
 
O CONTEXTO ESCOLAR E O DESENVOLVIMENTO DA NARRATIVA 

AUTÔNOMA 
(SCHOOL CONTEXT AND THE DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS 

NARRATIVE) 
 
Ana Maria de Mattos GUIMARÃES (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos) 
 
 
ABSTRACT: This paper aims at showing, based on how children build the spatial 
representation of a story, that autonomous narrative  is not present in all children at the 
age they start their schooling. This finding in language development is brought to 
school reality and transposed to a pedagogical reflection. 
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0. Introdução  
 

Este artigo tem o objetivo de mostrar como  pesquisas, na área de 
desenvolvimento da linguagem, podem ser trazidas para a realidade da escola e 
transpostas para  uma reflexão pedagógica, que conduza a melhores resultados.  Como 
exemplo dessa situação, discute-se a aquisição de narrativas autônomas, definidas  
como aquelas em que o narrador se preocupa em fornecer pistas referenciais que 
garantam sua interpretação. Um dos aspectos do trabalho desenvolvido mostrou, a  
partir do acompanhamento longitudinal de crianças dos 5 aos 9 anos, que a 
representação espacial de uma história não  está plenamente estabelecida, na faixa etária 
em que a criança chega à escola. Isso significa que tratar das questões sobre narrativa, 
no universo escolar, requer pensar sobre as diferentes etapas de amadurecimento da 
criança com relação à narrativa propriamente dita, para ajudá-la na construção da 
autonomia. Também a questão da referência espacial é vista como um utensílio da 
escrita, a partir da proposta de que se deve considerar o desenvolvimento da escrita no 
sentido da construção/apropriação de um sistema de produção de linguagem, nele 
incluindo a intervenção da escola. 

 
1. Os Dados da Pesquisa 

O banco de dados longitudinal do Projeto DELICRI (Desenvolvimento da 
Linguagem da Criança em Fase de Letramento) apresenta uma larga produção de 
narrativas por crianças entre 4;5 a 9 anos de idade.  É possível, pela sua observação, 
verificar a constituição da criança como narrador autônomo. Como afirma de Lemos (in 
Perroni,1992:XV): “...  a aquisição da narrativa é um indício importante de uma nova 
relação da criança com a linguagem. É o momento em que ela não depende mais da 
interpretação/enunciado imediato do outro/interlocutor, em que a progressão de seu 
discurso já repousa sobre a sua própria possibilidade de, interpretando o já dito, lançar o 
que está por dizer.” Isso mostra a passagem de uma narrativa construída com o 
interlocutor, denominada protonarrativa (Perroni,1992)  para uma narrativa construída 
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somente pela criança  para o interlocutor.  Essa questão foi  muito bem explorada em 
seus estágios iniciais por essa autora, que reconstitui o processo de desenvolvimento do 
discurso narrativo, a partir do acompanhamento de crianças de 2 a 5 anos. Nossa 
curiosidade foi procurar em idades mais avançadas a continuidade desse processo. 
 Para tal, foram escolhidas duas crianças, um menino e uma menina,  
acompanhadas longitudinalmente durante quatro anos por membros do Projeto 
DELICRI: Gabriel  dos 5;5 anos aos 9;0 e  Carmela dos 4;3 anos aos 8;5. Em todos os 
encontros,  há um relato pessoal da criança, uma história contada a partir do estímulo de 
gravuras e, a partir do segundo ano de coleta, uma narrativa ficcional (Gabriel tinha, 
então, 6;10 e Carmela, 5;8). Para fins deste trabalho, usaremos as narrativas pessoais e 
as ficcionais. Essa análise tratou de “ monólogos” narrativos (de Lemos, 1995), por 
supor uma monologização narrativa   centrada na narrativa da criança e não na interação 
adulto/criança. Nesse contexto, pode-se integrar o estudo de pistas lingüísticas mais 
pontuais, procurando-se uma complementaridade entre a evidência de caráter 
interacional e a evidência de caráter lingüístico na busca de autonomia narrativa. 
Estamos entendendo narrativa autônoma como aquela na qual pistas referenciais 
necessárias para sua compreensão estão presentes. 

A marca da autonomia narrativa investigada tratou de uma questão diretamente 
relacionada à referência espacial: a presença de moldura espacial. Um dos papéis do 
interlocutor no processo de construção conjunto de narrativas é orientar-se e/ ou orientar 
o parceiro com relação ao cenário da narrativa. Procuramos relacionar a presença da 
moldura espacial (Hickmann,1994), entendida como a informação espacial mais 
importante, presente geralmente no início da narrativa,  garantindo a informação de 
fundo que orientará espacialmente toda a história, com autonomia narrativa. Na maior 
parte das vezes, a introdução do personagem principal da narrativa ocorre 
simultaneamente ao estabelecimento da moldura espacial, no início da narrativa. 
(Guimarães,1999) 
  Orientou-nos a hipótese de que a narrativa autônoma se desenvolve 
concomitantemente ao surgimento da moldura espacial, no momento em que o narrador  
criança se torna independente do interlocutor e se preocupa em transmitir pistas 
referenciais que  permitem a interpretação de  sua narrativa. Na análise das narrativas 
de nossos dois informantes, o desenvolvimento encontrado é diferenciado. Nos 
chamados relatos pessoais, o surgimento da narrativa sem ajuda do entrevistador se dá, 
para Carmela, aos 5;5; entretanto a moldura espacial só aparecerá estabilizada aos 5;10. 
A partir desse  momento, estará sempre presente em suas narrativas. 
 Gabriel tem uma produção narrativa que começa aos 5;5 (época justamente em 
que Carmela narra de forma independente de seu interlocutor) e, aparentemente, narra 
sem ajuda do interlocutor desde o início da coleta. Uma investigação mais aprofundada 
em seus textos, mostra, contudo, que sua primeira história é cheia de vazios, há a 
intenção de preencher a moldura espacial que não é cumprida :”eu estava no... 
no...correndo atrás de um futebol.”(5;5). Aos 6;0, é o entrevistador que esclarece o 
cenário da narrativa: embora, desde a primeira frase, Gabriel tenha mencionado um 
fundo (um dia eu fui no Parcão), o questionamento do interlocutor ( lá no Parcão?) faz 
surgir outro cenário ( lá na Redenção). De qualquer modo, fica evidente a existência de 
uma moldura. 
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   As histórias produzidas aos 6;5 e 6;7 são todas dialogadas, a partir de cenários 
propostos pelo interlocutor. É apenas aos 7 anos que a narrativa é feita unicamente pela 
própria criança, que se preocupa em situá-la espacialmente. A partir de então, há sempre 
uma moldura. 
 A produção de histórias ficcionais, isto é, daquelas que pressupõem 
recontagem,  pelo  conhecimento anterior da narrativa (explicitado em: “ eu quero que tu 
me contes uma história que tu lembres e me conta assim uma historinha que te contaram 
e que tu lembres...”, em entrevista de Gabriel de 28 de setembro de 1993), aconteceu 
aproximadamente um ano após a coleta longitudinal ter iniciado.  Esse período 
coincidiu, praticamente, com o momento em que as narrativas pessoais passaram a 
contar com molduras espaciais, apresentadas de forma semelhante aos adultos. 
Entretanto, o mesmo não ocorreu de imediato com as narrativas ficcionais apresentadas. 
Só aos 7;7, Carmela estabilizará a ocorrência de molduras e Gabriel , aos 7;11. Uma 
verificação mais apurada das histórias contadas mostrou que há maior número de 
hesitações nessas narrativas, o que poderia ser aproximado de questões de memória, 
sobretudo com histórias pouco conhecidas. No caso de histórias conhecidas 
(Chapeuzinho Vermelho foi escolhida duas vezes por Gabriel e três por Carmela), a 
ênfase dada é diversa em cada uma das produções, e a necessidade de contextualizar a 
questão espacial é menor, pois, na maior parte dos casos, há pressuposição de 
conhecimento da mesma história pelo interlocutor. Ainda parece bastante freqüente a 
“ incorporação absolutamente sem cerimônia de fragmentos de ‘estórias’ conhecidas” 
(Perroni, 1992, p.108), voltando a um processo de narrativa como o definido por esta 
mesma autora como colagem.   
 Embora as trajetórias individuais de nossas crianças sejam diversas no que toca 
à questão idade, apresentou-se um padrão comum de desenvolvimento: um primeiro 
momento em que a moldura espacial apareceu sem a intervenção do interlocutor (ainda 
que de forma não sistemática) e um segundo, em que ocorreu a estabilização da 
presença de moldura espacial. 

O estudo realizado (Guimarães, Simões, Silva,1997), que tratou de outras 
marcas lingüísticas, como interação entre autonomia discursiva e o aspecto sintático  da 
manifestação do sujeito e o uso de diferentes vozes numa narrativa, permitiu concluir 
que, embora Carmela tenha apresentado mais precocemente do que Gabriel todas as 
marcas analisadas,  a ordenação das ocorrências foi a mesma nas duas crianças. 
Também o tipo de narrativa em que primeiro apareceram as marcas analisadas foi 
sempre o mesmo, a narrativa pessoal.  Pôde-se afirmar, então, que,  se é a 
homogeneidade (o comum entre as crianças) que garante a sistematicidade e a 
identificação de fases no desenvolvimento da construção de uma narrativa autônoma, a 
variabilidade (o diferente entre as crianças, o imprevisível, nas palavras de  Lemos, 
1995) mostra a construção individualizada e única de um sujeito discursivo, i.e. , de um 
falante enquanto subjetividade.  
 
2. Conseqüências Pedagógicas 
 

Pesquisadores de aquisição de linguagem oral reconhecem que o processo de 
letramento encontra-se em estrita relação com a construção social do discurso oral 
(sobretudo narrativo). Existe uma continuidade processual entre aquisição e 
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desenvolvimento de linguagem oral e aprendizagem da escrita.  (Scarpa, 1987). A 
escola seria culpada pela ruptura do processo, por ter uma visão fragmentária e 
descontextualizante da linguagem e da aprendizagem. Embora a escola insista em 
entendê-lo como de complexidade cumulativa, trata-se de um processo de construção 
que envolve idas e vindas, reorganizações, reestruturações, com o sujeito  em interação 
e inter-relação com o outro, o mundo e a própria linguagem. 

Recentemente, em curso para docentes de Ensino Fundamental, solicitamos aos 
professores-alunos que selecionassem três textos de seus alunos, produzidos por 
proposta sua em sala de aula, utilizando o critério de escolher um texto que 
classificariam como bom, outro médio e, finalmente, um insuficiente.  
 Para fins de exemplificação, selecionamos três desses textos, bastante 
semelhantes à maioria das redações recolhidas. Ao texto 1 fora atribuído o conceito 
bom; ao texto 2,médio; e, ao texto 3, fraco. 
 
TEXTO 1: Meu tio malandro 
 Meu tio, lá no interior mais precisamente em São Pedro, no ano seguinte de sua 
saída do quartel, saiu para a noite, ele e uns amigos viram umas gatinhas e meu tio quis 
ser o mais ligeiro começou a dar em cima delas (o que é normal hoje em dia) e as 
mulheres muito sem vergonhas respondiam, mas depois se soube que elas eram 
comprometidas, quando ele viu estava rodeado de caras, ele como não era burro foi 
saindo mas os “ magrão” indo atrás, saiu do baile e correu para dentro do mato e eles 
atrás, nisso vinha vindo por um atalho que cortava aquela mata, um homem todo sério 
voltando já tarde da madrugada, pessoa cansada que voltava da colheita diária, e os 
caras pensaram que era meu tio, deram um pau de facão no pobre do cara que não tinha 
nada a ver, e moeram com ele... 
 E meu tio malandro essas horas já estava debaixo das cobertas em casa. 
 No outro dia só se soube que o cara estava no hospital quase morto, e o meu 
tio, sadio. 
 Pobre do cara, não sabia nem porque tinha apanhado tanto... 
   Fábio (13 anos) 

 
TEXTO 2: A injustiça de um assalto 
 Era um dia normal, um homem conhecido como Cidão, de manhasinha apriu 
seu armazém como todos os dias. 
 A tarde, a umas seis horas dois homens armados chegaram e mandarão ele 
entregar todo o dinheiro. Cidão costumava a guardar alguns dinheiros no bouço, quando 
Cidão foi pegar o dinheiro no bouço, mais os dois homens pensarão que ele ia reagir e 
eles derão dois tiros nele, os dois tiros pegarão na barriga. 
 Os dois homens fugirão correndo. Cidão foi levado para o hospital Cristo 
Redentor, mais não adiantou ele morreu no hospital. 
 Cidão era um homem muito bom para os outros, todos adoravam ele, mais ele 
foi vítima de uma injusta violência 
   Caroline (12 anos) 
 
TEXTO 3: A Violência  
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Um dia na faixa uma mulher estava atravessando a rua e veio um carro que o 
motorista estava bebado e atropelou ela e em seguida chegou a ambulancia e a policia e 
ficou um bolo de pessoas em volta.     Ana T (13 anos) 

 
Apenas critérios tradicionais utilizados pela escola já permitiriam contestar a 

avaliação da professora, pois todos os textos apresentam, em maior ou menor grau, 
problemas de ortografia, construção de parágrafos e pontuação, além da justaposição de 
frases, sem uso de conectores característicos da escrita. Chama a atenção, sobretudo, o 
texto considerado como “ bom”, através do qual  fica claro que o papel da escola, após 6 
anos de escolaridade, limitou-se à transcrição da fala com ortografia correta e  que o 
conceito da professora, possivelmente, relaciona-se ao tamanho do texto produzido. 
 Sob a ótica  da pesquisa que realizamos na universidade, em que a narrativa 
autônoma foi definida como aquela em que o narrador se preocupa em fornecer pistas 
referenciais que garantam sua interpretação, os textos escolares exemplificados 
apresentaram propostas de molduras espaciais. O problema reside na evolução narrativa 
dessa localização espacial inicial, pois, uma vez que, pelo menos os textos 1 e 2 tratam 
de narrativas mais complexas, há mudanças de cenários e, portanto, necessidade de 
novos enquadramentos espaciais, o que não se verifica no texto 1. Em que sentido a 
escola contribuiu para o desenvolvimento dessa noção? A construção da referência 
espacial constitui um utensílio da escrita, na medida que ajuda a traçar o quadro de 
referências  de um texto, mas não faz parte do elenco de aprendizagens possíveis de 
serem desenvolvidas na escola, na área da escrita. Parece que uma premissa permeia 
esse ensino, a  de que  basta escrever para que se aprenda a escrever, sem que ocorra 
uma intervenção pedagógica sistemática, que contribua para o desenvolvimento da 
escrita. 

Na verdade, os  textos apresentados são reconhecidos imediatamente como 
textos escolares, produtos de uma situação de produção particular de um aluno 
respondendo a uma demanda de  um representante da instituição escola. Correspondem 
ao que Schneuwly (2002) chama de gênero escolar, caracterizado pelo fato de pertencer, 
simultaneamente, a dois lugares sociais: o da situação de referência que tenta reproduzir 
o tema proposto e o da situação escolar da escrita, "definida notadamente pelo fato de 
que o aluno deve escrever para mostrar que ele sabe escrever e por aprender a escrever, 
de que escreve a mesma coisa e, ao mesmo tempo, que numerosos outros de seus co-
discípulos, de que ele sabe que seu texto corresponde a uma ficção de situação à qual 
ele pode se identificar mais ou menos." (op.cit, p. 238-9). Entretanto, mesmo que se 
planeje, para a situação escolar, uma abordagem minimamente normativa e se entendam 
as condições de produção dos textos, é preciso refletir sobre uma teoria de 
aprendizagem da escrita que permita ir além do fato de que “ escrever se aprende 
escrevendo”. Nesse sentido, cabe a indagação: quando se pode dizer que uma 
criança/adolescente ou um adulto estão alfabetizados? Quando se pode dizer que estão 
letrados? Magda Soares responde a esta pergunta (2001:39-40), ao retomar a grande 
diferença entre alfabetizado e letrado: “ um indivíduo alfabetizado não é 
necessariamente um indivíduo letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e 
escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, é não só 
aquele que sabe ler  e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, 
responde adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita”. Schneuwly 
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(2002:241) mostra que se aprende a escrever a partir da apropriação dos utensílios da 
escrita, no sentido vygotskiano de que essa apropriação permite transformar a relação 
com o próprio processo psíquico da produção de linguagem. (Vygotsky, 1989) 

Infelizmente, os exemplos que trouxemos mostram que a escola atual não vem 
conseguindo levar adiante essa questão fundamental do letramento escolar. Isso, 
certamente, significa a discussão de um projeto pedagógico voltado para fora do 
ambiente escolar, alicerçado na qualidade de uma educação, que deve ser 
obrigatoriamente letrada, e reforçado por pesquisas semelhantes à relatada, que têm a 
preocupação com o desenvolvimento da linguagem. Isso significa também um repensar 
da formação de professores, um debruçar-se sobre essa questão que requer um ciclo que 
passa pelo entendimento social da escrita: o ensinar-aprender-ensinar escrita. Tal ciclo 
deve fazer do futuro professor ou do professor em aperfeiçoamento um ativo 
participante da experiência de uma alfabetização que não acaba. A questão abordada 
trata do desenvolvimento da escrita, no sentido da construção de um sistema de 
produção de linguagem, no caso, da escrita, que considere o papel da intervenção da 
escola. Isso nos leva a um outro tipo de pesquisa, que se proponha  a seguir coortes de 
alunos longitudinalmente, considerando as diferentes modalidades de intervenção na 
escrita, assim como outros fatores que possam influenciar seu desenvolvimento, 
simultaneamente à evolução da capacidade de escrever, manifesta no produto texto.   
 
RESUMO: O trabalho tem o objetivo de mostrar como  pesquisas, na área de  
desenvolvimento da linguagem, podem ser trazidas para a realidade da escola e 
transpostas para  uma reflexão pedagógica, que conduza a melhores resultados.  Como 
exemplo dessa situação, discute-se a aquisição de narrativas autônomas, com base na 
construção da representação espacial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento da escrita; narrativa autônoma; referência 
espacial; contexto escolar; letramento. 
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