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ABSTRA CT: This study showed how the explicative and the narrative can be in volved 
in oral stories invented by children in two different situations. Situation 1:  children 
invented narratives from a pi ctorial representation. Situation 2: children in vented 
stories without the visual recourse (drawing made by the subject).     
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1. Introdu ção 
 
 O presente estudo sobre  “ O discurso explicativo das crianças em narrativas  
pictográficas”, visa mostrar co mo o explicativo e o n arrativo se articul am, com o 
objetivo de evidenciar o  lugar que a explicação ocupa n as p roduções  narrativas. 
 Com base no mod elo laboviano da avaliação (Labov , 1978), parti mos da idéia 
de que não há oposição fundamental entre explicação e n arração, pois ao contar u ma 
história, explicamos, e ao explicar, legiti mamos o caráter memorável d aquilo que 
contamos .  
 De acordo co m o autor, a avaliação é u m dos elementos estruturais da 
narrativa, que tem por finalidade co municar ao ouvinte o ponto de vista do narrador em 
relação à história por ele narrad a. 
 Para est a pesquisa participaram  du as crianças, as quais foram solicitadas a 
produzirem histórias sob duas situações diferentes . Nu m pri meiro mo mento, 
desenvolveram  n arrativas a p artir de u ma representação pictog ráfi ca (des enho feito 
pelo sujeito). E m seguid a elaboraram histórias sem este recurso  visual . 
 Por meio de elementos sintáticos, podemos identificar as  peculiaridades da 
linguagem in fantil e, verifi car  o   valor argument ativo que o contar explicando  adqui re: 
 
narrativa  -  situação 1  (co m apoio do  des enho) Y- (Yannick); M - (Mariana)  
E- (entrevistadora)  

Pássaro da paz 
 Y: é porque é porque tinha muita gu erra antes e o pássaro da paz veio e deu a 
paz 
 Y: é ... só  ((risos)) 
 M: (...) tentaram p egar (o pássaro) po rque ele é muito  bonzinho 
 E:  ( ...) e o  que o p ássaro fez mais Y annick? 
 Y: é ele deu a paz brincou  e depois foi dormir 
 
 Através da conjunção explicativa porque, a crian ça justifica, explica e 
argu menta o fato narrado. Con firmando assi m, o pens amento de Labov (1978 ),  de  que 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 910-914, 2004. [ 910 / 914 ]



não há distinção fundamental entre explicação e narração. Veri fi camos aqui,   
características da linguagem oral  co mo: paus a – é ...só;  risos e  elipse – tentaram pegar  
(o pássaro) porque ele é muito  bonzinho  
 
Narrativa – situação 2  (sem o apoio  do d esenho) 

Os patinhos 
 Y: era u ma vez três patinhos qu e gostav am de pass ear todo dia na lagoa 
 Y: (...) é é el es também co  ... é ... é ... 
 E: o que eles  gostavam de fazer? 
 Y: é d e b rincar e dormir. 
 M: os  três  patinhos foram dormir ... existia o  lobo ... lobo 
 E: o quê? 
 M:  LO-BO  MAU 
 M: ( ...) e aí o lobo  mau fi cava pá pá pá  ((batendo no chão)) ... o lobo  olhou 
pela janela olhou pela portinha e ENTRO U 
 Y: é ele entrou e comeu os três patinhos e a mãe não viu porque estava nas 
comp ras. 
 M: (...) a mamãe tava só co m filhotinho bem pequ enininho ... ele (o filhotinho) 
olhou na b arrig a (do lobo) (...) v eio o caçador e tirou todos os pintinhos.  
 
 No exemplo aci ma (situação 2 – sem o apoio do desenho), identi ficamos 
adjetivação no di minutivo – portinha, patinhos, filhotinho, pequeneninho; pausa – co ... 
é ... é, e fonologia expressiva – LO-BO MAU, E NTR OU; características d a linguag em 
infantil. As estruturas sintáticas apres entam conectivos explícitos:  (...) três patinhos que 
gostavam de p assear ; (...) olhou pela janela olhou pela portinha e entrou;  e construções 
próprias do estilo narrativo: era u ma vez... 
 
1.1 Persp ectiva teórica 
 

       Neste sentido, retomaremos brevemente o modelo de narrativa  proposto por 
Labov. 

 Segundo Perroni (1992), na lingüística moderna há algu mas abordagens do 
discurso narrativo qu e dev em ser men cionadas como tentativas  de caract erização da 
narrativa do ponto de vista estrutural, e a mais conhecida, de acordo co m a autora, é a de 
Labov (1978 ). 

Ele propõe  u m mod elo geral de organização das narrativas que se divide em: 1) 
sinopse – resu mo dos fatos da narrativa; 2) indicações – indica o lug ar o tempo , as 
pessoas e a situação da fala; 3) ação co mplicado ra – desenvolvi mento da história;  4)  
avaliação – o narrador informa a carga dramática ou cli ma emo cional; 5) coda – a moral 
da história.  
 Sob esta ótica, considera a narrativa co mo uma  técnica de constru ção de 
unidades,  que recapitulam a exp eriên cia na mesma ord em dos ev entos originais e 
mostra que a seqüência temporal  é su a p rioridade definido ra. 
 O autor tamb ém  ressalta que para existir a narrativa é indispensável o 
aconteci mento singular e in édito, digno  de s er narrado . 
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 Nesta perspectiva, an alisaremos o pap el da avaliação na narrativa de acordo 
com o modelo referido. Sendo a avaliação  um dos elementos estruturais da narrativa 
que tem por finalidad e co municar ao ouvinte o ponto de vista do n arrador em relação à  
história por el e narrad a, ela  pode ocorrer de du as maneiras: avaliação extern a e 
avaliação encaixada.  Na primeira, o narrador interro mp e a  narrativa , vira-s e para o 
ouvinte e lhe co munica qual é o seu ponto de vista sobre o fato narrado , oco rrendo 
assi m, a suspensão  da ação  (ato  de narrar), e a função aqui é estrutural:  
 
narrativa -   situação  2 (s em o apoio do des enho) 

Os coelhinhos  
M: Era u ma v ez qu atro co elhinhos eles gostavam de brin car u m sobre o outro 

brincavam de dan ÇAR  de puLA R ... 
M: o Yannick pegou os quatro coelhinhos ... estav a passando u ma menina que 

se ch amava Priscila ...  
M: ( ...) a Priscila falou assi m ... me dá u m (coelhinho) Yannick ... AÍ el e falo 

assi m ...  ner voso como sempre...   
 
Na av aliação encaixada o n arrador n ão suspende o ato de narrar, ele indica o s eu ponto 
de vista através de elementos sintáticos, que pod em ser considerados elementos 
avaliativos (os  quais v eremos mais à frente), t endo assi m a função semântica:  
 
narrativa situação 1 (co m apoio do desenho) 

Alice no país d as maravilhas 
 M: (...) el a pega ... ela bate na porta ... ela cai lá e vai brincando e cai nu ma 
casinha e fica lá bem ... a casa  é muito pequena ...  e tinha u ma porta  qu e era falona 
 
 
 Labov também define a ação avaliativa co mo sendo u m outro passo em direção 
ao encai xamento dos recu rsos avaliativos da n arração. O  narrador d escreve o  que as 
personag ens fizeram em vez de relatar o  que elas  disseram: 
 
M: ela  ela abriu uma portinha caiu na mara vilha viu um  monte de borboleta e umas 
flores gravada com um  sol BEM LO Nge ... uma flor ela cheirou ... a outra arrancou e 
uma veio um tomate 
 
 
 E por último o autor cita os elementos avaliativos, elementos sintáticos, que 
indicam o ponto d e vista do narrador. São  elementos av aliativos: a)   intensi ficadores –    
as rep etições (ela ela p ega ela bate na port a);   fonologia expressiva (BEM LONge); b) 
comp aradores  -  conjunçõ es co mparativas (que, do qu e, -  relacionados  a mais, menos, 
melhor, pior;   tal qual;  como –relacionado a  tal, tão, tanto)  ;  c)   correlativos – aposto  
(Camila, v em aqui);  adjetivos duplos (vermelho-alaranjado);   d) explicativos – (pois, 
porque, então, aí) 
 
1.2 O  pap el da repres entação pictog ráfi ca na p rodução de n arrativas orais 
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A opção foi pelo estudo da produção de histórias orais co m o apoio da 
representação pi ctográfica,  desenho  feito pelo suj eito, e também  s em este recurso 
visual, a fi m de identi ficarmos as  diferentes características sintáticas presentes nas duas 
situações experiment ais. 

Segundo Bitar (2002), a p rodução  lingüística  a partir de u m  referenci al visual 
evidência a co mpetên cia n arrativa das  cri anças, isto é,  seus movimentos do espaço 
discursivo. Na medida em que é oferecido à crian ça gravu ra, ou  desenho ,  ela constrói , 
através da leitura da i mag em, histórias  entre o  mundo real e i maginário , ampliando 
assi m, os espaços  da leitura e possibilitando a recriação de s entidos. 

Outra razão para a exploração de histórias orais a partir de  gravuras  se deve ao 
fato desta prática s er b astante utilizada em class es de pré-escola e al fabetização. Tal 
prática se  fund amenta na crença de que a representação pictográfica atu a co mo 
elemento facilitador e esti mulador na p rodução  de n arrativas. Ao qu e parece, ela  é 
interpretad a co mo recu rso contextualizador que o ferece o referencial  extraposicional de 
que a criança n ecessita para produzir  narrativas.         

 
2. Metodologia 
 
 Para este estudo foram escolhidas duas crianças, u m menino (Y annick), e u ma 
menina (Mari ana), ambos de 5 anos , de u ma p ré-escola do Instituto Educacional da 
AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil). A escolha das crianças foi decidida 
em comu m aco rdo co m a ori entadora da p ré-escola, por elas n ão ap res entarem 
patologias, co mo problemas auditivos, visuais , fonológicos e psico motores ,  que 
comp rometessem o  presente estudo. 
 As crianças foram solicitad as a produzirem narrativas orais em duas situaçõ es: 
na situação 1,  produziram histórias a partir de u ma representação pictográfica (desenho 
feito pelo  sujeito);  na situação  2,  el aboraram histórias  sem o apoio  deste recurso  visual. 
 Os dados foram col etados em sal a de leitura,  durante duas sessões seman ais de 
apro ximadament e trinta minutos cada; gravados em fita casset e e transcritos de acordo 
com as normas do projeto USP – NURC – Nú cleo USP,  coord enado pelo pro fessor 
Dino Preti. 
 
3. Considerações  finais 
 As narrativas produzidas a partir do desenho feito pelo sujeito (narrativas na 
situação1)  apresent am características típicas da linguagem oral, com elementos 
próprios do estilo conversacion al, enunciados frag mentados e, portanto depend entes da 
representação pictográfica. As histórias produzidas sem o  apoio do recu rso visual, o 
desenho (narrativas n a situação 2), apresentam características da linguagem escrita, 
independência contextual e  construçõ es próprias do estilo narrativo: era uma vez... .  
Aqui a coesão se dá através de recu rsos lexicais e  estruturas sintáticas  com conectivos 
explícitos.  
 
RESUMO: O pres ente estudo mostrou como o explicativo e o narrativo se articul am  
nas histórias  orais produ zidas por crianças, em duas situações. N a situação 1 , as 
crianças produ ziram narrativas a p artir d e u ma represent ação pictográfica. Na situação 
2,  produziram histórias sem o apoio do  desenho. 
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