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Com este texto pretendo ilustrar a ideia de que “o ensino linguístico é importante 

na aprendizagem da leitura”. Centro a minha atenção no funcionamento de estruturas 

anafóricas discursivas e na relevância que o trabalho escolar específico sobre estas 

estruturas assume na aprendizagem capacidade de ler.  

Num segundo momento, procuro fundamentar a ideia de que, por sua vez, “o 

ensino de leitura é importante no desenvolvimento da competência linguística”. Com 

base em resultados de estudos experimentais, argumento sobre a relevância que a 

promoção de actividades de leitura adquire no desenvolvimento da competência  

anafórica discursiva no 1º ciclo de escolaridade. 

 

1. Ensinar língua para aprender a ler 

 

- Sobre a (poli)funcionalidade dos elementos anafóricos discursivos 

 

Uma das características de um discurso coerente é a existência de um centro ou 

foco de atenção que se mantém através dos vários segmentos que constituem esse 

discurso (Sidner, 1983; Grosz et al, 1995; Grosz et al, 1998; Walker, M., Joshi, A. & 

Prince, E., 1998). A teoria de Centering descreve a forma como factores estruturais tais 

como a ordem de enunciação, a função sintáctica e a função informacional das entidades 

referidas num determinado enunciado determinam o foco de atenção dos enunciados 

seguintes. A ideia central é a seguinte: o foco de atenção de um enunciado recai, por 

defeito, no sujeito tópico da frase anterior (cf. por exemplo, (2) abaixo). 

O foco de atenção não se repete textualmente de segmento para segmento. A 

marcação do foco de atenção e a interligação entre as expressões que o referem ao longo 

de um discurso está a cargo do conjunto limitado expressões linguísticas anafóricas: 



nomes próprios1, expressões nominais definidas (SNs), pronomes e expressões nominais 

demonstrativas, pronomes pessoais realizados ou nulos. Mas, enquanto umas formas 

mantêm o foco que, por defeito, se estabelece, outras estabelecem rupturas face a esse 

foco de atenção discursiva. 

Os pronomes pessoais (nulos ou realizados) estão associados à continuidade da 

referência à entidade em foco no discurso (Grosz  et al, 1995; Kleiber, 1994; Garrod, S. 

C. & Sanford, A. J. 1990, 1994; Brito, 1991; Matos, 1991) (nos exemplos seguintes, o 

foco discursivo potencial (o sujeito tópico) está sublinhado; foco estabelecido pela 

expressão anafórica está marcado a maiúsculas):  

 

(1) 

Antes das férias de verão, as amigas reuniram-se na casa da Ana. Falaram dos seus problemas e 

dos seus planos futuros. A  ANAi contou um segredo à Maria j e [ i] pediu um conselho à Joana. 

(2) 

Decorre desde ontem o torneio de ténis do Estoril. Vários participantes iniciaram ontem a sua 

participação. No primeiro jogo de hoje , O TENISTA RUSSOi venceu o participante inglêsj. [i] jogou muito 

bem apesar de estar lesionado 

 

Em certos contextos, os pronomes realizados estão contudo associados à ruptura 

referencial, isto é, ao estabelecimento de um novo foco de atenção discursivo (Brito, 

1991; Serra et al., 2000): 

 

(3) 

Antes das férias de verão, as amigas reuniram-se na casa da Ana. Falaram dos seus problemas e 

dos seus planos futuros. A  ANAi contou um segredo à Maria j e elaj pediu um conselho à Joana. 

 

Os sintagmas nominais podem referir-se (cf. 5) ou não (cf. 4) ao foco de atenção 

(Grosz et al, 1995; Walker, M., Joshi, A. & Prince, E., 1998; Leonetti, 1999a, b): 

(4) 

Antes das férias de verão, as amigas reuniram-se na casa da Ana. Falaram dos seus problemas e 

dos seus planos futuros. A  ANAi contou um segredo à Maria j mas a pobre raparigaj contou tudo à Joana. 

 

(5) 

                                                 
1 Neste texto, não me deterei nestas expressões referenciais. 



Antes das férias de verão, as amigas reuniram-se na casa da Ana. Falaram dos seus problemas e 

dos seus planos futuros. A  ANAi contou um segredo à Maria j mas a pobre raparigai ignorava que já todos 

soubessem o que se tinha passado. 

 

 O recurso a um SN definido anafórico dá origem a uma operação anafórica 

diferente da realizada pelo pronome pessoal. Em qualquer dos dois casos acima, o SN 

não se limita a identificar a entidade, como o faz o pronome pessoal, mas aporta também 

informação nova (neste caso, atributiva (Maes, 1996)) sobre essa entidade. Significa pois 

que a utilização de um SN definido anafórico está associada ao estabelecimento de uma 

ruptura face ao conteúdo do foco de atenção.  

Algo semelhante ocorre com a utilização de demonstrativos anafóricos. Estes 

também estão sempre associados ao estabelecimento de uma ruptura no foco discursivo 

(Sidner, 1983; Corblin, 1983; Kleiber, 1983, 1986, 1994; Maes, 1996; Cornish, 1999). O 

recurso a uma expressão demonstrativa pronominal significa sempre o estabelecimento 

de um novo foco de atenção (cf. 6); as expressões demonstrativas nominais aportam 

sempre informação nova sobre a entidade a que aludem, podendo estabelecer um novo 

foco (cf. 7) ou alterar o conteúdo do foco de atenção estabelecido (cf. 8): 

 (6) 

Antes das férias de verão, as amigas reuniram-se na casa da Ana. Trocaram objectos pessoais para 

se lembrarem umas das outras durante o tempo em que não iriam estar juntas. A Ana i emprestou um livro À 

MARIA j e estaj pediu um CD à Joana  

 

(7) 

Antes das férias de verão, as amigas reuniram-se na casa da Ana. Trocaram objectos pessoais para 

se lembrarem umas das outras durante o tempo em que não iriam estar juntas. A Ana i emprestou um livro À 

MARIA j e esta menina j pediu um CD à Joana 

 

(8) 

Decorre desde ontem o torneio de ténis do Estoril. As tenistas iniciaram hoje a sua participação. 

No primeiro jogo, A TENISTA AMERICANAi venceu a participante inglesa i porque esta meninai jogou 

muito bem. 

 

Uma primeira conclusão sobre o funcionamento das expressões anafóricas diz 

respeito à sua (poli)funcionalidade discursiva. Com excepção do pronome pessoal não 



realizado, nenhuma das outras expressões anafóricas está em português univocamente 

associada a uma função discursiva, acabando todos por poder estar associados à 

continuidade ou à ruptura do foco de atenção. Todavia, a caracterização da 

polifuncionalidade que caracteriza as expressões anafóricas só fica verdadeiramente 

completa se acrescentarmos que as mesmas unidades linguísticas podem ainda ser usadas 

deicticamente. Esta observação será relevante na segunda parte do texto.  

Os exemplos ilustram além disso outras propriedades associadas aos elementos 

anafóricos, nomedamente a polissemia  e polimorfismo (Branco, 2000): por um lado, as 

formas anafóricas têm um número de significados potencialmente infinito, que apenas é 

contextualmente delimitado; por outro, diferentes formas anafóricas mostram funções 

discursivas semelhantes.  

  

- Sobre processos anafóricos discursivos e compreensão leitora  

 

Compreender um texto significa a criação, na mente do leitor, de um modelo 

discursivo, que é um construto coerente em que estão representadas as entidades referidas 

no texto e os eventos ou estados de coisas que lhes são atribuídos (Webber, B. L. 1983; 

Garnham, 2001; Garnham & Oakhill, 1988).  

A criação de um modelo mental de um texto lido depende necessariamente (entre 

outras) da correcta identificação das entidades que são aludidas ao longo do texto 

(Garnham & Oakhill, 1988; Sanford &Garrod, 1990), o que equivale a dizer que depende 

da correcta interpretação das expressões anafóricas e da correcta integração da 

informação acerca dessas entidades no modelo discursivo que o lei tor cria do texto que 

está a ler.  

A identificação da representação mental aludida por uma expressão anafórica é muito 

frequentemente caracterizada como uma actividade inferencial e incluída entre o conjunto 

de inferências necessariamente levadas a cabo pelo leitor. Por exemplo Perfetti, 1994: 

870 escreve “When do what kinds of inference occur? – Readers  do appear to generate 

those inferences that maintain referential coherence when the inference is textually 

required (Corbett & Dosher, 1978; Dell, McKoon & Ratcliff, 1983; Havilland & Clark, 

1974; Just & Carpenter, 1978)”.  



Diversas propostas que procuram explicitar o conjunto dos processos cognitivos 

envolvidos na leitura sublinham a centralidade dos processos  de integração de 

informação desencadeados pelas estruturas anafóricas discursivas (cf. Irwin, 1986; 

Garrod & Sanford (1990)). Por outro lado, são muitas as referências à dificuldade que os 

leitores mostram, sobretudo os leitores em formação, em determinar a representação 

mental audida por um marcador anafórico (Oakhill & Garnham, 1988).  

 

3.  Sobre a promoção da compreensão da estrutura anafórica na aula de língua 

 

A constatação da diversidade e da importância das funções desempenhadas pelas 

expressões anafóricas na criação de um modelo mental de um texto lido, bem como a 

repetida referência às dificuldades que os leitores mostram na compreensão destas 

estruturas são, em minha opinião, razões suficientes para justificar um trabalho 

linguístico específico e sistemático sobre a compreensão da anáfora discursiva nas aulas 

de língua.  

Não se trata, evidentemente, de defender o ensino das propriedades gramaticais de 

pronomes pessoais, de SN definidos e demonstrativos, mas sim de um trabalho escolar 

que leve o aluno a compreender (e a reconhecer), em cada caso, a função discursiva de 

continuidade ou de ruptura desempenhada pelos elementos anafóricos.  

Actividades como i) Identificar as representações a que aludem diferentes expressões 

anafóricas; ii) substituir expressões anafóricas pelas expressões aludidas; iii) Na mesma 

sequência, aplicar diferentes expressões anafóricas e detectar diferenças na 

interpretação; iv) Preencher lacunas com expressões anafóricas adequadas); v) Redigir 

novas frases usando as mesmas expressões: vi) explicitar, com maior ou menor ajuda do 

professor, a interpretação e o funcionamento dessas expressões; vii) resolver problemas 

de ambiguidade referencial criados pela utilização de formas anafóricas; viii) 

reorganizar textos a partir de frases soltas que envolvam a utilização de formas 

anafóricas não dadas  são relevantes para o entendimento das propriedades discursivas 

das expressões anafóricas, logo para promover a compreensão leitora. Para além de 

promover esta capacidade, tal entedimento manifestar-se-á certamente na competência 

escrita. Creio, enfim, que este tipo de trabalho, que não é muito frequente nas aulas de 



língua portuguesa, deveria ser desenvolvido logo a partir do primeiro ciclo de 

escolaridade, porque isso permitiria, na minha opinião, uma melhor introdução das 

crianças na actividade leitora e ainda porque traria outro tipo de vantagens exponho na 

secção seguinte. 

 

2. Ensinar a ler para aprender língua.  

 

Outro dos motivos pelos quais advogo um trabalho escolar específico sobre a 

estruturação anafórica de um discurso diz respeito à influência que este tipo de actividade 

pode ter sobre o desenvolvimento da própria competência anafórica discursiva.   

 

1. Sobre o desenvolvimento tardio da competência discursiva anafórica 

 

São muitos os trabalhos que evidenciam que o sistema anafórico discursivo está entre 

as capacidades linguísticas com desenvolvimento mais tardio e esse ‘adiamento’ é 

relacionado com a função discursiva deictica que as mesmas expressões começam por 

desempenhar. Lyons (1975) desenvolve a tese (proposta em Bühler, 1934/1982, segundo 

Cornish, 1999:22) segundo a qual o procedimento discursivo deictico é primário e origem 

do procedimento anafórico:  

 “the anaphoric use of pronouns and adverbs are secondary to their basic 

function as deictics (…) Anaphora involves the transference of what are basically 

deictic, and more specifically spatial, notions to the temporal dimension of the 

context of utterance and the reinterpretation of deictic existence in terms of what 

might be called textual existence” (Lyons, 1975: 81-2).  

 

Um dos argumentos em que Lyons sustenta esta tese é o facto de, historicamente, 

determinadas línguas (como o português) derivarem um sub-conjunto de marcadores 

anafóricos de marcadores deicticos; outro argumento refere-se a factos de ordem 

ontogenética, argumentando o autor que a aquisição do uso de expressões referenciais 

com função deictica é anterior relativamente à aquisição do uso das mesmas expressões 

com função anafórica.  



Vários estudos experimentais têm entretanto comprovado esta última ideia. Referir-

me-ei sobretudo aos resultados da investigação experimental de Karmiloff-Smith 

(sistematizados em 1987; 1986), que mostram que, em produções narrativas solicitadas 

com base em sequências de imagens, as crianças seguem um desenvolvimento faseado e 

qualitativamente muito diferenciado no uso de expressões referenciais. 

 Numa primeira fase, as crianças (4-5 anos) que observou recorrem a estratégias 

discursivas exclusivamente baseadas nos dados (portanto de tipo Bottom-up). Descrevem 

cada imagem com procedimentos linguísticos correctos, pelo que esta investigadora 

designa esta fase de fase procedimental. No entanto, esta autora defende que cada nova 

imagem dá origem a uma representação independente das representações anteriores e as 

produções obtidas não são mais que um conjunto de frases justapostas. A observação das 

produções revelou que estas crianças não usam pronomes e expressões nominais para 

relacionar entre si a sucessão de enunciados produzidos, mas sim para referir 

deicticamente a cada imagem. Por isso, Karmiloff-Smith refere que nesta fase a coesão 

narrativa é apenas aparente, sendo condicionada pelo conteúdo das imagens e apenas 

determinada pelos processos discursivos do ouvinte/experimentador (Karmiloff-Smith, 

1987: 195). 

Numa segunda fase, que se estende dos 5 aos 8 anos, as crianças alteram radicalmente 

esta primeira estratégia discursiva. Segundo a autora, as produções obtidas evidenciam a 

emergência de um princípio organizador do comportamento discursivo, designado de 

‘restrição do sujeito temático’. Nesta fase, e como resultado da actuação deste princípio, 

as crianças passam a usar sistematicamente a posição inicial de sujeito para referir o 

protagonista e organizam as representações de todos os momentos da história à volta 

deste fio estruturador. Por actuar ‘sobre’ os procedimentos discursivos que a criança já 

dominava, impondo agora sobre eles as suas restrições de funcionamento, Karmiloff-

Smith  refere que este princípio organizador é de ordem meta-procedimental. No seguinte 

excerto, é muito clara a tese de Karmiloff-Smith: 
 

 “ Metaprocedural processes take what were disconnected procedures which merely ran 

and reorganize them into a new representational structure. (...) The child works on her previous 

procedural success, i.e., on her internal representations per se (...). This involves a qualitative 

change, whereby success-oriented procedures are supplemented by organization-oriented ones. It 



is the result of the internal metaprocedural processes that moves the child from the deictic 

functions to the discourse functions of referential devices” (Karmiloff-Smith, 1987: 198). 

 

Dito de outra forma, as crianças evoluem de um controlo sobre a sua interacção com 

o contexto extralinguístico (primeira fase) para um controlo abstracto sobre as 

representações internas obtidas nessa interacção extralinguística, passando a ser capazes 

de (i) coordenar e organizar essas representações internas numa unidade narrativa, e de 

(ii) redefinir a funcionalidade das formas referenciais para poder manter essa unidade 

textual.  

Segundo a autora, o resultado da actuação do novo procedimento discursivo, agora de 

tipo Top-down , pode ser considerado um discurso: há organização global, os enunciados 

estão inter-ligados e as expressões referenciais passam a ser usadas com funções 

verdadeiramente anafóricas. A maior evidência da actuação desse princípio abstracto e da 

redefinição das funções discursivas dos marcadores de referência é o facto de as crianças 

desta fase se referirem nas suas produções exclusivamente ao sujeito temático, para tal 

usando sistematicamente pronomes pessoais: 

 

 “the pronoun no longer merely refers to semantic features of the extralinguistic 

referent but, rather, to the highest node (the thematic subject) in the child’s internal 

representation of the discourse as an organized unit. The function of 

pronominalization has radically changed from a local deictic marker to a discourse 

organizer” (Karmiloff-Smith, 1987: 191). 

 

A actuação da ‘restrição do sujeito temático’acaba por traduzir-se em perda de 

detalhes e de referência a personagens secundárias na história. A autora atribui a 

emergência deste princípio ao desenvolvimento natural de capacidades metacognitivas e 

designa esta fase de metaprocedimental. 

Por fim, as crianças da última fase (a partir dos 9 anos) mostram estratégias de 

organização discursivas muito mais flexíveis, operacionalizando simultaneamente 

restrições de tipo Bottom-up  e Top-Down , monotorizando com naturalidade o nível 

frásico e o discursivo.  



Segundo a autora, nesta fase, o subsistema linguístico referencial das crianças inclui 

indicações mais claras sobre a relação forma referencial-função anafórica. Estas crianças 

usam variadas expressões referenciais (tanto pronomes como expressões nominais), cada 

qual com funções discursivas delimitadas entre si. Por exemplo, os sintagmas nominais 

passam a estar reservados para a referência a entidades que não são o centro de atenção 

da narrativa, podendo agora aparecer na posição de sujeito. As narratives desta fase 

voltam por isso a ganhar detalhe e pluralidade referencial. 

Para Karmiloff-Smith, a mudança da função de categorias linguísticas de um 

domínio sintáctico local para um domínio discursivo ‘estendido’ é a característica mais 

importante do desenvolvimento linguístico no período que decorre após os 5 anos de 

idade (Karmiloff-Smith, 1986: 474). Serra et al., 2000: 459 referem investigações 

realizadas com outras línguas que corroboram as conclusões desta investigação 23. 

 

2. Sobre a relevância do ensino da leitura no desenvolvimento da competência 

linguística anafórica no 1º ciclo de escolaridade 

 

Os resultados do trabalho de Karmiloff-Smith são, a meu ver, muito relevantes para o 

contexto educativo, sobretudo para o primeiro (e segundo) nível de escolaridade. 

Apesar de (i) analisar dados de línguas diferentes do português (a sua investigação foi 

levada a cabo com crianças francesas e inglesas), e de (ii) os dados da sua investigação 

apenas corresponderem parcialmente ao quadro global de funções das expressões 

anafóricas descritas na primeira parte deste texto, os seus estudos mostram que os 

princípios de estruturação de um discurso coerente são competências em aquisição pelas 

crianças na fase inicial de escolarização. Mais concretamente, mostra que essas crianças 

(i) estão a ‘adquirir’ a função desempenhada pelo foco de atenção na estruturação 

discursiva, e  

                                                 
2 Cf. Maya Hickmann (1987, 1995) para conclusões semelhantes sobre a evolução da capacidade 
referencial discursiva. 
3 A emergência de metaprocedimentos discursivos é apenas uma das consequências das mudanças 
representacionais que Karmiloff-Smith “rastreou” na sua investigação sobre o desenvolvimento infantil. 
Veja -se Karmiloff-Smith (1992). 



(ii) estão a ‘adquirir’ a diferente função dos marcadores anafóricos na estruturação  

do discurso4.  

Neste contexto, torna-se pertinente equacionar a função concreta que a escolarização 

pode desempenhar no desenvolvimento dessa capacidade discursiva. A meu ver, o 

professor, logo a partir do 1º ciclo, pode e deve levar a cabo um ensino linguístico com a 

finalidade específica de estimular o desenvolvimento da capacidade anafórica discursiva. 

Esse trabalho pode, por exemplo, traduzir-se na leitura de histórias. Morais (1994) 

refere que esta actividade é um excelente input para a aquisição da linguagem dada a 

riqueza lexical e a variedade e correcção de estruturas que a criança encontra no texto 

escrito, como, por exemplo, estruturas de anáfora discursiva. Além disso, Morais refere 

que a leitura de textos supõe uma vantagem de âmbito cognitivo para a criança porque, 

para além de permitir o alargamento do conhecimento do mundo, a leitura de histórias 

permite, quer pela estrutura da história, quer pelas questões que levanta, aprender como 

melhor interpretar os factos e as acções, a melhor organizar e reter a informação, e a 

melhor elaborar os cenários mentais e os esquemas (Morais, 1994:180, sublinhado meu).  

Para além deste tipo de actividades, que assume um carácter a que poderíamos 

chamar ‘naturalista’ (por alimentar um processo natural), o professor pode criar 

actividades de tipo ‘intencional’, destinadas a colocar as crianças perante situações 

problema que obriguem à reflexão e ao desenvolvimento no domínio específico do 

funcionamento anafórico discursivo. Considero que o conjunto de actividades descrito na 

primeira parte deste trabalho e sugerido a propósito do desenvolvimento da compreensão 

leitora também é adequado para cumprir esta segunda finalidade. 

Por último, de salientar o professor pode e deve encarar estas actividades linguísticas 

de compreensão de texto como índices apreciativos, avaliativos do desenvolvimento da 

capacidade anafórica discursiva das suas crianças. Tratando-se de um desenvolvimento 

natural, com origem em desenvolvimentos cognitivos espontâneos, a detecção de 

anomalias pode inclusivamente indiciar a necessidade de intervenções específicas sobre o 

próprio desenvolvimento da cognição.  

                                                 
4 Além disso, as conclusões deste trabalho podem servir de ponto de partida para a explicação das 
dificuldades de compreensão leitora das estruturas linguísticas anafóricas detectadas em crianças, referidas 
na primeira parte deste texto: se a competência anafórica ainda está em aquisição quando as crianças 



  

III. Conclusões 

Concluo este texto com as seguintes ideias:  

- ensinar a compreender as referências anafóricas discursivas é importante para 

verdadeiramente aprender a ler, pelo que deveria ser um dos objectivos das 

actividades de leitura já a partir do 1º ciclo de escolaridade. O actual currículo para 

este nível escolar não especifica, no entanto, a necessidade de promover esta 

componente da compreensão leitora; 

- no 1º ciclo de escolaridade, este trabalho de trabalho de leitura é ‘especialmente’ 

vantajoso, porque acaba por estimular o desenvolvimento da competência anafórica 

discursiva. Apesar de curricularmente se reconhecer que à entrada do 1º ciclo as 

crianças ainda não terminaram o seu desenvolvimento linguístico e de que a 

exposição linguística estimula o desenvolvimento (M.E., 1990), nada é referido a 

propósito da necessidade de promover este desenvolvimento discursivo particular.  
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