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     Nesta ocasião pretendo discutir algu mas questões , brevemente esboçadas em 
trabalho anterior (Sal eh, 2002), envolvendo o narrado r nas narrativas infantis. 
Refl etir sobre o narrador no processo de aquisição signi fica lidar direta ou  
indiretamente com dois vértices do p roblema: 
1 - o processo que inclui a crian ça ancorada n a fala do adulto/outro para 
con figurar a su a narrativa e a cri ança qu e  escuta a sua p rópria fala e produ z o  
texto narrativo sem a interferên cia do outro , do adulto, sustentando, sozinha, 
u ma n arrativa, ou seja, a crian ça que produz u m texto narrativo sem ancorar na 
fala do outro .  
2 - como  o narrado r, enquanto instância do texto,  configura-se no  texto  
narrativo; isto é, quais são os mecanismos lingüístico-textuais através dos quais  
se con figu ra o narrador nas narrativas in fantis. 
     Como se pode observ ar, trata-se de dois aspectos co mpl ementares e 
fund amentais para a co mp reens ão da relação da criança com a linguagem. O 
pri meiro asp ecto foi estudado por Perroni (1992) no que se refere à aquisição  
oral de narrativas. Perroni mostra que em torno de 4,6 anos a crian ça já adquire 
autonomia na elabo ração de narrativas, constituindo-se, portanto, co mo  
narradora. Narrado r, em seu trabalho, é aqu ele que é capaz de cont ar u ma 
história, ou s eja, de sustentar o fio  narrativo. Isso porqu e s eu objetivo  
obviament e não era d e dar conta d a questão  do narrador enquanto instân cia 
discursiva e, enquanto tal,  con figu rada no/pelo texto narrativo. Di ante disso, 
não se i mpõe para ela a necessidade de distinguir a criança que narra, ou seja, o  
narrador empírico, do n arrador textual.   
     O texto narrativo define-se essen cial mente por colocar u m narrador em cena;  
u ma voz que assu me u ma p erspectiva  a partir da qual os eventos relat ados são  
con figurados . O narrado r é, porém, como define Mieke Bal , um “sujeto 
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lingüístico  el cual se expressa en el lenguage que constituye el texto1.” (Bal , 
1987: 125). O narrador é, pois, lingüística e textual ment e construído .  
     O  segundo vértice da questão do n arrador, i mposto  ao p esquisador p ela 
narrativa in fantil,  vincula-s e, co mo  se vê, à defini ção de Bal aci ma 
apres entada. Ou seja,  co mo se con figura, no texto narrativo infantil,  o  
narrador enquanto instância do texto . Mas co m certeza não há co mo pensar o  
narrador sem trazer à tona as outras instâncias narrativas. É o que mostra, no  
que se refere aos textos orais , o trabalho de  De Lemos “ Sobre o estatuto 
lingüístico e discursivo da n arrativa n a fala da cri ança”.  
     Já meu objeto de estudo são textos escritos produzidos em ambiente escolar. 
Para escrevê-los, as cri anças receb eram a s eguinte instrução: “ Contem algu ma 
coisa interess ante qu e aconteceu co m vo cês”. D entre as narrativas daí  
resultantes, du as podem ser d estacadas co mo motivadoras de u ma reflexão  
sobre o estatuto do narrador nas narrativas infantis escritas. Co mecemos por (1) 
abai xo:  

 
(1) “Era uma vez a Juliana en controu um gatinho que s e chama va  

Fereques . 
Ele era muito bom  e quetio ele ficava com o  menino que se chama va  

Dougras. 
O Fereques gostava de ficar muito com ele e a Juliana ficou com ele e 

levou para  sassa e ficaro feliz. 
Passou muito tempo com o gatinho. 
A Juliana falou:  
Eu vou levar  o gatinho para  vizitar o Dougras . 
Ai o Dougras ficou  muito feliz com a  visita do  gatinho. 
Ai a Juliana l evou  o F ereques na casa do  Dougras.  
Ai passou muito tempo  na casa do Dougras.  
Ai a Derlanda foi na cassa do Dougras e falou:  
_ O gatinho é minha falou Derlanda Dougras eu  vou levar o gatinho  

para minha cassa . 
Ai a Derlanda levou o Fereques para sua casa e ela falou para sua 

mãe: 
_ Mamãe eu axei o  Ferequ es é m esmo filha isso é muito legau. 
Ai a Derlanda ficou feliz para sentre e a  Derlanda e os pais dela e o  

Fereques  ficaro muitos felizes.  
                                             J(uliana) PL - 9 anos 

 
     Trata-se, pois, de u ma narrativa em terceira pessoa, embora a instrução  
sugerisse uma narrativa em primeira, mais especi ficament e u m rel ato de 
exp eriên cia pessoal2. Chama a at enção, porém, o fato de que “ Juliana” é o 
nome de u ma personagem - “Era uma vez a Juliana encontrou um gatinho”, mas  
                                                                         
1 Ou seja, o narrador não  se con funde  nem co m o autor empírico/biográfico 
nem com o autor i mplícito (cf. Mieke Bal, op. cit.) .  
2 Sobre a instrução no  pro cesso d e aquisição  da linguagem, ver Oliveira (1998). 
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é igual ment e o nome da garota que escreveu o texto. No entanto , autor 
empírico, narrado r e person agem não coincid em enquanto instâncias ou  
posições narrativas. Tem-se u ma Juliana-autora e u ma Juliana-p ersonagem 
enquanto  o narrador não coincide nem co m a primeira n em co m a segunda, 
u ma v ez que s e trata d e u ma narrativa em t erceira pessoa. No entanto,  o texto, 
isto é, seu efeito3, permite que os eventos con figurados pela narrativa co mo 
vivenciados pela p ersonag em-Juliana sejam i maginariamente identi ficados co m 
as experiências vividas pela crian ça-autora-Juliana e, por extensão co m o  
narrador, uma vez qu e o texto, que produz o efeito de relato, é assinado por 
alguém co m esse mes mo no me4.  
     Parece-me especial mente signi ficativo o fato de que não é qualquer 
elemento que ocupa metafo ricamente a posição geral mente ocupada por 
sintag mas co mo “ u m rei”, “ uma rainha”, “uma menina”, etc. , na seqü ência de 
“ era uma vez”, e sim o sintag ma “ a Juliana”. Trat a-se de u m elemento que 
con figura uma terceira pessoa co mo nos contos maravilhosos, porém, o fato de 
ser  “ a Juliana” e não u m personag em qu alquer, ou seja, a coincidência entre o  
nome do personagem  e o nome de qu em assinou co mo auto r do texto  mostra 
esse modo   particular da crian ça n arrar-se, isto é, co mo um eu-outro (Saleh, 
2001).    
     O nome da criança e sua assinatu ra parecem t er nesse texto a mesma função  
daquela apontada por  Bosco (2002 ), isto é, o  no me escrito mostra-s e “co mo  
u m espelho em que o sujeito se refl ete, se absorv e e s e reconhece”.  
     Nessa narrativa o no me da crian ça vem borrar os li mit es  entre as narrativas  
em primeira e terceira pesso as, j á que ao  se dei xar absorv er no espelho-
assinatura  e pel a conseqü ente superposição de Juliana-personagem, autora, 
narradora, o nome-assinatu ra inclui-se no texto. Ou seja, o narrador em terceira 
pessoa produ z inicial mente co mo efeito um certo distan ciamento ent re essas  
instâncias, mas a assinatura condu z retro ativamente à identi ficação entre elas, 
movi mento interp retativo d e natureza lingüístico-textu al.  
     Nesse sentido penso que vale a pen a citar aqui u m co mentário de Todo rov  
sobre as di ficuldades d e se d epreender o  narrador:   

 
“nós temos portanto u ma quantidad e de informação sobre ele (o narrador) que 
deveria nos permitir apreendê-lo, situá-lo co m precisão [...] mas esta i magem 
fugidia não se dei xará ap risionar e ela se rev este constantemente de máscaras  
contraditórias indo daquel a de autor em carn e e osso àquel a de um p ersonagem 
qualquer” (Todorov, apud Kuroda, 1975: 263 ) 

  
     Uma instância qu e é em si mesma u ma i mag em fugidia revestida de 
más caras que impedem a sua apreensão: as narrativas infantis aci ma apontam 
para a especi ficidade do n arrador tal qual  Todorov  a caracteriza. A n ão  
coincidência entre narrado r e personag em, por um lado , e autor, por outro, 
                                                                         
3 Sobre o  efeito d a narrativa  em termos de ficção  ou relato , ver Sal eh (2000 ).   
4 Bosco (em p rep aração ) abord a o estatuto da assinatura na aquisição inicial da 
escrita.   
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desliza, através do movi mento retroativo de interpretação, instaurado p ela 
assinatura,  p ara u ma coin cidência -  i maginári a -  entre as três instâncias.  
      Para Mieke Bal é, aliás, eng anosa a s eparação entre a narrativa em primeira 
e terceira pessoa. Para ela n ão há di ferença algu ma, quanto ao funcionamento, 
entre as chamadas narrativas em pri meira e terceira p essoa. A autora focaliza o  
tema a partir da narrativa em pri meira p essoa:  
 
“ En una denominada ‘narración de pri mera person a’ es también un fo calizador 
ext erno, normalmente el ‘Yo’ un tiempo despu és, el que ofrece sua visión de 
una fábul a en  la que participó  anterio rmente  en calidade de actor” (Bal, 
1987:117).  
 
Um pouco mais à frente, ela volta à questão:  
 
“ En princípio no supone ninguna diferencia en el rango de la narración qu e el  
narrador s e refiera o no a sí mis mo . Mient ras h aya lenguaje, t endrá que haber 
un hablante que lo  emita; mientras   es as emisiones lingüísticas constituyan un  
texto narrativo, h abrá un narrado r, un sujeto que narra. Desde un punto de vista 
gramatical , SIEMPRE será una “primera person a5” (Bal, op. cit.: 127 – ên fas es 
da autora). 
  
 Assi m u ma questão que a narrativa coloca necessariamente é, digamos,  
u ma decalag em/ cisão constitutiva entre pessoa gramatical daquel e que narra -  
sempre u m “ eu” -  e aquele a quem o texto configura como tendo viven ciado as  
exp eriên cias, o “ elemento do mundo” a quem o narrador se refere - sempre u m 
“ ele”. Ou seja, tanto em u ma narração dita em pri meira p essoa como nu ma dita 
em terceira h á um eu (g ramatical) , u m n arrador a partir  de cuja perspectiva se 
apres entam os ev entos e que, do ponto de vista lingüístico-textual, não coin cide 
com nenhum p ersonagem.  
     Diante dessas considerações em torno do estatuto das pessoas narrativas , é 
interessante trazer à discussão u ma n arrativa considerada em p ri meira pessoa:   

 
(2)  “Uma coisa que m e aconteceu de intereçante é que quando eu completei 
4 a 5 anos, a amiga da minha mãe me convidou para eu andar pela primeira vez 
de avião na fazenda dela. 
 Uns dias antes da viagem, eu ficava pensando: 
 “Sera que quando a gente anda de avião, o avião sai fora do mundo e 
anda pelas estrelas.” 
 Pensando isso, cada dia que passava eu ficava mais e mais com medo de 
andar de avião, porque a premeira vez que a gente faz alguma coisa, a gente não 
sabe como é essa coisa Nós acabando ficando com medo dessa coisa. Eu tenho 

                                                                         
5 Isso não significa, diz a autora, que a distinção entre as narrações de primeira 
e terceira pessoa não t em v alor. U ma das questões levant adas por ela ness e 
sentido é o  efeito que u ma ou outra forma pode suscitar. 
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sertesa, que alguma coisa que você vai fazer pela premeira vez você acaba 
ficando com medo, mais isso é normal. 
 A onde nós estavamos mesmo, a é, a  historia. Bem chegou o dia, e eu 
estava com minha mãe e meu pai, a D eb, (a amiga da minha mãe) e seu mario. 
 O marido da Deb era piloto por isso ele deregia o avião. 
 Entramos no avião, estava mais cauma. 
 De repente, o avião começou a anda, devaga e depois foi acelerando, 
acelerando, acelerando, e:  
 O avião levantou vouo. Foi super legal. E eu gostei tanto que quando ele 
pousou eu queria ir de novo. 
 Aquele dia foi inesquesivel e eu dormi como uma pedra na quela noite. 
Eu adorei tanto que quando eu fui morrar no Brasil eu não tive medo de andar de 
avião. Até hoje eu gosto de andar de avião. 
 Eu queria ter meu próprio avião para todo dia pela cidade. 
 
  Isso e que eu queria falar para você que aconteceu gomigo de 
interecante. 
                                                  TCHAU.”       (Cps -  9 anos) 
  
     Nesse texto não co mparecem frag mentos de narrativas tradicion ais. (2) é u m 
relato em pri meira pesso a cuja  abertura e fecho constituem-s e de arranjos  
metoními cos que reto mam a instrução. Tamb ém essa narrativa produz efeito de 
identificação entre narrador, personagem e autor, os quais são i maginariamente 
identificados com a cri ança Ives . Mas n esse caso, esse pro cesso é determin ado  
principal mente pela pri meira pesso a6.  
     Outra característica desse texto é a pres ença   marcante de comentários, 
seqüências n ão narrativas que põem em cena o auto r e dá relevo ao jogo de 
más caras que caracteriza o narrador. Tal p resença, no entanto, não p romove 
ruptura no  texto. O narrador textual interromp e a narrativa para co mentar sobre 
o medo que se tem de fazer coisas pela “ primeira vez”, o que “ é normal”. Após  
u ma s eqüênci a rel ativamente ext ensa  el e reto ma o fio narrativo:  “A o nde nós  
estavamos mes mo, a é, a  historia. Bem chegou o dia, e eu estava com minha  
mãe e meu pai [...]”.  
     Vê-se que a criança ocup a a posição de escuta7 (cf. De Lemos, 2002) do seu 
próprio texto , na medida em qu e, através do narrador,  estabelece u ma distinção  
entre o que produz efeito d e narrativa e o que se apresenta co mo u m 
comentário. Ou seja, a argumentação marca a interpretação, pela crian ça, do  
que ela acabara de es crever co mo u ma saída da narrativa. O texto configura u m 
narrador que,  reconh ecendo o n ão saber (sob re a experiência de vo ar),  afi rma 
o saber. Esse saber, t extual mente construído, con figura-se co mo u ma met áfora  
do narrador em primeira pessoa, aqu ele qu e diz eu. Note-se que o  único  
                                                                         
6 O texto, porém, não  é assinado. Por uma conven ção provavelmente  
determinada p ela pro fessora, já que se repet e em todos os dados da turma, o  
nome da criança que es crev eu o  texto aparece apen as no cabeçalho.  
7 Sobre a noção de posição  e de escuta, v er De Lemos , 2002 , entre outros.  
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personag em que t em direito à voz (discurso  direto)  é o narrador. Porque a 
narrativa produz efeito de relato, o narrador é identificado com o autor empí rico  
do texto. Isso , porém, como vi mos, não apaga a cisão constitutiva  da narrativa:  
não há coincidência entre o  eu gramatical  e o  eu configurado no texto.  
     Dessa forma, numa narrativa, a relação da crian ça consigo mesma e co m 
suas exp eriên cias passa necessariamente pela linguagem, n a tensão ent re língua 
e texto. Que s eja u m eu ou que s eja um ele configurado no texto, é um “outro” 
que narra. Constituir-se  sujeito,  dizer “ eu”, implica necessariamente fazer-se 
sujeito de linguag em, sujeito no/do  interv alo.  
 
RESUMO: O texto narrativo defin e-se essenci al mente por colo car u m narrador 
em cena, uma voz que assume uma p ersp ectiva  a partir da qual os eventos  
relatados são con figu rados . O narrador é, porém, lingüística e textu almente 
construído. Esse ponto de vista norteia a reflexão sobre n arrativas infantis  
escritas empreendida neste trab alho.  
 
PALAVRAS-CHA VE: narrativa es crita; aquisição  de linguagem; narrado r.  
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