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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho apresenta uma observação das teorias sobre a Linguística Textual, 

voltada aos efeitos e usos da anáfora pronominal.  

Com o intuito de analisar como se desenolve a textualidade por meio da anáfora 

pronominal, foi anlisada uma crônica de Luís Fernando Veríssimo, em que há um 

diálogo entre personagens e a partir desse texto motivador são demonstrados e 

exemplificados a textualidade provocada pela anáfora pronominal. 

 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Inicialmenete, o trabalho propõe uma reflexão acerca dos estudos referentes à 

Linguística Textual. No capítulo seguinte, se faz referência aos conceitos sobre as 

formas pronominais: exófora, endófora, catáfora e anáfora.  

No terceiro capítulo, há a análise das anáforas pronominais existentes no texto 

desenvolvido por meio dos usos da linguagem, no formato de diálogo entre 

personagens. Nesse sentido, foram analisados pronomes como "ele, ela", entre outros 

que atuam de forma coerente e coesa durante o desenvolvimento da textualidade, 

substituindo nomes já ditos e construindo referências. 

Por meio da análise foi constatado que o uso de anáforas pronominais são 

indispensáveis para a promoção do texto, e são capazes de levar consigo elementos e 

características das personagens, assim promovendo a referenciação.  

 
 



 

 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Por meio da análise foi constatado que o uso de anáforas pronominais são 

indispensáveis para a promoção do texto e são capazes de levar consigo elementos e 

características das personagens, assim promovendo a referenciação, coesão e 

coerência, como também evitando a repetição de termos.  
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), 

se necessário. 

 


