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O DESENVOLVIMENTO DA REFERÊNCIA EM 
NARRATIVAS DO PORTUGUÊS DO BRASIL 

lêda Carvalhêdo Barbosa· 

1. Introdução 

As narrativas orais elaboradas por crianças constitu
em uma valiosa fonte de dados na investigação do processo 
de aquisição da linguagem, já que são textos organizados por 
elas para formar um todo discursivo, na maioria das vezes 
sem interferência direta do interlocutor nessa estruturação. 
Além disso, as crianças estão desde a mais tenra idade 
extremamente familiarizadas com narrativas, fazendo com 
que muitos dos objetivos textuais que um discurso exige 
sejam atingidos com mais nitidez do que em quaisquer outras 
produções verbais. 

Bennett-Kastor (1983:135) cita como vantagens, na 
análise de uma narrativa infantil, o fato de esta constituir 
seqüência discursiva ininterrupta, composta por enunciados 
relacionados, organizados em torno de um tema, o que nem 
sempre é fácil de se obter das crianças numa conversação. 
Tais características da narrativa possibilitam a pesquisa 
acerca da utilização de recursos coesivos por parte da criança 
e da constituição de uma continuidade de sentido, imprescin
dível à coerência do texto. 

A habilidade lingüística e cognitiva da criança em 
desenvolver uma narrativa coesa e coerente envolve o modo 
como relações anafóricas se estabelecem, ou seja, o modo 
como referentes são introduzidos no discurso, como a refe
rência a estes se mantém ao longo de um texto e como a 
referência estabelecida é alterada. 

O uso de estratégias referenciais em narrativas infan
tis tem sido objeto de estudo de pesquisas em várias línguas, 
as quais buscam estabelecer uma seqüência evolutiva no 
emprego de formas referenciais no que diz respeito à intro
dução, manutenção e mudança de referentes. 

Kail & Hickmann (1992) analisaram a introdução de 
· referentes em narrativas produzidas por crianças de 6, 9 e 11 

anos com base na história 'Frog, where are you?' em duas 
situações diferenciadas: conhecimento mútuo e ausência de 

conhecimento mútuo entre os interlocutores. Na primeira, a 
criança e seu interlocutor olhavam um livro juntos. Já na 
segunda, o interlocutor estava de olhos vendados. Conforme 
a pesquisa, os infantes de todas as faixas etárias empregaram 
mais determinantes indefmidos na situação em que não 
há o conhecimento mútuo do que naquela que há. As autoras 
supracitadas observaram a seguinte seqüência de desenvol
vimento no uso de introdutores referenciais pelas crianças: as 
de 6 anos utilizaram tanto os determinantes definidos como 
os indefinidos na situação de não conhecimento mútuo; as de 
9 anos usaram determinantes indefinidos quando não existia 
o compartilhamento de informação entre os interlocutores e 
os definidos na situação de conhecimento partilhado; as de 
11 anos escolheram determinantes indefmidos em ambas as 
situações. Esses resultados fizeram Kail & Hickmann chegar 
às seguintes conclusões no que diz respeito à introdução de 
referentes: (a) inicialmente, as crianças não obedecem a 
nenhuma regra sistemática na falta de conhecimento parti
lhado; (b) em seguida, elas internalizam uma regra que faz 
uma associação adequada entre recursos lingüísticos dife
renciados com a presença de conhecimento mútuo vs. a 
ausência; (c) fmalmente, elas adquirem uma outra regra que 
generaliza as formas indefmidas para todos os contextos 
narrativos, sem levar em consideração as condições de 
conhecimento compartilhado. 

Karmiloff- Smith (1981) investigou a produção de 
narrativas de crianças inglesas e francesas focalizando a 
maneira pela qual essas crianças mantinham a coesão lin
güística em textos orais. Os resultados mostraram que as 
crianças abaixo de 6 anos fizeram uso de dêiticos espaciais 
e gestos paralingüísticos, além de empregarem pronomes 
dêiticos gerando, assim, ambigüidade na referência aos 
personagens. Aos 6 anos, os infantes obedeceram ao Princí
pio de Restrição Temática, segundo o qual o uso de formas 
pronominais fica reservado àquele personagem que contri
bui fundamentalmente para a narrativa, denominado sujeito 
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temático. Este ocorreü na posição inicial da sentença, porém 
nem sempre exercendo o papel de agente. Foi verificado que 
as crianças mais vellias (8/9 anos) costumavam estabelecer um 
sujeito temático, contudo outros personagens também pude
ram ocupar a posição inicial no enunciado através de, por 
exemplo, expressões plenas defmidas. Raramente ocorreu a 
pronominalização do sujeito não-temático, e quando esta 
aconteceu foi nas fronteiras da sentença com os conectivos. 

Com base nos resultados obtidos na pesquisa de 1981, 
Kanniloff-Smith (1983) estruturou um modelo trifásico do 
desenvolvimento da competência narrativa. O primeiro está
gio é caracterizado por um léxico variado com pronomes 
sendo utilizados deiticamente e uma sintaxe correta, mas 
sem uma organização global da narrativa (crianças com 
menos de 6 anos). No segundo estágio, as crianças de 6 anos 
desenvolvem um sujeito temático, que aparece preferencial
mente em uma posição inicial na sentença, e utilizam menor 
variedade lexical, entretanto o texto infantil apresenta uma 
organização global visível. Entre 8 e 9 anos, surge um ter
ceiro estágio caracterizado por uma riqueza lexical, organi
zação global e narrativas mais detalliadas. 

Bamberg ( 1986) examinou narrativas produzidas por 
crianças e adultos alemães a fim de observar as tendências de 
seu desenvolvimento na manutenção e troca de referência e 
na primeira menção feita aos personagens principais da 
história 'Frog, where are you? ' . Essa história, diferentemen
te da usada por Karmiloff-Smith, é substancialmente mais 
longa, estruturalmente mais complicada e apresenta maior 
número de personagens. Existem também diferenças na 
metodologia com relação aos trabalhos de Karmiloff-Smith 
(1981, 1983),já que as narrativas analisadas fazem parte de 
um segundo reconto da história pela criança depois de elas a 
terem escutado através de um dos pais por dois dias conse
cutivos. Em termos da introdução dos três protagonistas da 
história- o menino, o cachorro e o sapo- Bamberg observou 
uma clara preferência por parte de três grupos de crianças, 
distintos pela faixa etária, pelo uso do artigo definido + nome 
(75%), seguido pelo pronome (16%) e, fmalmente, pelo 
artigo indefmido + nome (9%). Vale mencionar que a 
maioria das formas pronominais foram usadas para se referir 
ao menino e muito poucas ao sapo. Tais resultados discrepam 
dos encontrados na pesquisa de Kail & Hickmann (1992). 
Quanto à manutenção e troca de referentes na narrativa, ele 
descobriu que as crianças entre 5 - 6 anos empregavam uma 
estratégia anafórica global quando se referiam ao principal 
personagem da história por um pronome de terceira pessoa, 
independentemente de reintroduzir esse personagem ou 
manter sua referência. O personagem central (o menino) é 
referido pelas crianças de 3;6 a 4 anos (grupo 1), 5 a 6 anos 
(grupo 11) e 9 a 10 anos (grupo III) por quatro estratégias: a) 
estratégia do sujeito temático, na qual a referência ao menino 
é feita principalmente por pronomes, independentemente de 
se manter ou mudar a referência (muito comum no primeiro 
grupo, predomina no segundo, ainda ocorre no terceiro); b) 
estratégia anafórica, na qual a troca referencial é marcada 
por formas nominais, enquanto as formas pronominais são 
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associadas à conservação da referência (começa a surgir no 
grupo 11 e predomina no grupo III); c) estratégia indiferenciada, 
a qual não apresenta uma distinção clara entre as relações 
forma - função; d) estratégia nominal, onde os pronomes 
quase não são empregados e os referentes são reintroduzidos 
em cada gravura individualmente (ocorre em crianças bem 
pequenas). 

Os estudos interlingüísticos esboçados anteriormente 
sugerem que existem tendências universais na maneira das 
crianças desenvolverem habilidades cognitivas para contar 
uma nar-rativa coesa e coerente. Entretanto acreditamos que 
as características específicas de cada lingua em particular 
podem influenciar o processo evolutivo de aquisição da 
competência narrativa. 

Nosso traballio tem como objetivo geral, então, in
vestigar como as crianças falantes do português do Brasil 
conseguem conferir às suas produções textuais uma determi
nada coesão. Pretendemos mais especificamente com o 
presente estudo verificar como os sujeitos de duas faixas 
etárias (6 e 10 anos) estabelecem referências aos persona
gens principais da história 'Frog, where are you?', tomada de 
empréstimo de Bamberg (1986), em uma situação de conhe
cimento não compartilliado, levando em consideração o 
modo como estes elementos são introduzidos e o modo como 
são mantidos ou retomados ulteriormente. Em adição, com
pararemos os resultados obtidos em nossa pesquisa com os 
alcançados por Kail & Hickmann (1992), Karmiloff-Smith 
(1981, 1983) e Bamberg (1986) com crianças falantes do 
francês, inglês e alemão. 

Duas questões principais nortearam a análise dessas 
narrativas infantis: 

(I) Como crianças brasileiras de diferentes idades 
introduzem referentes na produção de seus textos? 

(2) Como crianças brasileiras de diferentes idades 
estabelecem a manutenção e a mudança de referência na 
produção de seus textos? 

A partir dos trabalhos anteriormente citados, foram 
formuladas as seguintes hipóteses: 

a) Quanto mais elevada a faixa etária da criança, 
maior é a probabilidade de ela usar determinantes indefini
dos para introduzir referentes, quando não existe uma situa
ção de conhecimento mútuo; 

b) Quanto maior for a faixa etária, mais elevado será 
o número de formas pronominais utilizadas na manutenção 
referencial de qualquer que seja o personagem; 

c) Ao se referirem ao protagonista humano da narra
tiva na função de mudança referencial (principalmente), é 
possível que as crianças empreguem estratégias diversas de 
acordo com a sua faixa etária; 

d) A estratégia do sujeito temático predomina entre as 
crianças mais jovens ( 6 anos), enquanto a estratégia anafórica 
é a mais empregada pelas crianças de I O anos, ao reintro
duzirem o menino na narrativa. 

e) A função de mudança referencial, no que diz 
respeito aos personagens não- humanos, ·é representada 
consistentemente por formas nominais. 
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2. Esboço do sistema referencial do português 
do Brasil 

O sistema referencial do português do Brasil obedece 
à seguinte hierarquia, ordenada em termos do grau em que as 
expressões referenciais pressupõem a existência e a identida
de do referente: 

artigo indefinido + nome < artigo definido + nome < 
pronome pessoal < anáfora zero 

Esse esquema hierárquico, que é o mesmo para a 
lingua inglesa de acordo com Hickmann ( 1991: 159), apre
senta a expressão artigo indefinido + nome como aquela que 
pressupõe minimamente a existência e a identidade do re
ferente e a anáfora zero (ex: Pedro me beijou e 0 foi embora) 
como a que estabelece essa pressuposição em seu nível 
máximo. A expressão contendo o determinante definido 
indica que a existência e a identidade do referente é mutua
mente pressuposta. Esta, comparada com os pronomes (onde 
a carga informacional é muito pequena), contém informação 
lexical relativamente precisa. 

As expressões referenciais indefinidas, em língua 
portuguesa, servem basicamente para a introdução de refe
rentes no discurso, enquanto que as expressões referenciais 
definidas mantêm a referência já estabelecida oureintroduzem 
referentes. Estas expressões definidas podem, também, in
troduzir referentes, uma vez que estes estejam relacionados 
(através de determinantes ou modificadores do nome) a 
outros já introduzidos ou pressupostos na situação discursiva 
em questão. 

ex: Um sapo estava preso dentro de um vidro 
Seu dono I o dono do sapinho ( ... ) 

Para Givón (1983: 55), a continuidade tópica (manu
tenção da referência dos personagens dentro de uma cadeia 
referencial) ou previsibilidade tópica (tendência a repetir o 
mesmo tópico em vários enunciados) se contrapõe à des
continuidade (mudança da cadeia referencial) ou surgimento 
de novos tópicos. Quanto à compreensão, a continuidade 
facilita a identificação do tópico (personagem), ao passo que 
a descontinuidade a dificulta. 

Devido a sua previsibilidade, a ·continuidade tópica é 
o caso não marcado do discurso, enquanto que a descon
tinuidade, ou mudança referencial, é o caso marcado do 
discurso. 

A relação entre formas não-marcadas/continuidade e 
formas marcadas/descontinuidade foi estabelecida através 
de uma escala implicacional e hierárquica por Givón (1983: 
56) para a língua espanhola. Esta escala, a nosso ver, pode ser 
estendida para o português do Brasil: 

MAIOR CONTINUIDADE 
a) anáfora zero 
b) pronomes presos ou concordância gramatical 
c) pronomes independentes 
d) SN DEF deslocado para a direita 
e) SN DEF 
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f) SN DEF deslocado para a esquerda 
g) topicalização contrastiva 
h) construções clivadas/foco 
MAIOR DESCONTINUIDADE 

Em português, à semelhança do sugerido por Givón 
para o espanhol, os dois primeiros casos de maior continui
dade consistem num só: elipse do pronome com marca de 
concordância gramatical no verbo. 

A questão da continuidade do tópico pode, conforme 
Fletcher (1984), influenciar na escolha dos mecanismos 
sintáticos, o que leva ao uso de formas mais marcadas para 
casos de maior descontinuidade. Da mesma forma, a marca
ção serve como indicadora da mudança de tópico no caso de 
interpretação de ambigüidade. As formas mais marcadas 
parecem, assim, funcionar para o ouvinte como elementos 
indicativos de troca de referentes. 

Esse seria o quadro a ser respeitado pelo adulto 
competente, falante de língua portuguesa, no que diz re~pei
to às formas referenciais do português do Brasil e as funções 
que estas podem assumir. As escolhas das crianças, contudo, 
podem não seguir esse caminho. Buscaremos, então, nas 
seções posteriores desse trabalho, investigar que princípios 
norteiam o estabelecimento da referência por crianças brasi
leiras em narrativas orais. 

3. Metodologia 

3.1. Sujeitos 

Os sujeitos são 9 crianças brasileiras, habitantes da 
cidade de Fortaleza, divididas em duas faixas de idade: 6 
anos (variando de 5;7 a 6;2; média: 5;9) e 10 anos (variando 
de 9; I O a I 0;2 média: I O; I). Quatro crianças são do grupo de 
6 anos e cinco fazem parte do grupo de I O anos. As crianças 
de 6 anos cursam Jardim 11 ou Alfabetização e as de 10 anos, 
a 4" série do primeiro grau. As do primeiro grupo foram 
testadas em sala de aula e as do segundo, em suas próprias 
residências. Todos os sujeitos são oriundos da classe média. 

Um adulto brasileiro, proveniente da classe média, 
também faz parte do experimento, porém os dados obtidos 
com a sua participação não serão analisados aqui 
detalhadamente. Servirão apenas para fornecer informações 
sobre o estágio mais evoluído no desenvolvimento da refe
rência em narrativas. 

3.2. História 

As narrativas produzidas pelas crianças foram 
elicitadas com um livro contendo 24 gravuras em preto e 
branco e sem texto, intitulado 'Frog, where are you?' ('Sapo, 
onde está você?'). 

O livro tem três personagens principais: um garoto, 
um cachorro e um sapo, aos quais nos restringiremos em 
nossa análise. Entre os três protagonistas, o garoto é o mais 
central e o sapo aparece apenas nas gravuras iniciais e finais 
da história. O enredo da história pode se resumir no seguinte: 



um menino, wn cachorro e wn sapo vivem felizes juntos, 
porém o sapo foge. O menino e o cachorro saem, então, à sua 
procura e passam por muitas aventuras envolvendo vários 
personagens secundários que habitam a floresta, tais como a 
toupeira, as abelhas, a rena e a coruja. Finalmente, encon
tram o sapo e o levam de volta para casa. 

Essa narrativa em particular foi selecionada por apre
sentar wn certo grau de complexidade, já que dispõe de três 
protagonistas que se envolvem em diferentes atividades. 
Estas ações, no que dizem respeito ao menino e ao cachorro, 
ocorrem, com freqüência, paralelamente, sendo necessário 
que o narrador mude de referência constantemente a fim de 
representar o fluxo da ação em sua seqüência temporal. Além 
disso, segundo Bamberg (1986), a história prevê wna mu
dança de papéis interessantes para os personagens centrais, 
pois em certos pontos da narrativa eles deixam de ser agentes 
e passam a ser vistos como pacientes. Os outros personagens, 
não submetidos à presente análise, também reforçam o grau 
de dificuldade da tarefa porque aceleram ou bloqueiam a 
progressão temática da história. 

3.3. Procedimento 

A elicitação das narrativas envolveu três fases: pri
meiro, wn investigador adulto mostrava o livro a cada 
criança individualmente dizendo que este continha gravuras 
e contava a história de um menino, de wn cachorro e de wn 
sapo. O investigador pedia, então, para que o sujeito folhe
asse as páginas do livro até conhecer o enredo da história. Na 
segunda fase, solicitava-se à criança para que contasse a 
história a wn segundo investigador adulto que não a "conhe
cia", e que não veria as gravuras do livro, já que estava com 
os olhos vendados. Depois da audição da história, o adulto 
recontava-a e se pedia à criança para que fornecesse ajuda 
quando necessário. · 

A situação descrita acima envolveu ausência de co
nhecimento mútuo, pois a criança podia ver as gravuras do 
livro enquanto narrava, mas o segundo adulto, não. Logo, foi 
exigido do sujeito infantil que confiasse fundamentalmente 
no discurso, mais do que no contexto não-lingüístico. 

3.4. Tratamento dos dados 

Os dados relacionados com a introdução, manutenção 
e troca dos referentes na história 'Frog, where are you?' 
foram transcritos, codificados e analisados, usando-se o 
p grama de computador lLDE elaborado por Catherine 
Snow, professora da Universidade de Harvard e Brian 
MacWhinney, da Camegie Mellon University de Pittsburgh. 

O sistema CHILDES é composto por três partes 
diferenciadas: o sistema de transcrição CHA T (Codes for 
Human Analysis ofTranscripts), a base de dados CHILDES 
e os programas de análise CLAN (Computerized Language 
Analysis). 

Esse sistema permite a transcrição dos dados, a sua 
codificação e análise computacional, contribuindo para o 
estabelecimento de um quadro homogêneo, tão completo 
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quanto possível, dos estágios da aquisição da linguagem e do 
desenvolvimento dos componentes fonéticos, fonológicos, 
prosódicos, morfológicos, lexicais, semânticos, sintáticos, 
pragmáticos e de interação da lingua portuguesa. 

O uso do programa CHILDES permitirá a inserção de 
estudos sobre o português do Brasil em wn projeto interna
cional mais amplo, que conta com mais de vinte linguas 
diferentes, devido a possibilidade de disponibilização dos 
seus dados para a investigação interlingüística, principal
mente, no que se refere ao estudo da linguagem oral de 
crianças nos primeiros anos de vida. 

4. Análise das formas lingüísticas usadas na 
introdução referencial 

Os recursos lingüísticos utilizados pelas crianças ao 
introduzirem os referentes dividem-se em três tipos. ilustra
dos nos exemplos a seguir: 

artigo indefinido + nome (ex. 1 ), artigo definido + 
nome (ex. 2) e pronome (ex. 3). 
(I) Uma bela noite, wn menino e wn cachorro pega 

ram wn sapo. 
(2) Era wna vez o sapo, o cachorro e o menino. 
(3) Aí depois eles foram atrás do sapo. 
A Tabela I mostra a freqüência de uso das diferentes 

formas de introdução da referência na primeira menção aos 
personagens principais (menino, cachorro e sapo), em fun
ção da idade dos sujeitos. 

Tabela 1 
Formas usadas por crianças na introdução dos 

personagens principais 

Idade 

6 
anos 

10 

Forma Menino Cachorr Sapo Total 

artigo indef. + nome 1 (25) 1 (8) 

artigo def. + nome 4 (100) 3 (75) 4 (100) 11 (92) 

Pronome 

artigo indef. + nome 5 (100) 2 (40) 5 (1 00) 12 (80) 

artigo def. + uome z {40) 

Pronome 1 (20) 1 (7) 

As crianças na faixa de 6 anos, ao fazerem a primeira 
menção aos principais personagens, utilizam quase que 
completamente a forma artigo definido + nome (92%) e 
empregam muito pouco (apenas 8%) a forma artigo indefi
nido + nome. Os pronomes na introdução dos protagonistas 
não são empregados. 

-- - -- . 
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Com as cn-anças de 1 O anos acontece exatamente o 
oposto. Em 80% dos casos, elas introduzem os personagens 
já mencionados através do artigo indefinido + nome e a 
forma artigo defmido + nome é usada apenas em uma 
pequena porcentagem (13%). Os pronomes são utilizados 
somente em 7% dos casos. 

Ao compararmos os recursos empregados pelos dois 
grupos de crianças com os utilizados por um adulto, na 
Tabela 2, verificamos que os sujeitos de 1 O anos utilizam um 
padrão mais maduro do que as crianças mais jovens na 
introdução de referentes, muito similar ao empregado pelo 
sujeito adulto. 

Tabela 2 
Formas usadas por um adulto na introdução 

dos personagens principais 

Idade Forma Menino Cachor Sapo Total 

artigo indef. +nome I (100) 1 (100) 1 (100) 3 (100) 

Adulto artigo def. + nome 

Pronome 

Enquanto o adulto introduz cada um dos personagens 
com a forma artigo indefmido seguida de nome, que é 
adequada à situação de não conhecimento mútuo entre o 
narrador e o ouvinte da história, as crianças na faixa etária de 
1 O anos fazem o mesmo na introdução do menino e do sapo. 
Na primeira menção ao cachorro em 'Frog, where are you?', 
porém, utilizam a forma artigo definido + nome em 40% das 
vezes e o pronome pessoal em 20% (ambas as formas são 
consideradas inadequadas para a introdução do persona
gem). Como essa estratégia só ocorre com a introdução do 
cachorro, podemos supor que isto acontece porque este não 
é referido logo no começo da narrativa como o menino e o 
sapo, mas, posteriormente, j á na fase da complicação da 
história. Provavelmente, na visão dessas crianças, o menino 
e o sapo são mais fundamentais à narratjva do que o cachorro, 
pois eles representam1 respectivamente, o protagonista hu
mano e o objeto central da narrativa, devendo ser introduzi
dos já no início da trama. O cachorro, apesar de estar presente 
em 23 dos 24 quadros da narrativa, apenas acompanharia o 
garoto na sua busca ao sapo fujão, não precisando, necessa
riamente, ser introduzido nas primeiras linhas da história. 

Ao cotejarem-se os recursos utilizados na introdução 
dos protagonistas pelos infantes de 6 anos com os do adulto, 
verifica-se uma discrepância acentuada entre eles. As crian
ças dessa faixa etária empregam, quase que na sua totalidade 
(92%), a forma artigo definido+ nome, cometendo, segundo 
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Power e Martello (1986: 146), "um erro egocêntrico, já que 
o ouvinte não está ainda familiarizado com o referente". O 
adulto, por outro lado, fazendo uso do artigo indefinido + 
nome, prova ter atingido a estabilização correspondente a 
um bom domínio da coesão referencial textual. 

5. Análise das formas lingüísticas usadas na 
mudança e manutenção referencial 

Buscaremos verificar como crianças de duas faixas 
etárias diferentes ( 6 e 1 O anos) distribuem o uso de formas 
nominais e pronominais (incluindo a anáfora zero) ao se 
referirem aos protagonistas da história do sapo com relação 
à manutenção e à mudança da referência ao longo do 
discurso. Determinaremos, também, em que medida esse 
fato mostra a habilidade infantil em estruturar coesivamente 
a progressão temática da narrativa. 

Tabela 3 
Formas usadas por crianças na mudança 

e manutenção de referência dos personagens principais 

6ANOS 10 ANOS 

MICJ.sa M-t-são Total Matl~ M-t· Total 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Menino 

Nominal 32 (39) 09 (11) 41 (50) 29 (26) os (5) 34 (31) 

Pronominal 18 (22) 23 (28) 41 (50) 34 (31) 41 (38) 15 (69) 

Total 50 (61) 32 (39) 82 63 (57) 46 (43) 109 

Cachorro 

Nominal 38 (79) OI (2) 39 (81) 31 (65) 03 (6) 34 (71) 

Pronominal os (10) 04 (9) 09 (19) 04 (8) lO (21) 14 (29) 

Total 43 (89) os (11) 48 35 (73) 13 (27) 48 

Sapo 

Nominal 21 (91) 21 (91) 25 (76) OI (3) 26 (79) 

Pronominal 02 (9) 02 (9) 03 (9) 04 (12) 07 (21) 

Total 23 (100) 23 28 (85) os (15) 33 

Inicialmente, observamos na Tabela 3 que tanto as 
crianças de 6 anos como as de 1 O anos referem-se mais ao 
protagonista humano (respectivamente 82 e 109 referências) 



do que ao cachorro ( 48 referências para ambas as faixas de 
idade) e ao sapo (23 e 33 referências, respectivamente). O 
mesmo ocorre com o sujeito adulto. Provavelmente porque 
o menino aparece em todas as gravuras do livro investigado 
e por ser o único personagem humano da narrativa. 

Em seguida, levaremos em consideração como a 
narrativa está disposta no que diz respeito à alteração e 
manutenção da referência dos personagens principais de 
'Frog, where are you? '. De acordo com a Tabela 3, podemos 
perceber que a porcentagem de recursos empregados na 
mudança de referência com relação ao menino decresce com 
a idade, já os recursos utilizados para conservar a mesma 
referência, ao contrário, ampliam-se com o aumento da faixa 
etária. Notamos que com os personagens cachorro e sapo 
sucede o mesmo fenômeno . Comparando-se esses dados 
com a distribuição da troca e manutenção de referentes 
realizada pelo adulto (ver Tabela 4), comprova-se a existên
cia de um processo de desenvolvimento lingüístico e 
discursivo infantil que caminha em direção à estruturação 
textual mais elaborada do adulto. 

Tabela 4 
Formas usadas por um adulto na mudança 

e manutenção de referência dos personagens principais 

Menino 

Nominal 

Pronominal 

Total 

Cachorro 

Nominal 

Pronominal 

Total 

Sapo 

Nominal 

Pronominal 

Total 

Mudança 

(%) 

07 (19) 

10 (27) 

17 (46) 

07 (70) 

07 (70) 

08(61) 

01 (8) 

09 (69) 

Manutenção Total 

(%) 

20 (54) 

20 (54) 

03 (30) 

03 (30) 

01 (8) 

03 (23) 

04 (31) 

07 (19) 

30 (81) 

37 

07 (70) 

03 (30) 

10 

09 (69) 

04 (31) 

13 

Entretanto, no que diz respeito aos infantes tanto de 6 
como de 1 O anos em termos da referência feita aos três 
personagens centrais da história, os recursos para troca de 
referência estão presentes em quantidade muito mais expres
siva do que aqueles usados para manter a referência. Com o 
adulto verificamos um fato semelhante, excetuando-se quando 
o sujeito refere-se ao garoto. 

A distribuição de formas nominais e pronominais 
(que inclui a anáfora zero), sem levar em consideração se 
estas são utilizadas para alterar ou manter a referência, 
também deve ser objeto de investigação porque nos permite 
identificar se há uma propensão em associar um determinado 
personagem a uma forma em particular. Observando-se a 
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Tabela 3, percebemos uma conexão preferencial da forma 
pronominal com o protagonista humano da narrativa nos 
sujeitos da faixa etária de 10 anos. Em relação às crianças 
mais novas, a referência ao menino é feita na mesma 
proporção por nomes e pronomes. Quando as crianças de 
ambas as faixas de idade referem-se ao cachorro e ao sapo, 
utilizam essencialmente as formas nominais. Estas diminu
em de proporção à medida que a idade do sujeito aumenta. 

É importante salientar que, de acordo com os traba
lhos de Karmiloff-Smith ( 1981 , 1983) e de Bamberg ( 1986), 
deveria haver uma identificação maior entre a forma prono
minal e o personagem humano central da história nos sujeitos 
mais jovens (6 anos), pois aí ocorreria predominantemente o 
uso da estratégia do sujeito temático. Isso, porém, não é 
observado em nossos dados que apresentam uma relação 
mais estreita entre a forma pronominal e o protagonista 
menino somente na idade de 10 anos. Já as crianças da faixa 
etária de 6 anos empregam prioritariamente a estratégia 
nominal. Ao aplicarem esse tipo de estratégia, os infantes 
evitam o uso de pronomes ou de elipses, reintroduzem os 
referentes para cada gravura, as quais são descritas local
mente uma por uma. 

A disposição das formas lingüísticas em função da 
mudança referencial pode ser visualizada em detalhes na 
Tabela 5 a seguir: 

Tabela 5 
Formas usadas por crianças na mudança de referência 

dos personagens principais 

MENINO CACHORRO SAPO 

6 anos 10 anos 6 anos 10 anos 6 anos 10 anos 
(%) (%) (•!.) (%) (%) (~·) 

Nominal 32 (64) 29 (46) 38 (89) 31 (89) 21 (91) 25 (89) 

Pronominal 18 (36) 34 (54) 05 (1 1) 04 ( li ) 02 (9) 03 (11) 

Total 50 63 43 35 23 28 

Comparando as formas nominais e pronominais empre
gadas na alteração de referência dos três protagonistas em 
análise, verificamos que, em termos dos referentes cachorro e 
sapo, existe uma tendência muito forte para o uso da forma 
nominal em todas as faixas de idade, o que já era esperado. Na 
mudança para o menino como referente, as crianças dos dois 
grupos agem diferentemente: as de 6 anos tendem a utilizar 
preferencialmente a forma nominal, enquanto as de I O anos 
preferem a forma pronominal, contrariamente aos resultados 
de Karmiloff-Smith (1981 , 1983) e Bamberg (1986). 

Para se explicar a tendência das crianças de 6 anos de 
empregarem em maior proporção a forma nominal ao altera
rem a referência em relação ao garoto, devemos recorrer, 
embora de maneira um tanto superficial, a uma observação 
das estratégias individuais usadas por cada uma dessas 
crianças na construção de suas narrativas. Germana (5;7) 

a 
r 



na 
os 
as 
1a 

I e 
o, 

·l. 

adota uma estratégia ainda bastante primitiva na mudança 
referencial - "a estratégia nominal" - descrevendo cada 
gravura individualmente como se esta não fizesse parte de 
uma história completa (Bamberg 1986:271). A narrativa 
idealizada por esse sujeito contém rótulos dêiticos sucessi
vos, "coincidindo com a passagem da criança de uma gravura 
para a próxima" (Hickmann 1987: 10). Podemos observar o 
uso dessa estratégia nas seguintes passagens extrdídas do 
texto de Germana: "Aqui é o menino; aí um cachorrinho 
aqui; aqui o menino se acordou". Naiana (6;2) também 
emprega a "estratégia nominal", porém de modo parcial, já 
que não utiliza os dêiticos 'aqui' e 'ali' e em alguns momen
tos parece se dar conta, diferentemente de Germana, que está 
a narrar uma história. Já Rushynes (5;8) e Natalice (6;0) 
parecem fazer uso de uma estratégia chamada por Bamberg 
(1986: 266) de "indiferenciada", na qual se observa uma 
distribuição um tanto semelhante das formas nominais e 
pronominais na troca de referência. 

A tendência das crianças de faixa etária mais elevada 
de empregarem pronomes, ao invés de nomes, na alteração 
referencial do personagem humano pode ser explanada, 
também, através do exame das estratégias pessoais usadas 
por cada um dos cinco infantes integrantes desse grupo. Três 
deles- Bianca (10;1), Marcela (10;2) e Lorena (9;10)
aplicam a estratégia do sujeito temático (Karmiloff-Smith 
1981, 1983), na qual um pronome funciona como um recurso 
de mudança referencial codificador do personagem principal 
da narrativa - o menino - e apenas dele. As outras duas 
crianças- Renata (10;1) e Pedro Ivo (10;2)- utilizam uma 
estratégia mais eficiente na organização do discurso, seme
lhante àquela empregada por um adulto: a estratégia anafórica 
(Bamberg 1986: 266). Esta estratégia associa a função da 
mudança referencial às formas nominais e a função de 
manutenção referencial às formas pronominais, quaisquer 
que sejam os personagens mencionados. Como a maioria das 
crianças dessa faixa etária faz uso da estratégia do sujeito 
temático, a quantidade de pronomes é levemente superior a 
dos nomes na mudança referencial do protagonista humano 
da história (54% vs. 46%). 

A última parte de nossa análise diz respeito à distri
buição das formas em função da manutenção da referência, 
a qual pode ser observada na Tabela 6: 

Tabela 6 
Formas usadas por crianças na manutenção 

de referência dos personagens principais 

MENINO CACHORRO SAPO 

6 anos 10 anos 6 anos 10 anos 6 anos 10 anos 
(%) ("!.) (%) (%) (%) (%) 

Nominal 09 (28) os (li) OI (20) 03 (23) OI (20) 

Pronominal 23 (72) 41 (89) 04 (80) lO (77) 04 (80) 

Total 32 46 os 13 os 
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Os sujeitos infantis dos dois grupos apresentam uma 
acentuada propensão à utilização de pronomes quando da 
manutenção de referentes, com relação a qualquer um dos 
personagens da narrativa. Verifica-se ainda nesses dados um 
indicativo de desenvolvimento da manutenção referencial 
com a elevação do uso de pronomes pelos infantes de 1 O anos, 
considerando os protagonistas menino e sapo. No que diz 
respeito ao cão, os dados demonstram uma relativa estabilida
de quanto ao uso das formas pronominais. Esses resultados 
apontam para uma evolução da habilidade infantil na manu
tenção dos referentes, caracterizando, assim, uma melhoria na 
estruturação textual de acordo com a idade do sujeito. 

6. Conclusões 

A proposta deste trabalho foi examinar o problema da 
referência na constituição de narrativas orais produzidas por 
crianças de duas faixas etárias (6 e lO anos). Uma preocupa
ção evolutiva orientou essa investigação, procurando-se 
determinar que funções os infantes de idades diferenciadas 
atribuíam às formas nominais e pronominais e quais as 
estratégias utilizadas por um e outro grupo para que o texto 
resultasse em um todo coeso. 

A presente pesquisa revelou os seguintes resultados 
concernentes ao uso das formas nominais e pronominais no 
desenvolvimento da introdução, manutenção e troca 
referencial em crianças falantes do português do Brasil: 

a) As crianças usam uma diversidade de estratégias 
que variam de acordo com a sua idade e de acordo com o 
protagonista a que elas se referem. 

b) Ao introduzirem os personagens em suas narrati
vas, as crianças de 6 anos fazem uso, preferencialmente, de 
artigo defmido + nome, considerando qualquer um dos 
protagonistas. Já as crianças de lO anos usam determinantes 
indefinidos, predominantemente, com exceção da introdu
ção referencial do personagem cachorro. 

c) As crianças de ambas as faixas etárias utilizam, na 
maioria das vezes, formas pronominais para manter a refe
rência de qualquer que seja o personagem, porém a presença 
de pronomes é mais significativa nas narrativas elaboradas 
por crianças de 1 O anos. 

d) As crianças das duas faixas etárias empregam 
basicamente formas nominais para alterar a referência dos 
personagens cachorro e sapo. Quando se referem ao persona
gem humano, os infantes de 6 anos fazem uso de duas 
estratégias: a nominal e a indiferenciada; já os de lO anos 
empregam a estratégia do sujeito temático, que é predomi
nante, e a estratégia anafórica. 

Quanto à introdução dos referentes na narrativa, 
pode-se observar que os resultados obtidos em nosso traba
lho corroboram aqueles encontrados na pesquisa de Kail & 
Hickmann (1992), fazendo-nos concluir que as crianças aos 
6 anos utilizam mais os determinantes definidos por não 
serem ainda sensíveis a uma situação comunicativa onde seu 
interlocutor não compartilha do seu conhecimento sobre os 
personagens e o enredo de uma história. As crianças de I O 
anos, mais amadurecidas cognitivamente, utilizam mais 
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freqüentemente os determinantes indefmidos,já sendo capa
zes de generalizar as formas indefinidas para todas as situa
ções comunicativas. 

No estudo de Bamberg (1986) foi observado que até 
mesmo as crianças de 1 O anos não utilizavam os determinantes 
indefinidos para introduzir referentes. Não é possível compa
rar nosso trabalho e o de Kail & Hickmann ( 1992) com o de 
Bamberg, já que neste as crianças e os seus interlocutores 
fazem parte de uma situação de conhecimento mútuo, onde a 
existência e a identidade dos referentes podem ser pressupos
tas, não sendo necessário o uso de determinantes indefinidos. 

Percebemos, através de nossos dados, que a função de 
manutenção referencial, representada por formas pronomi
nais em todas as idades e para todos os personagens, é 
marcada por um processo evolutivo evidente: quanto maior 
a idade da criança, maior quantidade de formas pronominais 
são empregadas. Nossos resultados reafirmam aqueles en
contrados na pesquisa de Bamberg (1986). 

O fato de crianças de ambas as faixas etárias fazerem 
uso de estratégias distintas ao se referirem ao personagem 
central da narrativa - o menino -, principalmente na função 
de mudança referencial, é confirmado pelos estudos de 
Karmiloff-Smith (1981 , 1983) e Bamberg (1986). Porém a 
associação entre essas estratégias e a faixa etária em que elas 
predominam em nossa investigação difere do que foi obser
vado nos trabalhos supramencionados, desconfinnando uma 
de nossas hipóteses. Enquanto em nossa pesquisa a estratégia 
nominal (ainda muito rudimentar) predomina no grupo de 6 
anos, esta está presente nos achados de Bamberg ( 1986) 
apenas vestigialmente em crianças de 3;6 a 4 anos. O uso da 
estratégia global do sujeito temático, a qual já representa um 
avanço no estabelecimento da coesão textual, surge nos 
estudos de Bamberg (1986) e Karmiloff-Smith (1981 , 1983), 
respectivamente, nas narrativas de crianças de 3 ;6-4 anos e 
6 anos. Em nossos dados, esta é observada somente em uma 
fase posterior, aos 1 O anos. A estratégia anafórica, própria de 
adultos que são competentes na estruturação textual, surge 
em histórias contadas por crianças de 6 anos e já predomina 
nas narrativas produzidas por crianças de 1 O anos, segundo 
os achados de Bamberg. Esta última estratégia está presente 
em nossos dados nas narrativas de duas crianças de 1 O anos, 
porém essa faixa etária é dominada pelo emprego de uma 
outra estratégia, a do sujeito temático. 

Com base nas comparações entre o nosso estudo e os 
de Karmiloff-Smith (1981, 1983) e Bamberg (1986) com 
relação às estratégias empregadas pelas crianças na refe
renciação ao personagem central de uma narrativa, podería
mos supor que as crianças falantes do alemão, seguidas das 
falantes da língua francesa e inglesa apresentam habilidades 
discursivas que as crianças brasileiras da nossa amostra 
désenvolverão apenas alguns anos mais tarde. Porém somen
te pesquisas posteriores mostrarão se esses resultados foram 
influenciados pela metodologia e/ou situação comunicativa 
de cada uma dessas investigações ou se as características 
particulares dessas línguas influenciaram no uso mais cedo 
dessas estratégias por parte das crianças. 
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Tendo em vista os resultados sumarizados acima, 
julgamos ter apresentado alguns elementos que podem con
tribuir para uma melhor compreensão das estratégias elabo
radas pelas crianças para introduzir, manter e alterar os 
referentes de uma narrativa, produzindo, assim, um texto 
coeso e coerente. Cremos, contudo, que muito mais precisa 
ser pesquisado sobre a competência textual e a aquisição da 
linguagem para que tenhamos um quadro ínterpretativo 
significativo do desenvolvimento da referência em crianças 
falantes do português do Brasil. 
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