‟ é recategorizada duas vezes em 

seguida pela anafórica genérica com determinante, ou seja, „o pessoal‟.  

Em seguida, ocorre outra anáfora genérica com um dêitico em esse negócio. 

Koch e Marcuschi (1998, p. 184), acrescentam que a anáfora indireta nominal por 

termo genérico diz respeito, 

a recategorização lexical explícita, cuja operação de designação “retoma um 
conjunto de fatos ". Isso que dizer que a anáfora introduz um item lexical 
que identifica o referente, retomando-o por designações vagas que 
anteriormente teriam sido produzidas (por exemplo, “descrições genéricas 
do referente. 
 

Em suma, as formas nominais referenciais indicam que o referente da 

expressão nominal, preenchido por estas formas apresenta-se de maneira vaga, 

inespecífica, de forma que apenas depois de “rebatizado” lexicalmente fica claro a 

ideia em que consiste verdadeiramente enquanto “objetos de discurso”.  

Apresentamos a seguir um quadro demonstrativo elaborado pela 

pesquisadora referente às classificações das anáforas nominais diretas (AD) e 

anáforas nominais indiretas (AI). 

Figura 2 – Quadro demonstrativo das classificações das Anáforas Nominais 

ANÁFORAS 
NOMINAIS 

Correferenciais 
(diretas) 

Sem 
recategorização 

 Repetição 
 Sinonímia 

Com categorização 

 Descrição 
definida 

Não 
Correferenciais 

(indiretas) 

Associativas 

Encapsuladoras 

Termo Genérico 
 

Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2016. 

 
2.6 Categorias Semânticas 

Na década de 70 desenvolvem-se trabalhos sobre a Semântica da 

Enunciação, dentre os quais destacamos o trabalho de Oswald Ducrot, influenciado 

pela Escola francesa de Análise do Discurso. Para Ducrot (1980) a Semântica da 



33 
 

Enunciação “se respalda num modelo informacional, em que o conceito de verdade 

é externo à linguagem”.  

Em outras palavras, a enunciação só inclui da situação aquilo que é 

linguisticamente produzido como situação, uma vez que o ponto de vista linguístico, 

não há contexto sem texto. Deste modo, para a Semântica da Enunciação, a 

referência é parte alusiva criada pela linguagem por meio dos dêiticos. Em Mussalin 

e Bentes (2003, p. 28) temos,  

A linguagem, afirma Ducrot, é um jogo de argumentação enredado em si 
mesmo; não falamos sobre o mundo, falamos para construir um mundo e a 
partir dele tentar convencer nosso interlocutor da nossa verdade, verdade 
criada pelas e nas nossas interlocuções. A verdade deixa, pois, de ser um 
atributo do mundo e passa a ser relativa à comunidade que se forma na 
argumentação.  
 

Do ponto de vista da enunciação, podemos dizer os enunciados se 

encadeiam para formar o texto e apresentam dois grandes tipos de relações: 

a) as que costumam chamar de lógicas ou semânticas em sentido estrito; 

b) as que podem denominar discursivas ou pragmáticas. As primeiras 

estudadas por filósofos, logicistas e linguistas, são que equivalem de certo 

modo, às relações lógicas de conjunção, disjunção, equivalência, 

alternância, causalidade, temporalidade (KOCH, 2011. p. 29). 

Ocorrem também no discurso no qual assume extrema relevância esses tipos 

de relações, principalmente aquelas dotadas de subjetividade que podem ser 

detectadas no mundo textual e que apresentam diversos graus de complexidade.  

Koch (2016, p. 30) salienta que, 

pode-se, por exemplo, falar de relações morfossintáticas, intra e 
interenunciados, como são o caso da concordância (nominal e verbal); 
relações fonológicas ou suprassegmentais, relações sintático-semânticas 
entre proposições, que exprimem causa/consequência, meio/fim, 
condicionalidade ou hipótese, oposição ou contraste etc. 
 

Nesse cenário, podemos dizer que essas relações são responsáveis pela 

coesão do texto, abrangidas pelo que Halliday (1976) denomina de função textual 

como a referência, a substituição, a elipse, coesão lexical e da conjunção ou 

conexão. Por outro lado, podemos também considerar as relações textuais, do ponto 

de vista da enunciação, ou seja, quando assumem novos graus de complexidade.  

Na perspectiva do ângulo da informação que visa transmitir, o dado e novo na 

textualidade, manifesta-se sob a forma de tema ou de comentário. Partindo desse 

pressuposto, podemos denominar que as relações discursivas estabelecem entre 

enunciado e enunciação, que rotulamos de ideológicas ou argumentativas. Ainda em 

Koch (2016, p. 30) acrescenta: 
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Entram aqui todos os aspectos relacionados à intencionalidade do falante, à 
sua atitude perante o discurso que produz, aos pressupostos, ao jogo das 
imagens recíprocas que fazem os interlocutores um do outro e do tema 
tratado, enfim, todos os fatores implícitos que deixam, no texto, marcas 
linguísticas relativas ao modo como é produzido e que constituem as 
diversas modalidades da enunciação. 
 

Assim, em cada texto, de acordo com a intencionalidade do locutor, 

estabelecemos um tipo de relações: relações argumentativas, que implicam na 

apresentação de explicações, justificativas, razões. Segundo Ducrot (1980) a 

enunciação constitui um “evento”.discursivo. 

Com base nisso, a maioria das relações existentes entre os enunciados 

componentes de um texto podem ser encontradas por meio de uma gramática 

textual ou macrossintaxe do discurso. Koch (2016) afirma que a diversidade dos 

papéis que se constituem no e pelo discurso. De modo que o mundo extralinguístico 

no que diz respeito à autora  

está representado a si mesma, através do jogo extremamente complexo de 
relações que só podem ser explicadas dentro do próprio discurso, já que 
são criadas no interior deles, ou, em outras palavras, só encontram uma 
abordagem adequada dentre de uma macrossintaxe discursiva (KOCH, 
2016, p.32).  
 

Em suma, podemos afirmar com Guimarães (1980) e Geraldi (1981) que a 

argumentação é uma atividade estruturante do discurso, pois marca as 

possibilidades de sua construção, assegurando sua continuidade. Além disso, é 

responsável pelos encadeamentos discursivos, articulando enunciados ou 

parágrafos, transformando-os em texto: a progressão do discurso se faz, 

exatamente, através das articulações da argumentação.  

Desse modo, a argumentação assume vital importância ao elemento coesivo, 

além disso, o desenvolvimento do discurso garante a coerência, a argumentação ao 

articular entre si os enunciados, por meio dos operadores argumentativos, 

estruturando o discurso enquanto texto. Assim não só a coerência como fator 

principal, mas também de progressão como condição básica para todo discurso. 

 

2.7  Coesão Textual 

Neste item apresentaremos sobre a coesão textual que compreende a 

organização das unidades linguísticas responsável pela progressão das informações 

nele contidas. Para tanto a coesão se trata da organização de estratégias 

sequenciadas por ligações linguísticas relevantes para estabelecer a articulação 
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necessária no texto é por meio de mecanismos de coesão que se vai tecendo o 

„tecido‟ (tessitura) do texto. 

Koch (2016, p.16) considera que a coesão é, pois, uma relação semântica 

entre um elemento do texto e algum outro elemento crucial para a interpretação. 

Neste sentido a coesão, por estabelecer relações de sentido, diz respeito ao 

conjunto de recursos semânticos por meio dos quais uma sentença se liga com a 

que veio antes, aos recursos semânticos mobilizados com o propósito de criar 

textos. 

Marcuschi (1983) define os fatores de coesão como “ aqueles que dão conta 

da estruturação da sequência superficial do texto”. Isto é, dos mecanismos formais 

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

relações de sentido. Para o autor que a coesão não constitui condição necessária 

nem suficiente para que um texto seja um texto, contudo o uso de elementos 

coesivos dá ao texto legibilidade, explicitando os tipos de relações estabelecidas 

entre os elementos linguísticos que o compõem.  

Assim, em muitos gêneros textuais como científicos, didáticos, expositivos, 

dissertativo-argumentativos, a coesão é desejável, como mecanismo de 

manifestação da coerência. Em suma, podemos afirmar que o conceito de coesão 

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

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

superfície textual” (KOCH 2016, p.18). 

Koch (2016, p.18-19) distingue cincos mecanismos de coesão: a referência 

(pessoal, demonstrativa, comparativa); a substituição (nominal, verbal,frasal); a 

elipse (nominal, verbal, frasal); a conjunção ( aditiva, adversativa, causal, temporal, 

continuativa), e a coesão lexical (repetição, sinonímia, hiperonímia, uso de nomes 

genéricos, colocação). 

Koch (2016, p.19) postula que a referência pode ser feita de duas formas,  

podendo ser situacional (exofórica) e textual (endofórica). A referência exofórica 

ocorre quando a remissão é feita a algum elemento da situação comunicativa, isto é, 

quando o referente está fora do texto; e é endofórica, quando se encontra expresso 

no próprio texto  a qual o referente precede o item coesivo, tem-se a anáfora; se 

vem após ele, a catáfora. 

O segundo mecanismo, a substituição, consiste na colocação de um item em 

lugar de outro(s) elemento(s) do texto. O terceiro mecanismo elipse omite -um item 
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lexical, sintagma, oração ou todo enunciado. Por sua vez, o quarto mecanismo, a 

conjunção, permite estabelecer as conexões entre os elementos ou orações do 

texto,  explicitando as relações entre o que está  dito  Por exemplo, os diversos tipos 

de conectores como e, mas, depois, assim etc. 

E, por último, a coesão lexical é obtida por meio de dois mecanismos: 

reiteração e a colocação. A reiteração se faz por repetição do mesmo item lexical 

como sinônimo, hiperônimos, nomes genéricos. Como se pode ver nos exemplos a 

seguir em Koch (2016): 

13. O presidente viajou para o exterior. O presidente levou consigo uma grande comitiva 

(Mesmo item lexical) 

14. Uma menininha correu ao meu encontro. A garota parecia assustada. (Sinônimo) 

15. O avião ia levantar voo. O aparelho fazia um ruído ensurdecedor. (Hiperônimio: aparelho 

designa o gênero de que avião é espécie). 

16. Todos ouviram um rumor de asas. Olharam para o alto e viram a coisa se aproximando. 

(Nome genérico: coisa, pessoa, fato, acontecimento tec.) p.22.  

 
A colocação consiste no uso de termos pertencentes a um mesmo campo 

significativo. Para Halliday & Hassan (1976) consideram que toda retomada de 

referentes textuais (correferência) ocorre por meio de substituição. Por outro lado, 

muito estudiosos se opõem à visão “ substitucionalista” da coesão referencial., como 

é o caso, por exemplo de Kallmeyer, Meyer-Hermann (1974)  Segundo Koch (2016) 

acrescenta que, 

durante o ato comunicativo, o falante dá ao ouvinte uma série de instruções 
por meio dos elementos linguísticos do texto, distinguindo três tipos básicos 
de instruções:  a primeira refere-se instruções de consequência (nível 
pragmático); a segunda refere-se instruções de sentido (nível semântico); e 
instruções de conexão (nível sintático)” (KOCH, 2016,p.23). 
 

A partir destas considerações, e tomando por base a função dos mecanismos 

coesivos na construção da textualidade. Koch (2016) considera a existência de duas 

grandes modalidades de coesão: a coesão remissiva ou referencial (referenciação, 

remissão) e a coesão sequencial (sequenciação).  

A coesão referencial ocorre quando um componente da superfície do texto faz 

remissão a outro(s) elemento(s) a partir do universo textual. Podendo ser 

interpretado semanticamente, com a anáfora (precedente) que pode ocorrer antes 

ou depois do seu antecedente (catáfora). Neste sentido, a noção de elemento de 

referência se constrói na tessitura do texto, modificando-se a cada novo “nome” que 

se apresenta a cada nova ocorrência do mesmo “nome”.  
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O referente é algo que se (re)constrói textualmente, sendo assim a coesão 

referencial partem do pressuposto. Em Koch (2016) “de que existe identidade de 

referência entre a forma remissiva e seu referente textual”. As principais formas 

remissivas (ou referenciais) podem ser de ordem gramatical ou lexical*, as formas 

gramaticais não fornecem ao leitor/ouvinte instruções de sentido, mas apenas 

instruções de conexão. 

Já as formas remissivas lexicais abrangem os grupos nominas definidos que 

em grande número de casos, instruções de concordância, contêm, também, 

instruções de sentido, isto é, fazem referência extralinguística. A segunda 

modalidade de coesão textual é a que denominamos coesão sequencial ou 

sequenciação. A coesão sequencial diz respeito aos procedimentos linguísticos por 

meio dos quais se estabelecem, entre segmentos do texto, parágrafos e sequências 

textuais. (KOCH, 2016) 

 Weinrich (1964) conclui que o texto é como uma “ estrutura determinativa”, 

cujas partes são interdependentes, sendo cada uma necessária para a 

compreensão das demais. Desta forma, a interpendência é devida, em parte, aos 

diversos mecanismos de sequenciação existentes na língua. Koch (2016) detalha 

que a sequenciação frástica  se constituem por meio de fatores de coesão. 

Isto significa, que na medida em que garantem a manutenção do tema, o 

estabelecimento de relações semânticas e/ou pragmáticas entre segmentos maiores 

ou menores do texto, a ordenação e articulação de sequências textuais. Enquadram-

se, tais procedimentos. 

 A manutenção do tema, isto é, a continuidade de sentidos do texto é 

garantida, em grande parte pelo uso de termos pertencentes a um mesmo campo 

lexical, a progressão temática e o encadeamento que permite estabelecer relações 

semânticas e/ou discursivas entre orações, enunciados no texto. Neste sentido, o 

uso dos mecanismos coesivos tem por função facilitar a interpretação do texto e a 

construção da coerência pelos usuários. Segundo Koch (2016): 

 
Por essa razão, seu uso inadequado pode dificultar a compreensão do 
texto: visto possuírem, por convenção, funções bem específicas, eles não 
podem ser usados sem respeito a tais convenções. Se isto acontecer, isto 
é, se seu emprego estiver em desacordo com sua função, o texto parecerá 
destituído de sequencialidade, o que dificultará a sua compreensão e, 
portanto, a construção da coerência pelo leitor/ouvinte (KOCH, 2016, p.77). 
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Portanto, é importante frisar que a coesão referencial parte do uso de formas 

remissivas, retomando referentes do texto para se tornarem suporte de novas 

predicações não deixa de contribuir para a progressão do texto, aproximando-se, 

dos mecanismos de sequenciação.  

2.8 Coerência Textual  
 

Nesta subseção vamos apresentar o conceito de coerência. Como já 

explicitado na seção anterior a coerência está diretamente ligada à possibilidade de 

se estabelecer um sentido para o texto. Devendo ser entendida como um princípio 

de interpretabilidade ligada à capacidade que o receptor tem para estimar o sentido 

do texto. 

Para haver coerência é preciso que haja possibilidade de estabelecer no texto 

alguma forma de unidade ou relação entre seus elementos em que resulte uma 

forma de organização. Marcuschi (1983) afirma que “se há uma unidade de sentido 

no todo do texto quando este é coerente, então a base da coerência é a 

continuidade de sentidos entre os conhecimentos ativados pelas expressões do 

texto” (p.72). 

Essa continuidade diz respeito ao modo como os componentes do mundo 

textual e relações fora do texto são mutuamente acessíveis e relevantes. É que a 

continuidade se estabelece através de uma coesão cognitiva entre os elementos do 

texto. Koch (2016) explicita que “os processos cognitivos que operam entre os 

usuários (produtor e receptor) do texto e não só de tipo lógico, mas também 

dependem de fatores socioculturais”. 

 Diante disso, a continuidade dos conhecimentos ativados pelas expressões 

linguísticas resultando que chamamos tópico discursivo, seja na fala ou escrita. 

Embora a continuidade a um dado tópico discursivo seja uma condição necessária 

para o estabelecimento da coerência, nem sempre a descontinuidade representará 

incoerência. Koch (2016, p. 36) considera, pois,  

a coerência como um princípio de interpretabilidade, dependente da 
capacidade dos usuários de recuperar o sentido do texto pelo qual 
interagem, capacidade essa que pode ter  vários fatores como o grau de 
conhecimento sobre o assunto, grau de conhecimento de um usuário pelo 
outro, conhecimento dos recursos linguísticos utilizados, grau de integração 
dos usuários entre si e/ou o assunto, etc. 
 

Neste sentido podemos dizer que a coerência tem a ver com “ boa formação” 

do texto num sentido da gramaticalidade. Segundo Koch (2016) existem diversos 
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tipos de coerência, como a coerência semântica, que se refere à relação entre 

significados dos elementos das frases em sequência em um texto (local) ou entre os 

elementos do texto como um todo.  

Coerência sintática que se refere aos meios sintáticos para expressar a 

coerência semântica como, por exemplo, os conectivos, o uso dos pronomes, de 

sintagmas nominais definidos e indefinidos etc. A coerência estilística corresponde 

aos usos de elementos linguísticos (léxico, tipos de estruturas, frases, etc.) 

pertencentes ou constitutivos do mesmo estilo ou registro linguístico e a coerência 

pragmática, que tem a ver com o texto visto como uma sequência de atos de fala. 

Esta divisão de diversos tipos de coerência resulta no que chamamos de 

influência no estabelecimento do sentido do texto (KOCH, 2015). 

Portanto, a coerência dá textura ou textualidade à sequência linguística. Para 

Verceze (2011), a coerência na superfície do texto funciona como pistas que o 

produtor utiliza para mostrar sua intenção comunicativa a qual  orienta os falantes na 

construção do sentido do texto. Essas pistas são imprescindíveis para as estratégias 

interpretativas e inferenciais: 

Se, porém, é verdade que a coerência não está no texto, é verdade também 
que ela deve ser construída a partir dele, levando-se, pois, em conta os 
recursos coesivos presentes na superfície textual, que funcionam como 
pistas ou chaves para orientar o interlocutor na construção do sentido. Para 
que se estabeleçam as relações adequadas entre tais elementos e o 
conhecimento de mundo (enciclopédico), o conhecimento 
socioculturalmente partilhado interação, torna-se necessário, na grande 
maioria dos casos procederem a um cálculo, recorrendo-se a estratégias 
interpretativas, como as inferências e outras estratégias de negociação do 
sentido (VERCEZE 2011, p. 51). 
 

A partir dessa afirmação, verificamos que a coerência acontece numa 

construção de relações entre os recursos coesivos e os conhecimentos 

enciclopédicos, estabelecidos socioculturalmente. Isso demonstra que a coerência 

envolve uma atividade discursiva, ou seja, pode-se dizer que a coerência acontece 

quando se introduz certo objeto de discurso e depois se pretende prosseguir com 

ele.  

Marcuschi (1999) apresenta que uma noção de coerência parece considerar o 

texto/discurso como processo e não como produto.  Nessa atividade, está envolvida 

a manipulação de elementos linguísticos por operações argumentativas e processos 

cognitivos, realizados entre os usuários do texto. Koch (2016, p.61) afirma que “a 

coerência não é nem característica do texto, nem dos usuários do mesmo, mas está 

no processo que coloca texto e usuários em relação numa situação comunicativa”. 
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Fica evidente que a construção da coerência decorre de uma multiplicidade 

de fatores das mais diversas ordens: linguística, discursiva, cognitiva, cultural e 

interacional. Koch (2016) define esses elementos linguísticos servem como pistas 

para a ativação dos conhecimentos armazenados na memória, constituem o ponto 

de partida para a elaboração de inferências, ajudam a captar a orientação 

argumentativa dos enunciados que compõem o texto, etc. 

Adquirimos esse conhecimento à medida que vivemos, o nosso conhecimento 

de mundo desempenha um papel decisivo no estabelecimento da coerência.  Sendo 

assim, os elementos textuais remetem ao conhecimento partilhado, ou seja, para 

que um texto seja coerente, precisa haver um equilíbrio entre informação dada e 

informação nova (Koch, 2016). 

Koch (2016) assinala que a inferência é a operação pela qual, utilizando seu 

conhecimento de mundo, o receptor (leitor/ouvinte) de um texto estabelece uma 

relação não explícita entre dois elementos deste texto que ele busca compreender e 

interpretar ou, entre segmentos de texto e os conhecimentos necessários para a sua 

compreensão. 

 Já os fatores de contextualização são aqueles que “ancoram” o texto em uma 

situação comunicativa determinada. Marcuschi (1983) menciona que podem ser de 

dois tipos: os contextualizadores propriamente ditos e os perspectivos ou 

prospectivos. Os fatores perspectivos ou prospectivos são aqueles que avançam 

sobre os conteúdos e na forma do texto.  

Nesta perspectiva, Koch (2004) ressalta que fazer o uso dos contextos sociais 

requer um engajamento nas atividades em que a linguagem constitui o próprio lugar 

em ações interacionais. Segundo ela, trata-se de: 

 (...) ações que se desenvolvem em contextos sociais com finalidades 
sociais e com papeis distribuídos socialmente. Os rituais, os gêneros e as 
formas verbais disponíveis não são em nada neutros quanto a este contexto 
social e histórico.” (...) O tipo de relação que se estabelece entre linguagem 
e cognição é estreita, interna, de mútua constitutividade, na medida em que 
supõe que não há possibilidade integrais de pensamento ou domínios 
cognitivos fora da linguagem, nem possibilidade de linguagem fora de 
processos interativos humanos (KOCH 2004, p. 31-32). 
 

Cabe lembrar que a coerência se constrói em virtude de relações de sentido 

internas e externas do discurso. Ou seja, não se dá na dependência exclusiva de 

relações léxico-gramaticais ou lógicas. Trata-se de um ponto de partida, cuja 

coerência é vista como continuidade ou recorrência de referentes.  
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Neste sentido, Marcuschi (1999, p. 14) ressalta que “a referenciação ocorre 

como fio condutor de base, contribuindo tanto para a formação de relações locais 

como para o estabelecimento de canais temáticos e para a construção de 

representações globais”. Em suma, a coerência é uma atividade que exige cuidado 

em (re)construir o contexto linguístico num processo de contínuo reajuste.  

Portanto, a coerência precisa ser tratada para além do que o texto nos revela 

em sua materialidade linguística explicitamente constituída, em outras palavras, 

podemos dizer que a base da coerência é a continuidade de sentidos entre os 

conhecimentos ativados pelas expressões do texto, estabelecidos em diferentes 

aspectos semânticos, pragmáticos, estilístico e sintático.  
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SEÇÃO 3: ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Nesta seção, apresentamos os resultados obtidos e a análise dos dados das 

redações escolares do segundo ano do ensino médio, com as quais discutimos a 

progressão referencial e tópica das anáforas nominais e os mecanismos que regem 

coesão, bem como a interpretabilidade da coerência. 

3.1  Progressão Referencial nas redações escolares 
 
Tabela 01 - Anáforas Nominais Diretas 

Anáforas Nominais Diretas Sigla Quant. % 

Por repetição ADR 108 79 

Por descrição definida ADD 8 6 

Por Sinonímia ADS 20 15 

Total 
 

136 100 
Fonte: Elaborada da pesquisadora. 

 

Como podemos observar na Tabela 01 a maior predominância foi ADR com 

79% presente no corpus, a partir dessa constatação percebemos que quando os 

envolvidos utilizam esse tipo de anáfora, fica evidente que os sujeitos necessitam 

enriquecer seus conhecimentos de mundo e enciclopédico, para construírem textos 

mais articulados e organizados. 

Figueiredo (2003) considera que essa anáfora se destaca por ter uma relação 

identificável com um antecedente no texto, processo pelo qual se estabelece essa 

ligação. Importa pensar a retomada não apenas no sentido restrito de repetição, mas 

também de atribuição de significado na relação de um elemento do texto com o seu 

antecedente referencial, estabelecendo, assim, a continuidade referencial que 

assegura a coesão textual.  

Além disso, numa relação anafórica, o antecedente é dotado de autonomia 

referencial, enquanto o termo anafórico repetido só possui interpretação pela sua 

dependência em relação ao antecedente. Por este motivo, a relação anafórica se 

caracteriza pelo fato do antecedente ser referencialmente independente em relação 

ao termo anafórico. 

Sendo assim, a ADR consiste na retomada de um referente anterior, 

estabelecendo a correferenciação e cossignificação foram postulados por Marcuschi 

(1983). Neste caso, a retomada é feita por um segmento ou termo anterior explícito 

no texto, sendo o referente anafórico, na maioria das vezes, apresentado por meio 
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de um nome-núcleo e pouca informação Figueiredo (2003, p. 229) defende que o 

uso da ADR: 

Resulta de um prolongamento natural do antecedente por meio de repetição 
ou substituição, o que se traz em uma âncora correferencial, ou resulta de 
processos inferenciais, de saberes enciclopédicos, o que traduz em uma 
anáfora não correferencial (associativa). É dentro deste modelo de anáfora 
que, normalmente, os linguistas distinguem dois tipos clássicos de anáforas 
nominais. 
 

Assim sendo, neste caso podemos destacar a seguir o exemplo do trecho 

retirado da R10PN* que ilustra essa predominância.  

 
Hoje em dia o aborto está sendo normal muitas mulheres estão praticando o auto-aborto (sic), 

esse auto-aborto é a mulher que provoca em si mesmo ou o aborto consentido (sic). Tem o aborto 

sentimental que é da gravidez resultante de estupro, esse aborto é permitido por lei, mais tem 

vário(sic) países que o aborto não é proibito (sic). Então eles pradica(sic) aborto sem se punito 

(sic), aqui no Brasil tem que proíbe o aborto, o único aborto que não é punito é o aborto praticado 

(sic) por médico, conforme o art. 12&,I- Que é aborto necessário, que é aquela gravidez que a 

mãe tem risco de vida inciso II como eu já sitei (sic). (R10PN*) 

Como podemos verificar no trecho citado, o informante utiliza de modo 

predominante a ADR representada pelo referente anafórico „aborto‟ e „auto-abordo‟, 

conforme apontado nos grifos na redação 10. Nessa redação observamos que há  

continuidade temática, porém a coerência fica comprometida devido aos arranjos 

sintáticos das informações.  

Nas linhas 1 “Hoje em dia o aborto está sendo normal muitas mulheres estão 

praticando o auto-aborto, linha 2 “esse auto-aborto é a mulher que provoca em si 

mesmo”; observamos que o produtor utiliza estratégias operacionais sobre a 

estrutura e o significado do „aborto‟ segundo o seu  processamento cognitivo e  

conhecimento geral. A respeito desse conhecimento,  Koch (2016,p.35) diz  que: 

O nosso conhecimento geral, representando o conhecimento procedural 
que possuímos sobre compreensão do discurso. Falar em processamento 
estratégico significa dizer que os usuários da língua realizem 
simultaneamente em vários níveis passos interpretativos finalisticamente 
orientados, efetivos, eficientes, flexíveis, tentativos e extremamente rápidos; 
fazem pequenos cortes no material “ entrante”, podendo utilizar somente 
informação ainda incompleta para chegar a uma (hipótese de) interpretação. 
Em outras palavras, a informação é processada on-line. 
 

Em continuidade, na linha 4 do fragmento, “Então eles pradica (sic) aborto 

sem se punito,” nesse enunciado verificamos que o elemento sintático  “eles” não 

deixa claro quem realiza a prática do aborto, ou seja, não conseguimos resgatar 

neste enunciado o referente anafórico. Contudo, ao observamos o fragmento inteiro 



44 
 

podemos dizer que ocorre uso reiterado da anáfora nominal por repetição (aborto). 

Ou seja, o fragmento apresenta algumas falhas nas estruturas coesivas sintáticas.  

Também verificamos na linha 1 “Hoje em dia o aborto está sendo normal 

muitas mulheres estão praticando o auto-aborto,” a existência da 

correferencialidade, isto é, a referência está localizada no cotexto. Sendo assim o 

termo anafórico “aborto” retoma o antecedente explícito “auto-aborto”. Isto significa, 

segundo Marcuschi (2008, p.116) que 

A anáfora com antecedente explícito na superfície textual é 
fundamentalmente gerada por algum tipo de relação entre dois constituintes 
oracionais e é resolvida por uma relação de um antecedente com um 
consequente. Isto significa que para uma anáfora com antecedente explícito 
sempre é possível identificar, na superfície textual, algum elemento que lhe 
corresponde.  
 

Na linha 3  observamos “Tem o aborto sentimental que é da gravidez 

resultante de estupro, esse aborto é permitido por lei,” no qual o termo anafórico 

aborto retoma o antecedente “esse aborto” da anáfora por repetição que vem 

acompanhada de um dêitico expresso “esse”. Sobre essa relação de correferência  

Koch (2016, p.51) considera que 

A anáfora estabece uma relação de correferência ou, no mínimo, de 
referência, entre elementos presentes no texto ou recuperáveis através da 
inferenciação; ao passo que a dêixis textual aponta, de forma indicial, para 
segmentos maiores ou menores do cotexto, com o objetivo de focalizar 
neles atenção do interlocutor. 
 

Com base nessa afirmação podemos dizer que ADR constitui um fenômeno 

textual de correferenciação e cosignificação em que os referentes anafóricos podem 

ser ativados e reativados no decorrer da superfície textual, como observamos no 

fragmento da redação 10.  Krevey e Roman (2010, p. 05) acrescentam que: 

a boa formação textual requer uma estabilidade entre uma informação nova 
e a repetição de informações já dadas pelo texto ou pelo contexto – 
informações já dadas ou velhas. É na repetição ou na retomada de 
informações novas ou velhas que acontece a continuidade temática, de 
suma importância para a compreensão textual. E uma das aplicações 
práticas do conceito de coesão referencial é precisamente a substituição de 
palavras por parte do aluno ao escrever um texto. 
 

Destacamos que essa anáfora possibilita a retomada de informações, 

contribuindo para continuidade temática, fornecendo a interpretação da referência 

dos elementos léxicos envolvidos no texto. Contudo, devemos enfatizar que essa 

construção excessiva da ADR pode interferir de modo substancial o estabelecimento 

da progressão referencial e compreensão de sentido. 
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Por sua vez, também verificamos na Tabela 01 o segundo maior índice de 

15% de produtividade nas redações dos informantes a anáfora nominal por 

sinonímia. A partir desta produtividade de ADS na pesquisa podemos destacar que 

os informantes, ao utilizarem esta anáfora, desenvolveram a progressão tópica. 

Cavalcante (2016, p.86) considera que “o tópico discursivo é definido por dois traços 

básicos: a centração e a organicidade”. 

Transcrevemos a seguir um exemplo da redação 13 para mostrar a presença 

da anáfora nominal direta por sinônimo (ADS): 

 
O desenvolvimento dos professores e uma precondição para desenvolvimento da escola e, em 

geral a experiência demonstra que os docentes são mais execultores das ideias dos outros 

nenhuma reforma. Para que a nossa educação venha melhorar, no Brasil os docentes devem, 

primeiramente saber como lidar com professores com educação e com respeito para que venha 

ter respeito mútuo. (R13ES*) 

Observamos que o referente anafórico sinônimo „docente‟ representa o 

sintagma nominal „professores‟. Assim, podemos reconhecer que o tópico central a 

partir das indicações dadas pelo informante incidiu sobre o papel dos professores 

para a melhoria da educação no Brasil. Com isso percebemos a construção e 

reconstrução de sentidos dos referentes responsáveis pelas informações no texto. 

Assim sendo, Verceze (2011, p. 77) considera que “textualizar o mundo 

através da linguagem não é um simples processo de elaborar informações, requer a 

(re) construção interativa do próprio real”. Nesse sentido, destacamos os fragmentos 

da linha 1, “o desenvolvimento dos professores é uma precondição para 

desenvolvimento da escola” e linha 2 “e, em geral a experiência demostra que os 

docentes são mais execultores das ideias dos outros nenhuma reforma”. 

Nestes excertos, os segmentos tópicos „desenvolvimento‟ podem ser 

representados implicitamente como „formação‟ e „qualificação‟, na estrutura textual 

para orientar o leitor no sentido do texto. Outro segmento tópico „execultores‟ remete  

ao sintagma nominal “professores” na organização global do texto, em que 

explicitando as articulações das sequências textuais. 

As expressões nominais  „docentes‟ e „professores‟ destacadas contribuem 

para constituição do parágrafo, orientam a atenção do leitor e a produção de sentido 

do texto. Assim sendo, ADS também utiliza a noção de correferencialidade e 

cossignificação, ou seja, a presença do referente anafórico explícito no contexto. 
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Em suma, essas expressões nominais constituem uma cadeia referencial em 

apontam para uma avaliação positiva do fato em que a orientação argumentativa 

pode ser configurada por meio de um nome-núcleo. Notamos que esses tópicos 

quando introduzido, “mantém-se por determinado tempo, após a qual será 

introduzido um novo segmento tópico” Koch (2016, p. 113). A continuidade tópica 

constitui condição indispensável para a coerência textual.  

Observamos também na Tabela 01 o índice de 6% relativo à anáfora direta 

nominal por descrição definida (ADD). Essa incidência ocorreu em virtude de que os 

informantes ainda estão em processo da aquisição da escrita. Desse modo,  

percebemos que seus produtores utilizam os recursos coesivos para a construção 

de sentido do texto. 

Destacamos na redação 16, três casos de ADD, conforme pode ser visto nos 

grifos do excerto a seguir: 

A 24º fase da operação lava jato, que começou em março 2014, é investigado um esquema 

bilionário de lavagem de dinheiro, e evasão de divisas, a policia federal tem como principal alvo 

dessa fase, é o expresidente Luis Inacio Lula da Silva. Nesta fase, da operação lava jato, o Juis 

Sergio Mouro expediu 11 mandados de coercitiva, quando o investigado ou suspeito, e obrigado a 

comparecer perante uma autoridade policial, foram expedido 33 mandados de busca e apreensão. 

(R16ES*) 

 
Neste fragmento, observamos que as construções da ADD vêm seguidas por 

determinantes definidos: “a polícia federal”, “o ex-presidente Luis Inacio Lula da 

Silva” e o “Juis Sergio Mouro”. Esses referentes anafóricos também estabelecem 

noções de correferenciabilidade e cossignificação, pois o uso da descrição nominal 

no fragmento do texto surgiu a partir dos conhecimentos pressupostos para a 

escolha do dizer.  

Constatamos também que as ADD nesta redação foram recategorizados por 

meio das marcas de intersubjetividade em relação ao tema proposto: “Operação 

Lava Jato”, em que o informante ao utilizar essas três ADD: “a polícia federal”; 

“expresidente Luis Inacio Lula da Silva” e o “Juis Sergio Mouro”, desempenha  uma 

função avaliativa, Conforme  Koch (2002, p. 269): 

A escolha de determinada descrição definida pode, assim, ter função 
avaliativa, isto é, trazer ao leitor/ouvinte informações importantes sobre as 
opiniões, crenças e atitudes do produtor do texto, auxiliando-o na 
construção do sentido Por outro lado, o locutor pode também ter o objetivo 
de, pelo uso de uma descrição definida, sob a capa do dado, dar a conhecer 
ao interlocutor, com os mais variados propósitos, propriedades ou fatos 
relativos ao referente que acredita desconhecidos do parceiro. 
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Com base nessa afirmação percebemos nas linhas 2 da redação 16 que o 

informante constrói um texto apenas informativo, como se vê no fragmento “é 

investigado um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e evasão de divisas”, e 

na linha 4   “o Juiz Sergio Mouro expediu 11 mandados de coercitiva, quando o 

investigado ou suspeito, e obrigado a comparecer perante uma autoridade policial”. 

Em suma, a escolha das descrições definidas pode trazer ao interlocutor 

informações importantes sobre as opiniões, crenças e atitudes do produtor do texto, 

auxiliando-o na construção do sentido. Por essa razão, essas formas referenciais, na 

maioria dos casos, têm valor persuasivo, e poder de orientar o interlocutor no 

sentido de chegar a determinadas conclusões. 

Portanto, a referenciação por meio de formas nominais é um dos recursos 

argumentativos que possibilitam “amarrar” entre si as várias partes do texto. Sendo 

assim, a referenciação pode ser concebida como “atividade discursiva”, na qual  

atuam  constituindo argumentos favoráveis e/ou contrários para uma tomada de 

posição,  defesa de um ponto de vista ou uma avaliação.  

Na tabela 02 verificamos a predominância das Anáforas Nominais Indiretas 

por Termo Genérico (AITG), cujo índice maior de ocorrência foi de 48%, em 

contraposição à Anáfora Nominal Indireta Associativa (AIA) com índice de 32% e 

com a Anáfora Nominal Indireta Encapsuladora (AIE), com índice de 20%.  

Tabela 02 - Anáforas Nominais Indiretas 

Anáforas Nominais Indiretas Sigla Quant. % 

Associativa AIA 35 32 

Encapsuladora AIE 22 20 

Por Termo Genérico AITG 53 48 

Total 

 

110 100 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 Observamos que o fragmento da redação 41 ilustra a anáfora nominal 

indireta por termo genérico: 

Isso não é uma culpa da criança de ter vindo, ou de querer ter uma família, é essa mãe que 

está esperando essa criança vai e aborta, vai e mata uma criança em defesa, uma vida de deus, é 

com isso que a mulher faz, um enorme pecado, mais ela não está ligando. 

Então e uma coisa séria esse negaço de aborto, se por acaso a mulher não quer ter filho 

não procure, por que se procura com serteza vimra um ser humano inocente no mundo. Então 

aborto é um crime contra todos as criancinha que estão a caminho para uma vida, para ter uma 

família. (R41JS*) 
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No primeiro parágrafo também observamos o uso da Anáfora Nominal Direta 

por Repetição, que é retomada pela “criança” duas vezes. Em seguida, aparece  na 

linha 2 do fragmento: “e mata uma criança em defesa, uma vida de deus”. Assim 

sendo, observamos a AITG no referente anafórico “criança” no trecho retirado da 

redação 41, operando como uma generalização deste nome-núcleo.  

Isso se deve ao fato de que esses tipos de anáforas são “expressões 

nominais que se apresentam de maneira vagas, inespecíficas e compõe um nome-

núcleo genérico acompanhado de determinante”, (VERCEZE, 2011). Já no segundo 

parágrafo, temos a presença da AITG “uma coisa”, “a mulher”, “filho”, “um ser 

humano inocente”, “todas as criancinhas”, “negaço”.  

Estas AITG são constituídas e sequenciadas no segundo parágrafo do texto, 

estabelecendo a continuidade de temática, porém estas anáforas são apresentadas 

como vagas, generalizadas e inespecíficas.  Como exemplo, citamos a linha 4 do 

segundo parágrafo da redação 41: “Então e uma coisa séria esse negaço de aborto”.  

Podemos dizer que os informantes utilizaram os referentes anafóricos „a 

mulher‟ para enfatizar implicitamente sobre as mulheres grávidas, „filho‟, „um ser 

humano inocente‟ e „ todas as criancinhas‟ como consequência dessa gravidez não 

desejada, „coisa‟ designando o ato do aborto e para  „negaço‟  referindo sobre a 

prática do aborto.  

Verificamos que a retomada do antecedente só pode ocorrer a partir de uma 

ideia, por meio da inferência, através da interpretação, e ativação dos processos 

cognitivos. Em Koch (2006, p. 107): 

as anáforas indiretas tratam-se de formas nominais que se encontram em 
dependência interpretativa de determinadas expressões da estrutura textual 
em desenvolvimento, o que permite que seus referentes sejam ativados por 
meio de processos cognitivos inferenciais, possibilitando, assim, a 
mobilização de conhecimentos do mais diversos tipos armazenados na 
memória dos interlocutores. 
 

Por fim, no fragmento percebemos uma progressão referencial nos dois 

parágrafos. Essa progressão ocorre por meio da introdução, identificação, 

preservação, continuidade e retomada dos referentes, os quais se encadeiam para o 

desenvolvimento da progressão textual e promovem a recategorização dos 

referentes, contribuindo para a (re)construção do sentido no texto.  

Observamos também na tabela 02, a ocorrência das Anáforas Nominais 

Indiretas por Associação (AIA) com um índice 32% na pesquisa. Um tipo particular 

de anáfora nominal não correferencial é a anáfora associativa. Do ponto de vista da 
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forma, a anáfora associativa consiste na associação de dois elementos um 

antecedente e um subsequente que tem natureza anafórica. 

Para alguns estudiosos (KLEIBER, 1990; CONTE 1996), o elemento anafórico 

associativo é necessariamente um sintagma com artigo definido. Para que uma 

expressão referencial realize a anáfora associativa é necessária a definitude e a 

unicidade. Neves (2016, p. 107)  aponta que: 

com ela, introduz-se como conhecido um referente que não foi 
explicitamente mencionado no contexto anterior, mas que pode ser 
identificado com base em informação introduzida previamente no universo 
de discurso, configurada em um outro referente disponível no contexto. 
 

A seguir observamos o fragmento da redação 20 para mostrar a associação 

que pode ser  estabelecida entre os campos lexicais. 

Analisamos primeiro a grande quantidade de matriculados no início do ano e boa parte 

destes alunos não ficam ate o final do ano. Isto porque a maioria desistem de seus estudos, seja 

por problemas pessoais ou não. Claro que, isso não é problema principal da nossa educação, pois 

educação não está apenas na escola. Trocamos livros por horas em redes sociais e aparelhos 

eletrônicos! Se tirássemos, pelo menos, uma hora ou mais antes de dormir para ler e escrever não 

estaria na situação que apresenta-se hoje em dia. A leitura é fundamental para um aprendizado e 

uma boa escrita. Infelizmente, com o passar dos anos os livros e a prática de leitura foram sendo 

despresadas em nosso cotidiano e começamos a classificar como algo tedioso. 

Em parte, as estruturas de escolas e “ profissionais” apodrecem o nosso conhecimento 

geral apresentado nas escolas. Um exemplo disto; as bibliotecas escolares estão tempo todo 

fechadas, escolas não apresentam uma boa aula teórica e muito menos prática. Alguns alunos 

também não colaboram com a própria educação dentro da escola destroindo (sic) os poucos 

materiais oferecidas. (R 20BB*) 

Verificamos que os informantes que utilizaram essas anáforas possuíam um 

domínio mais apurado da escrita, por isso conseguiram desenvolver um texto coeso 

e coerente. Cavalcante (2001) atesta que as anáforas associativas indiretas 

possuem vínculos lexicais e também são acionadas por representações do 

conhecimento de mundo partilhado, havendo um grau de explicitude dos vínculos 

lexicais utilizados por cada falante. 

A interpretação das sequências associativas, embora assentadas nas 

informações precedentes, tem dependência do conhecimento compartilhado entre 

os interlocutores, bem como dos “estereótipos culturais” (APOTHÉLOZ E 

REICHLER-BÉGUELIN, 1999, p.367). Desse modo, a anáfora associativa apresenta 

o referente como já conhecido, ou como identificável, embora ele não tenha  sido 

explicitamente designado. 
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Nestas anáforas associativas os elementos lexicais e o “anafórico” mostram 

relações inclusivas como, por exemplo, destacado no fragmento „a educação‟, a 

„quantidade de alunos‟, „as estruturas das escolas‟ e os „profissionais‟ . Como aponta 

Charolles (1999) usando um sintagma desse tipo, os interlocutores podem acessar 

qualquer entidade apresentada pelo substantivo núcleo desse sintagma, seja com 

base na informação pragmática acionada na interlocução, seja com base no 

contexto pragmático.  

Nestes traços AIA Charolles (1990), propõe uma concepção mais discursiva 

da anáfora associativa. Para o autor “é o discurso que, apresentando uma 

expressão definida em seguida a uma expressão antecedente, impõe a relação 

associativa e conduz à interpretação da expressão anafórica como associada a uma 

parte antecedente”. 

Defendendo que anáfora associativa é “fenômeno discursivo” sugere que sua 

interpretação é dirigida pela habilidade dos sujeitos em construir, a partir de uma 

leitura on-line, ou seja, uma representação particular, num espaço mental da relação 

anafórica. Essa concepção AIA pode ser caracterizada por uma amarração lexical 

entre sintagmas nominais no texto, com um mesmo campo semântico, que servem 

de fonte para sustentar as anáforas lexicalizadas.  

Notamos também que nos dois parágrafos da redação 10, o informante 

utilizou diversas estratégias discursivas, expôs seus pontos de vista sobre a 

educação e seus paradigmas como a evasão escolar, o uso excessivo das redes 

sociais, a precariedade das estruturas das escolas e a necessidade de cursos de 

formação continuada para os professores. 

Entre os fenômenos relevantes da AIA podemos citar Tomps e Dubois 

(1999).Esses autores consideram que  

as associações fortes entre um antecedente e uma expressão anafórica, 
isto é, aquelas em que não há associação previamente memorizada entre 
esses dois elementos, podem envolver antecipação. A antecipação é, pois, 
um processo eliciado pelo antecedente: ativação da representação mental 
de uma expressão anafórica se dá a partir de uma representação mental 
previamente ativada do antecedente. (1999, p.329) 
 

Com base nisso podemos dizer que a expressão anafórica da AIA se dá a 

partir de uma representação mental pelo qual os interlocutores fazem uso da 

inferenciação para interpretar as informações processadas e criar estratégias 

cognitivas. Em suma, o uso adequado da AIA pode facilitar a interpretação do texto 

e a construção da coerência pelos usuários.  
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Observamos também, na tabela 02, a ocorrência das Anáforas Nominais 

Indiretas Encapsuladora (AIE) com índice de 20%. Do ponto de vista da forma, essa 

estratégia anafórica resume um conteúdo textual. São geralmente construções 

realizadas por meio de expressões dêiticas que resumem ideias como: este fato, 

esse ponto, esta matéria, esse apelo, essa hipótese, essa opinião, essa questão.  

Cavalcante (2016, p.134), afirma que “o encapsulamento de orações inteiras 

do cotexto, a organização e a centração de partes do texto, a marcação da 

heterogeneidade enunciativa, o convite para uma ativação na memória e a 

estratégia argumentativa de colocar em cena várias vozes no texto/discurso”. 

No fragmento da redação 12 a seguir encontramos três construções, em 

especial, de AIE. 

 
O aborto virou um assunto polêmico entre a mídia por trazer junto várias questões a se 

discutir. Principalmente por se tratar de mais uma vida correndo riscos de saúde. Deve-se analisar 
cada caso específico de forma individual, pois cada caso trás problemas diferentes, a serem 
discutidos; mulheres que sofreram estupro e acabaram engravidando, jovens grávidas, bebês 
diagnosticados com microcefalia e etc. A questão principal é se o aborto deveria ser permitido e 
em quais casos deveria ser legal? 

Se analisarmos no nosso dia-a-dia, vemos mais e mais jovens grávidas. Muitos delas 
decidem abortar por não saber lidar com a situação e temer em enfrentar as consequências. Estas 
jovens mães não souberam raciocinar em se prevenir na hora de cometer o ato sexual. Então, que 
nesses casos, onde não há riscos na gravidez, nem para as mães e nem para os bebes, o aborto 
deve continuar sendo ilegal. [...] (R12BB*) 

 

No primeiro parágrafo, da redação 12 temos a primeira Anáfora Indireta 

Encapsuladora (AIE) “várias questões”,  introduzida no texto sem recategorização e 

sem correferenciação. Trata-se de um nome núcleo inespecífico, cuja realização 

lexical, sumariza a introdução de novos referentes na memória discursiva dos 

interlocutores.  

Nesse sentido, podemos dizer que AIE constitui uma paráfrase resumitiva, 

pois sintetiza uma ideia precedente ou procedente. Na AIE “várias questões” há 

retomada de todas as questões sociais sobre aborto. Na segunda AIE são 

introduzidos por um referente inespecífico “problemas diferentes” para sumarizar o 

conteúdo de um segmento textual precedente. 

Encontramos nas linhas 4 e 5 do primeiro parágrafo “a serem discutidos; 

mulheres que sofreram estupro e acabaram engravidando, jovens grávidas, bebês 

diagnosticados com microcefalia e etc.”(sic). Na terceira AIE “a questão principal” 

introduz nova informação, em que implicitamente centraliza-se sobre o ponto de 
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vista da legalização ou não legalização do aborto. O efeito dessa substituição 

resumitiva é uma questão de economia e organização. 

Esse tipo de expressão nominal substitui a predicação, constituindo-se como 

um rotúlo. (Francis, 2003). Os rótulos são anáforas encapsuladoras que resumem 

estágios de argumentos, as quais ajudam na organização macrotextual, ou seja, na 

organização de subtópicos do texto, pois indicam fechamento de uma porção textual 

e funcionam como sinalizadores argumentativos. 

Cabe frisar que essas anáforas podem ser importantes recursos coesivos 

para os textos argumentativos. Koch (2005) trata das AIE como sendo 

 
[...] formas remissas textuais, as quais constroem e reconstroem o objeto-
de-discurso, imprimindo ao texto orientações argumentativas em 
consonância com a proposta enunciativa do produtor do texto. Os referentes 
estão a disposição para a escolha do produtor, entre as possibilidades do 
léxico e  caracterizam a intenção ou opinião do locutor, para a produção do 
sentido no texto (KOCH, 2005, p.35). 
 

Assim, essas anáforas encapsuladoras possuem valor persuasivo, isto é, são 

rótulos avaliativos que orientam o interlocutor ou produtor para determinadas 

conclusões. Geralmente, o rótulo avaliativo consiste no ponto de vista do locutor sob 

o objeto-de-discurso, criando um novo referente textual durante a progressão 

referencial. 

Verificamos a baixa produtividade dessa anáfora, devido ao fato de que os 

informantes ainda estão em processo de aprendizagem da escrita, necessitando 

ampliar os conhecimentos acerca da norma padrão escrita, a fim de elaborar textos 

mais persuasivos e coerentes. 

Por fim, as anáforas encapsuladoras servem, entre outras coisas, como 

ferramentas de centração e organização da temática, construindo a coerência e 

facilitando a interpretação, uma vez que retomam as proposições anteriores. Por 

isso, podemos dizer que os textos são intencionais na medida em que colocam em 

jogo estratégias diversas que permitiem aos interlocutores interpretar sentidos 

múltiplos. 

Na Figura 3, observamos o estudo das relações anafóricas. O quadro de 

Verceze (2011) adaptado de Marcuschi (1983). As relações anafóricas se 

apresentam numa relação entre fenômenos discursivos de anáforas diretas (AD) 

com retomadas explícitas, com remissão, recategorização e correferência e as 

anáforas indiretas (AI) sem correferência, sem recategorização, sem cossignificação.  
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Figura 3 Quadro das Relações anafóricas 
Relações anafóricas Esquema 

categorial 

Anáfora nominal direta por repetição 
 
{1} retomada explícita de antecedente por  
repetição de item ou construção linguística com estabilidade/continuidade 
referencial 

{1}  
+ correferência  
- recategorização 
+ cossiginificação 

Anáfora nominal direta por sinonímia 
 
{2} retomada implícita de antecedente por sinonímia, paráfrase, associação, 
metonímia com estabilidade/continuidade referencial 

{2} 
+ correferência  
+ 
recategorização 
- cossignificação 
 

Anáfora nominal indireta encapsuladora 
 
{3} com remissão e retomada implícita de antecedente não pontualizado e com 
orientação referencial realizada por dêiticos textuais. Propriedade de paráfrase 
resumitiva, orientação semântica discursiva e avaliação argumentativa. 

{3} 
- correferência 
+ 
recategorização 
- cossignificação 

Anáfora Nominal Indireta por Associação 
 
{4} sem remissão e sem retomada de antecedente, com construção referencial 
induzida por pronome/nome ou construção nominal cuja entidade da relação 
anafórica relaciona-se de diversos modos com a entidade da expressão 
antecedente. Estas anáforas usam critérios semânticos formais pelos quais a 
construção de sentidos se estabelece. 

- correferência 
+ 
recategorização 
- cossignificação 

Anáfora Nominal Indireta por Termo Genérico 
 
{5} com remissão com retomada de antecedente, com construção referencial por 
nome. Constitui por formas linguísticas vagas específicas. Somente depois de 
rebatizados por dêiticos ou outro determinantes, fica clara a ideia da sua 
construção. 

+ correferência 
+ 
recategorização 
- cossignificação 

Anáfora Nominal por Descrição Definida 
 
{6} retomada explícita de antecedente por descrição definida em construção 
linguística com estabilidade/continuidade referencial. Formadas por um nome, 
acompanhadas de um determinante e/ou modificadores. 

+ correferência 
+ 
recategorização 
+ cossignificação 

Fonte: Adaptado do quadro de Verceze (2011, p.88-89). 

 
3.2 Coesão e Coerência nas redações escolares 

Coesão e coerência constituem-se temas complexos, distintos e interligados, 

pois organizam o texto de modo que a expressividade e a clareza se manifestam de 

uma forma transparente e lógica.  A seguir analisaremos uma redação considerando  

a progressão referencial, a coesão e coerência.. 

Reiteramos que a referenciação e a progressão referencial atuam na 

construção e reconstrução de objetos de discurso. Consideramos também a 

complexidade do processo de construção de um texto em sua gama de 

procedimentos que o produtor/escrevente realiza, tendo em vista a produção de 

sentidos.  

Aborto 
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O aborto é um assunto bem delicado, e necessário de se falar, pois temos que ter atitude e 

coragem, de realmente mostrar para todos, o que significa o aborto, se é legal, ilegal e o que 

temos que fazer.  

Hoje tem dia infelizmente ainda tem, um número bem grande de casos, de mulheres, jovens, 

velhas ou até mesmo crianças, que abortam, porque não tem responsabilidades, em muito casos 

fazem isso obrigadas ou até mesmo por falta de maturidade. 

Para alguns, o aborto é legal, mais para a maioria ele é ilegal, porque é uma vida, de uma pessoa 

que poderia vir ao mundo, entretanto aborto deve ser evitado e por isso devemos ser, 

responsáveis e não tomar decisões preceptadas. 

R45RM* 

Observamos na redação 45 que o informante apresenta uma proposta 

coerente com o encadeamento de sentidos nos três parágrafos. No primeiro 

parágrafo apresenta sua posição sobre o tema proposto “aborto”, abordando a 

importância da discussão da temática na atualidade, considerando as questões da 

legalidade: legal e ilegal.  

Com a anáfora nominal “aborto”, inicia o texto, fazendo-o progredir pela 

repetição de anáforas nominais: eles abortam (elipse); isso; o aborto; ele; aborto. 

Como se vê assim através dessas marcas temos a progressão referencial do texto, 

de modo que as anáforas nominais, progressivas ao longo do texto, estabelecem um 

vínculo de sentido, com a forma remissiva “o aborto”, citado no início. 

Os recursos coesivos referenciais defendidos em Koch (2016, p. 32) “partem 

do pressuposto de que existe identidade de referência entre a forma remissiva e seu 

referente textual”. Notamos que os encadeadores coesivos “hoje” e “para alguns” 

aparecem bem articulados, e também no que se refere à concordância verbal e 

nominal apresentam uma construção bem elaborada.  

Observamos no terceiro parágrafo que o produtor conclui o seu texto a partir 

da segunda linha utilizando o conectivo “entretanto” inadequado para finalização do 

texto de acordo com a gramática normativa. O operador argumentativo adequado 

para conclusão deveria ser um dos tipos “portanto”, “logo”, “pois”, “por isso” etc.  

Notamos também nesta redação o uso repetitivo do conectivo “até mesmo”, 

que ocorreu devido à falta de conhecimento dos instrumentos gramaticais. A 

organização dos parágrafos com a progressão de ideias ampara-se em operadores 

que organizam o texto, em uma sucessão de tópicos complementares  que  orientam 

a interpretação (MARCUSCHI, 2008).  
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Deste modo esses articuladores sinalizam a introdução, desenvolvimento e 

conclusão do texto. Conforme apresentamos na seção 2 Linguística Textual, 

Referenciação e Objetos de Discurso o texto não está pronto, é um processo 

gradual e contínuo.  Contudo, sabemos que a coesão pode não ser suficiente, mas é 

necessária mesmo quando não são usados conectivos, algum recurso que supre 

essa ausência.   

Para Marcuschi (2008) a concepção do texto é vista na sua materialidade 

linguística como a ponta do iceberg, porque muitos conhecimentos que constituem o 

texto são pressupostos na sua leitura/compreensão. Nesse sentido, é pensando no 

leitor que as pistas sinalizadoras se constroem na concretização do projeto de dizer. 

A continuidade de um texto resulta desse equilíbrio entre repetições de 

procedimentos linguísticos cujo formam o texto e as cadeias coesivas, essas quais 

possuem papel importante na organização e produção de sentido pretendido pelo 

escrevente. Como se vê, quando retornamos uma informação dada anteriormente, 

ocorre os mecanismos de remissão ou referência textual.  

Consideramos que a continuidade textual e semântico-cognitiva (coesão e 

coerência) não se restringe às propriedades léxico-gramaticais imanentes à língua. 

Destarte, as relações léxico-gramaticais permanecem decisivas para atividades 

linguísticas, cognitivas e interacionais que permitem a construção de sentidos 

partilhados pelos interlocutores deem pistas para seu acesso (MARCUSCHI, 2008, 

p.120). 

É importante frisar que as relações de coerência devem ser concebidas como 

uma entidade cognitiva. Desta forma, a coerência não é uma propriedade do texto 

em si, mas é um trabalho do leitor sobre as possibilidades interpretativas do texto, o 

qual deve primar pela coerência, do contrário não haveria possibilidade de 

entendimento. 

Em tese, a coerência é fruto de domínios discursivos Para Marcuschi (2008, 

p, 120) afirma que a coerência é “um aspecto fundamental da textualidade e não 

resultante dela”. Para o autor, a coerência está muito mais na mente do leitor e no 

ponto de vista do receptor do texto que no interior de formas textuais. Contudo, 

Marcuschi adverte:  

Mas essa questão deve ser vista com cautela para não introduzirmos aqui 
um fator de subjetividade que venha a mascarar todo o processo de 
produção textual. A coerência não depende de um voluntarismo do sujeito 
individual. O sujeito é histórico e social, acha-se inserido em contextos mais 
amplos que ele próprio e não tem domínio pleno do autor e do texto. O 
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sujeito-leitor está submetido a uma série de condicionamentos e não tem 
consciência de todos eles (2008, p.122).  
 

Fonseca (1992) pondera que a coerência é fundamental para a garantia da 

continuidade temática e tópica sendo responsável pela organização dos enunciados 

textuais, em suma a coerência é uma realização global. Observamos a seguir a 

redação 25  presença das anáforas indiretas: 

Verdade Oculta na Educação 

Hoje em dia a Educação, ela não deve, e não pode ser considerada como um parâmetro de 

comparação, uma vez que a deixa muito desejar no que diz respeito a infra-estrutura, como 

qualificação profissional, e salários, e porque não com relação a preocupação com os alunos? 

Esperamos que a Educação no Brasil resolva, sozinha estes vários problemas sociais do País. 

Pois no entanto, deve-se melhorar primeiramente as formações dos docentes, porque como 

vemos o desenvolvimento dos professores implica geralmente no desenvolvimento dos alunos e 

das Escolas. 

Em geral as escolas públicas, o maior benefício brasileiro, elas estão se tornando basicamente “ 

um campo de guerra”, pois são muitas paredes pichadas, muitas das vezes brigas entre alunos, e 

entre professores, uma falta enorme de respeito e responsabilidade com os estudos, e com os 

demais que estão ali junto. Tudo isso vem acarretando uma condição insustentáveis para as 

escolas públicas. 

Portanto, apesar de estarem acontecendo, são muitos lentos. A atenção do Brasil com a 

Educação é muito recente. É preciso, além de ampliar os investimentos, direcioná-los e 

acompanhar as suas utilizações. R25TB 

Constatamos nesse primeiro parágrafo da redação a presença da Anáfora 

Indireta Nominal Associativa nas linhas 3 e 4 os sintagmas associados “a 

infraestrutura”, “qualificação profissional”, e “salários”, e “a preocupação com os 

alunos”. Estas anáforas associam um campo léxico de ideias que informante 

constrói no primeiro parágrafo para garantir a progressão. A anáfora associativa 

configurada pelo contexto sobre Educação elabora a construção progressiva do 

sentido.  

Além disso, a maioria dos sintagmas associados são partes. Em princípio, as 

associações podem ser inferidas por conhecimento genérico ou mais específico. 

Conforme Kleiber (1994), a anáfora associativa é reconhecida como “um fenômeno 

inferencial”, ou seja, as inferências constituem estratégias cognitivas, por meio das 

quais o ouvinte/leitor, parte da informação veiculada pelo texto e leva em conta o 

contexto. A inferenciação ocorre a cada vez em que se mobilizam os conhecimentos 

prévios para construir um mundo textual. Koch (2016, p. 39) salienta que, 
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Todo e qualquer processo de compreensão pressupõe atividades do 
ouvinte/leitor, de modo que se caracteriza como um processo ativo e 
contínuo de construção e não apenas de reconstrução, no qual as unidades 
de sentido ativadas, a partir do texto, conectam-se a elementos 
suplementares de conhecimento extraídos de um modelo global também 
ativado em sua memória. Por ocasião da produção, o locutor já prevê essas 
inferências, na medida em que deixa implícitas certas partes do texto, 
pressupondo que tais lacunas venham a ser preenchidas. 
 

Por esta razão, os textos só se tornam coerentes para o leitor/ouvinte por 

meio de inferenciação. Assim, as estratégias interacionais são estratégias 

socioculturais que visam levar a bom termo um “jogo de linguagem”. As estratégias 

textuais dizem respeito às escolhas textuais que os interlocutores realizam, tendo 

em vista a produção de sentidos.  

No segundo parágrafo novamente as construções das AIA , por exemplo, 

„educação‟, „formação dos docentes‟ „ alunos‟ e „escolas‟ formam um campo lexical 

designando uma tese argumentativa mostrando ao leitor às estratégias que podem 

servir para melhoria da educação e principalmente da situação dos professores.  

Sendo assim, a configuração da anáfora associativa depende do 

conhecimento de mundo partilhado com os interlocutores a respeito do referente. Na 

linha 1 do segundo parágrafo temos uma anáfora encapsuladora “estes vários 

problemas sociais” iniciada pelo dêitico „estes‟ que sintetiza a relevância da 

educação no Brasil e a necessidade de medidas saneadoras  para o fortalecimento 

da educação no Brasil.  

Neves (2016, p.144) enfatiza “a função do demonstrativo na elaboração da 

memória discursiva, considerando que ele se refere a um elemento em foco no 

próprio alvo”. Neste caso, o dêitico este focaliza os problemas sociais já apontando 

no primeiro parágrafo, na discussão anterior sobre as anáforas associativas. 

Desta maneira, no quarto parágrafo verificamos também o uso das AIA, por 

exemplo, „escolas públicas‟, „maior benefício brasileiro‟, „ campo de guerra‟, a 

construção de um campo lexical em um contexto que manifesta a falta de respeito 

pelo patrimônio público. Na linha 4 do quarto parágrafo  observamos a anáfora 

encapsuladora “tudo isso” resumindo as informações dadas anteriormente sobre a 

atual situação das escolas públicas e as novas informações a respeito das 

condições em que a permanência dessa realidade pode provocar. 

E por último, no quinto parágrafo o informante utiliza um conectivo de 

conclusão „portanto‟ para encerrar o argumento em destaque sobre as melhorias na 

educação. Deste modo, claro ao ouvinte/leitor que as mudanças ocorrem de modo 
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lento, como vimos na linha 1 “são muitos lentos”, e a necessidade de investimentos 

para o setor educacional como vimos na linha 2 “ além de ampliar os investimento”. 

Como vimos, esta redação 25 constitui um texto bem elaborado, o informante 

utiliza-se de anáforas associativas, agregando as ideias em um processo contínuo 

para o estabelecimento de sentido ao longo dos parágrafos. Vale ressaltar que cada 

parágrafo é construído com vistas à progressão temática e ao estabelecimento um 

elo de significações até chegar à conclusão. 

Desta forma, as atividades linguísticas realizadas pelos informantes no 

decorrer da pesquisa ocorrem por meio da interação e o compartilhar de 

conhecimentos de mundo e enciclopédicos. Para Koch (2016) afirma que as 

abordagens interacionistas consideram a linguagem uma ação compartilhada que 

percorre um duplo percurso na relação sujeito/realidade e exerce dupla função em 

relação ao desenvolvimento cognitivo. Neste sentido, a autora afirma que,  

 a concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os sujeitos são 
vistos como atores/construtores sociais, em que “o texto passa a ser 
considerado o próprio lugar da interação e os interlocutores, sujeitos ativos 
que dialogicamente nele se constroem e por ele são construídos” (KOCH, 

2016, p.44).  
 
Diante disso, verificamos que as análises linguísticas sobre coerência, coesão 

e progressão textual  podem auxiliar no trabalho do professor no ensino de língua 

portuguesa ao mostrar como se processa a organização e continuidade textual aos 

alunos a fim de aprimorar o processo da escrita e compreensão de sentidos. 
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3.3: Discussão e Resultados 

Nesta seção, apresentamos dois gráficos de porcentagem de acordo com as 

anáforas nominais diretas e indiretas: gráfico 01 e gráfico 02. Em cada gráfico 

analisamos o maior índice de porcentagem da anáfora, no primeiro, a anáfora 

nominal direta por repetição e no segundo, a anáfora nominal indireta genérico. 

 
Gráfico 01 Porcentagem das Anáforas diretas 

 

O gráfico 01 o maior índice de 79% incidiu sobre a anáfora nominal direta por 

repetição em contraponto à anáfora Nominal por descrição definida obteve o índice 

de 6%. Constatamos que esta predominância ocorreu devido à intenção que o 

informante teve em reativar ou reutilizar a anáfora por repetição durante a 

construção do texto  

 As anáforas por repetição possibilitam a capacidade de produzir elos 

coesivos entre sequências do texto, porque retomam o referente do texto. Essa 

porcentagem de 79% mostra que as anáforas por repetição são formas de referir e 

produzir coesão nos textos e esse fato deve ser visto como uma possibilidade de 

aprimorar os estudos de referenciação anafórica. 
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O alto índice apresentado da anáfora direta por repetição com índice de 79% 

demostrado na pesquisa, se deve ao fato de os alunos estarem num processo 

contínuo de aprendizagem da língua portuguesa e ainda apresentarem dificuldades 

no uso norma padrão.  

Nesta direção, consideramos “o texto como um evento que atualiza sentidos e 

não como uma entidade que porta-sentidos na independência de seus leitores” 

(MARCUSCHI, 2008, p.90). Quando  ensinamos por meio de textos, ensinamos mais 

do que conteúdos linguísticos, pois  a textualidade não depende exclusivamente de 

recursos sintático-ortográficos da língua, mas da sua condição de processabilidade 

cognitiva e discursiva. No gráfico 02, encontramos as anáforas nominais indiretas 

por termo genérico, com maior índice de 48%, em contrapartida ao índice de 32% 

das anáforas nominais indiretas associativas e de 20% das anáforas nominais 

indiretas encapsuladoras.  

 
Gráfico 02  Porcentagem das Anáforas indiretas 

 
 
Destacamos que a maior porcentagem das anáforas indiretas por termo 

genérico ocorreu devido às dificuldades quanto ao uso  das anáforas na construção 

do texto. Isto ocorreu devido à falta de domínio de um vocabulário mais amplo. 
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Anáfora indireta por termo genérico, por se tratar de um termo específico da fala e 

designar nomes referentes do mesmo gênero é utilizada para retomadas de nomes 

vagos: “negócio”, “coisa”, “assunto” e etc., em que sua apresentação e nomeação 

dependem do contexto.  

Os informantes quando utilizam as anáforas genéricas constroem textos com 

falta de informações, comprometendo o desenvolvimento do tema. Uma vez que, 

durante a construção do texto, ao recategorizar o referente anafórico e acrescentar 

mais informações, eles precisariam conhecer melhor sobre o assunto e nesse 

momento usam termos genéricos, porque ainda não possuem domínio de conteúdo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa deixa um caminho aberto para outros estudos no campo da 

Linguística textual, como vimos pela análise o uso dos recursos coesivos e 

coerentes contribui para mostrar nas redações dos informantes que o texto pode 

possuir uma “boa relação” entre os novos termos semânticos que lhe são inseridos e 

assim interligados. E neste processo ocorre uma continuidade temática de modo que 

a coerência textual não seja prejudicada.  

Por essa ótica, um texto, de alguma forma, necessita de um elo coesivo para 

se articular. Como podemos perceber o estudo das anáforas nas redações 

realizaram o papel de unificador e, ao mesmo tempo, garantiram a continuidade e 

progressão das ideias presentes no âmbito textual, ou seja, a presença da 

progressão referencial e tópica nas redações. 

A pesquisa desenvolvida tem por base a convicção de que os estudos das 

relações anafóricas fornecem a discretização do mundo transformando-os em 

objetos de discurso, ou seja, são entidades construídas, de maneira individual e 

social, desenvolvida no processo da referenciação. 

A partir deste processo as anáforas nominais podem ser ativadas e reativadas 

na memória discursiva do seu produtor/leitor ou falante/ouvinte para construção e 

reconstrução dos objetos de discurso construídos ou reconstruídos no texto e estão 

intrinsecamente relacionadas a propósitos comunicativos do produtor do texto. 

Os resultados obtidos na pesquisa foram que as anáforas nominais nas 

redações apontam que 79% dos alunos constroem anáforas por repetição e 

somente 32% conseguem usar as anáforas associativas. Devido o uso dessas 

anáforas nominais diretas por repetição foi constatado que os alunos do ensino 

médio ainda não conseguem desenvolver a amarração de sentidos entre os 

parágrafos e estabelecer a organização do texto.  

Diante disso, observamos que as maiores incidências foram uso das anáforas 

por repetição e anáforas por termos genéricos com índice de 48% nas redações. O 

uso recorrente dessas anáforas por termos genéricos expressam construções de 

palavras retomadas de nomes vagos. Por exemplo, expressões nominais  “negócio”, 

“coisa”, “assunto”, presentes em algumas  redações.  



63 
 

 Por isso, faz-se necessário, o desenvolvimento de competências na 

produção escrita dos alunos, pois a falta de coesão frequentemente apresentados 

nas redações demonstraram a carência de estratégias para administrar esses 

problemas tão recorrentes nas produções textuais.  

Nesta direção, enfatizamos o papel do professor como mediador do 

conhecimento, capaz de aprender e apreender os conhecimentos por meio das 

interações sociais. Assim sendo, a Linguística textual mostra-se um caminho para 

aprimorar o estudo da produção de texto nas aulas, sugerindo o uso da LT aos 

professores para o ensino de produção e compreensão textual. Em Koch (2016) 

postula que a adoção da perspectiva textual-interativa libertaria o professor da 

tradição metodológica centrado pelo ensino de gramática.  

Considerando que as novas atitudes e práticas metodológicas e avaliativas 

dos professores podem mudar a realidade escolar, buscando, sobretudo, novas 

formas e tentativas de se trabalhar no ensino de Língua Portuguesa (LP) através de 

uma perspectiva mais fundamentada nas dificuldades dos alunos de forma mais 

prazerosa e inovadora com a leitura, a escrita e reescrita. 

Em suma, o texto é fundamental no ensino-aprendizagem de uma língua, 

visto que a anáfora consiste num recurso expressivo no desenvolvimento de 

competências para a expressão escrita do aluno, para torná-lo capaz de 

compreender e explorar o modo como os elementos linguísticos se conectam para 

uma construção adequada, a fim de produzirem textos mais coerentes e coesivos. 

Portanto, ao analisar as produções textuais dos alunos do ensino médio, 

percebe-se que o aprimoramento do uso das anáforas nominais por meio da 

referenciação torna-se de vital importância, pois possibilita aos alunos uma melhor 

compreensão de sentidos na organização e continuidade textual, sendo isso 

evidenciado na análise, discussão e resultados.  
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1.2 Anáforas Indiretas 
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1.3 Análise e Discussão 
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