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RELAÇÕESANAFÓRICAS NA RETOMADA DE
PERSONAGENS EM NARRATIVAS INFANTIS
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• Resumo:•• Neste artigo, examinaremos as retomadas
• anafóricas como um mecanismo que promove a
: continuidade referencial por meio das quais crianças
• fazem referência aos personagens em suas narrativas
• escritas. Para tanto, examinaremoss os tipos de anáfora
: empregados pelos alunos em seus textos. Verificaremos,
• também, se essas ocorrências possuem um valor
: avaliativo quanto à caracterização do personagem.
• Palavras-chave: continuidade referencial,
• personagens, narrativas.
•
•• Abstract:
• The present article focuses on anaphoric
: reference as a tool for promoting referential continuity
• by means of which children make reference to characters
• in their narrative production. With this purpose, the
: kinds of anaphora used by students in their texts will be
• analysed. In addition, this article will also investigate
• if such occurrences bear any evaluative meaning•• towards the personality of the character.
•
: Key words: anaphoric reference; characters; narrative
•
• 1. Introdução
•
: Este artigo pretende investigar a retomada
• anafórica como um recurso que promove a continuidade
• referencial, analisando o modo como crianças fazem
: referência aos personagens em suas narrativas escritas,
• por meio de sintagmas nominais e pronomes.
• . Os dados para este trabalho foram coletados numa•• escola particular de Teresina, em duas turmas de sa série
• do ensino fundamental, nas quais selecionou-se um total
: de 20 narrativas, escritas em situação de prova por
• crianças na faixa etária de 10 a 12 anos.
• Para atender ao objetivo do trabalho, faremos um
: levantamento quantitativo dos tipos de retomada
• anafórica, que são usados para fazer referência aos
• personagens nas narrativas escritas pelos alunos.
: Fundamentaremos nossa análise na classificação de
• Ciulla (2002), que, por sua vez, baseia-se nos estudos
• realizados por Apothéloz (1995), Marcuschi (2000),
: Schwarz (2000) e Koch (2002).
• A análise aqui apresentada considera os casos de
: anáfora discutidos pelos autores acima citados e leva em
• conta os estudos realizados por Marslen- Wilson, Levy
• e Tyler (1992). Esses autores, em conjunto, realizaram um
: trabalho sobre a narrativa oral de crianças e analisaram
•
•
•
••

as escolhas feitas pelos sujeitos, entre diferentes formas
de mecanismos referenciais, sob diferentes condições
informacionais, durante o curso de uma narrativa. Os
autores supõem que essas escolhas refletem suas
pressuposições sobre a recuperabilidade, pelo ouvinte.
dos referentes pretendidos.

De acordo com Marslen- Wilson, Levy e Tyler
(1992), uma narrativa oral é compreendida graças a uma
progressiva representação mental do ouvinte sobre o
discurso corrente. À medida que a história vai sendo
contada, o ouvinte vai fazendo uma ligação entre o que
foi e o que será dito. Sem isso, não haveria comunicação.

De forma análoga, numa narrativa escrita, o leitor
deve relacionar o que já foi expresso com aquilo que está
lendo para, então, compreender a mensagem transmitida
pelo texto. Assim, os mecanismos referenciais constituem
importante elo entre os níveis de encaixamento da narrativa.

De acordo com Marlen- Wilson, Levy e Tyler (op.
cit.), a narrativa apresenta uma organização global dividida
em três níveis, definidos de acordo com seu grau de encai-
xamento no texto. Esses níveis, que são a história, o episó-
dio e o evento, determinam em que pontos o autor do
texto necessita fazer referência a personagens e que
fatores privilegiam a escolha de determinado mecanismo
para fazer essa referência.

O primeiro nível, a história, é o menos encaixado
e é onde se introduzem os protagonistas. Requer o uso
de mecanismos referenciais que sejam adequados a essas
mínimas condições informacionais, como o nome e as
descrições definidas.

O segundo nível, o episódio, trata da segmentação
da história em séries de cenas distintas e permite que o
aluno escritor reintroduza os atores centrais e continue
falando sobre eles. Segundo os estudos de Marslen-
Wilson, Levy e Tyler (op. cit.), os mecanismos referenciais
mais freqüentes nesse nível são os nomes e os sintagmas
nominais não específicos.

Já o terceiro nível, o evento, é considerado o mais
encaixado. Trata-se de uma seqüência distinta de ações
dentro de cada episódio. Nesse nível, as ações são
encadeadas por meio de conectivos e marcadas por uma
mudança de ator(es) e/ou uma mudança na localização
dentro da localização global do episódio. Os atores são,
então, estabelecidos e subseqüentemente referidos.

Na narrativa, são vários os mecanismos que
servem para introduzir e manter a referência aos
personagens. Marslen-Wilson, Levy e Tyler (op. cit.),
propuseram uma gradação dos mecanismos referenciais,
de acordo com sua especificidade, que se daria na ordem



seguinte: nomes + descrições definidas> nomes sozinhos
> sintagmas nominais não específicos> pronomes pessoais
> anáfora zero. Desses mecanismos, os que mais interessam
neste artigo são os pronomes e os sintagmas nominais,
quando fazem retomada anafórica de personagens já
introduzidos na narrativa. Para os autores, quanto menos
especificado é um mecanismo referencial, mais ele pode
ser visto como pressupondo informação para que seja
corretamente interpretado, conforme explicam.

No entanto, é necessário lembrar que nem todo
sintagma nominal retoma o referente do termo retomado
da mesma forma. Alguns retomam o referente apenas com
a finalidade de proporcionar a continuidade referencial
no texto.' Outros sintagmas nominais, como
verificaremos, fazem a retomada ao mesmo tempo em que
introduzem umjuízo de valor, que pode possuirconotação
positiva ou negativa, dependendo da intencional idade
do autor do texto. A anáfora zero também será levada em
conta na análise dos dados considerados neste trabalho.

2. Classificação dos recursos anafóricos

Tradicionalmente, o termo anáfora tem sido usado
como sinônimo de "repetir", "lembrar" ou "trazer de
volta", como atesta seu valor etimológico. Para Apothéloz
(1997), nem sempre a anáfora exige a presença de um
antecedente, mas quando a expressão anafórica é
controlada por este, a interpretação da anáfora depende
de fatores sintáticos, contextuais e pragmáticos. As
situações ditas de correferência seriam, para Apothéloz,
situações de referente novo. Posteriormente, Marcuschi
(2000) expõe seu ponto de vista sobre anáfora direta (AD)
e, reformulando o conceito de Schwarz (2000), sugere,
também, uma definição de anáfora indireta (AI), dividindo-
a em dois tipos básicos e vários subtipos. Por sua vez,
Cavalcante (2001) afirma que a AD também pode retomar
parcialmente um referente, como já sugerira Marcuschi
(op. cit.) em relação à AI. Finalmente, Ciulla, (2002),
percebendo a grande variedade de anáforicos e dêiticos
considerados pelos autores acima citados, agrupa os
casos de anáfora da seguinte forma:

I. situações em que o anafórico retoma total ou
parcialmente um referente previamente mencionado no
cotexto;

11. situações em que o anafórico não opera
retomada de elementos precedentes e introduz novos
referentes no discurso.

Dentro dos dois grupos, a autora incluiu diferentes
tipos de expressões anafóricas. Para ela, a existência de
uma anáfora não está subordinada à presença de um
antecedente, mas sim à remissão de alguma pista
fornecida pelo cotexto. Desse modo, Ciulla propõe a
seguinte classificação:

a) Anáfora direta correferencial: ocorre quando há
retomada total de um elemento do cotexto.

b) Anáfora direta não-correferencial: ocorre quando
há retomada parcial de um elemento do cotexto.

c) Anáfora indireta: Neste tipo de anáfora, há a
introdução de um referente novo no discurso, não-
correferencial, mas velho para o ouvinte, porque
está relacionado a elementos do cotexto. Assim,

I "O produtor de textos, segundo Koch (2002), dispõe de várias estratégias para fazer a progressão e a retroação dentro do
discurso. A continuidade referencial é apenas uma deles.
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•não há retomada, mas apenas remissão a um •

elemento do cotexto. •
d) Anáfora encapsuladora: ocorre quando um :

sintagma nominal funciona como uma paráfrase •
resumitiva de uma porção precedente ou •
conseqüente do texto. :

3. O uso de anáforas nas narrativas infantis escritas •

Consideramos, como critérios de análise, os tipos :
de anáfora propostos por Ciulla (op. cit.), bem como os •
estudos realizados por Marslen- Wilson, Levy e Tyler (op. •
cit.) no que diz respeito aos mecanismos de estabeleci- :
mento e manutenção da referência a personagens nos •
três níveis de organização de uma narrativa. •

Analisamos narrativas escritas por vinte alunos :
matriculadas na quinta série do ensino fundamental de •
uma escola da rede particular de Teresina, na faixa etária ••de 10 a 12 anos. Tais narrativas foram escritas pelos •
alunos em situação de prova, por acreditarmos que, assim, •
haveria maior fidelidade no que diz respeito à habilidade :
dos sujeitos em termos de produção de textos narrativos. •
As narrações analisadas constituem a primeira versão •
escrita por cada criança. Ao serem analisados, os textos :
já haviam passado pela apreciação da professora, mas •
ainda não haviam sido reescritos pelas crianças. •

O objetivo desta análise é identificar a freqüência :
de aplicação dos tipos de retomada anafórica, usados pe- •
Ias crianças na referência a personagens em suas narrati- •
vas escritas e determinar os fatores lingüísticos e :
extralingüísticos que condicionam tais ocorrências. Dessa •
forma, além da descrição do uso dos tipos de retomada •
anafórica pelos alunos, procurar-se-á estabelecer as pos- :
síveis causas de tais ocorrências. Será observada a influ- •
ência dos níveis de organização da narrativa (história, epi- ~
sódio e evento) na escolha do tipo de anáfora utilizado, :
verificando-se se há avaliação da personalidade do perso- •
nagem implícita no tipo de anáfora escolhido pelo aluno. •
Para tanto, inicialmente, comentaremos alguns exemplos :
retirados dos textos dos alunos para depois apresentar a •
freqüência de uso dos recursos anafóricos utilizados. ••

(1) "Antônio era um menino de doze anos, 0 tinha :
vários amigos, apesar de 0 ser muito tímido, 0 •
adorava resolver mistériost...). ••O menino não acreditava, 0 sabia que seu pai •
escondia alguma coisa dele e 0 queria descobrir •
o que era" (A. R. N., 2002). :

•Em (1), a continuidade se faz, inicialmente, por •
meio da anáfora zero. Em seguida, destaca-se um caso •
típico de anáfora direta correferencial: o aluno inicialmente :
introduz o nome do personagem, no nível da história, •
para fixar sua representação na mente do leitor. Depois, •
no nível do episódio, o aluno mantém a referência ao :
personagem usando um sintagma nominal, uma descrição •
definida destituída de qualquer valor avaliativo do •
personagem, uma vez que repete a qualificação já :
enunciada. Continuando a leitura da narração, veremos •
que o aluno repete o nome do personagem mesmo no •
nível do evento. É possível que o aluno faça isso, :
simplesmente, porque quer continuar a manter a referência •
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•
•• ao protagonista e sabe que não haverá ambigüidade em
• relação ao outro personagem da história, que é um adulto.
: O aluno, então, se sente seguro sabendo que será
• compreendido pelo leitor.
• Nas 20 narrativas analisadas, verificamos, nos três
: níveis de encaixamento, uma predominância da anáfora
• direta correferencial. Em outras palavras, os alunos
• preferem fazer a retomada total de um personagem
: utilizando um N que corresponde ao nome do personagem,
• um sintagma nominal equivalente ou, ainda, um pronome.
• Esta preferência parece confirmar a hipótese de Marslen-
: Wilson, Levy e Tyler (op. cit.) que explicam o grande
• número de repetições de nomes nos três níveis de
• encaixamento da narrativa. Os autores argumentam que,
: quando há mais de um personagem envolvido na história,
• o aluno teme fazer uso de um mecanismo menos específico
• no nível da história e do episódio, como a anáfora zero,
: pois sabe que o referente de seu mecanismo pode ser
• confundido com outro pelo leitor. Já em orações
• coordenadas, onde há correferencialidade com o sujeito
: da oração anterior, a anáfora zero foi amplamente utilizada.
• Esta análise é confirmada em (2) abaixo.
•
• (2) "( ... ) Eu, Filipe e Mariana, estávamos
: passeando ontem de bicicleta e entramos em um beco
• onde as pessoas comercializavam drogas tranqüilamente.
• Um dia, voltei para aquele beco (...) e vi pessoas fumando".
: (L. K., 2002)
•
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• No exemplo acima, um outro aluno utiliza um
• sintagma nominal para manter a referência, desta vez, a
: várias "pessoas", mas a ocorrência destacada no exemplo
• não faz uma retomada total do referente "pessoas" que
• comercializavam drogas.
: Em outras palavras, não fica claro se as "pessoas"
• que fumavam são somente as que compravam drogas, e dife-
• rentes das que vendiam drogas. Neste caso tratar-se-ia de um
: subconjunto dentro do universo das "pessoas" que as
• comercializavam. Temos, então, um caso de anáfora direta
• não-correferencial. Apesar da ação dos personagens, a pala-
: vra "pessoas" não concentra em si um valor depreciativo.
• Esse tipo de retomada foi o menos utilizado pelas crianças.
• As anáforas indireta e encapsuladora também
: foram pouco utilizadas pelas crianças, embora com uma
• freqüência um pouco maior que a anáfora direta não-
• correferencial. Acreditamos que a indireta não foi muito
: explorada dada a sua complexidade, por envolver não
• uma retomada, mas uma remissão a um elemento do
• cotexto. Já a anáfora encapsuladora foi encontrada
: quando um sintagma nominal funcionava como uma
• paráfrase resumitiva de uma porção de ações do texto, e
• não fazendo referência a personagens, portanto fora do
: interesse deste artigo.
• Dentre todos os casos de anáfora, o valor
• avaliativo presente no termo anaforizante só foi
: encontrado nos casos de anáfora direta correferencial.
• Neste tipo de anáfora, o aluno categoriza o referente com
• a clara intenção de avaliá-Io negativa ou positivamente,
: segundo sua intenção comunicativa para com o leitor.
• Isso pode ser observado no exemplo abaixo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(3) "( ...) De repente, o homem o pegou e ameaçou
jogá-Io no rio (...)
O doido amordaçou a sua boca e a do garoto (...)".
(A.c,2002)
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A análise dos textos quanto à referência anafórica
aos personagens pode ser traduzida no gráfico abaixo.
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O gráfico mostra que a estratégia referencial preferida
pelos alunos consistiu na utilização de retomada anafórica
por anáfora direta correferencial. A freqüência de uso deste
recurso atinge um percentual de 83,4%, muito superior ao
uso de anáfora encapsuladora (7,7%); de anáfora indireta
(5,6%) ou de anáfora direta não-correferencial.

4. Considerações finais

Com este trabalho, lTIIClamOSuma etapa da
investigação dos tipos de retomada anafórica presentes
nas narrativas escritas infantis, considerando apenas a
referência aos personagens.

Observamos que, embora a anáfora direta
correferencial tenha sido a mais freqüente, isso não
significa que as anáforas sejam os únicos recursos
coesivos utilizados pelos alunos em seus textos.

Verificamos, também, que as anáforas de cunho
avaliativo foram pouco exploradas pelos alunos, e as que
foram utilizadas, em sua maioria, fazem referência a seres
ou a objetos inanimados e não aos personagens
envolvidos na história.
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