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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a compreensão que as crianças têm de sentenças 

de sentido figurado como ser dedo-duro e tirar o cavalinho da chuva, investigando quando e 

como as crianças vem a compreendê-las. Expressões de sentido não-composicional, ou seja, 

que não podem ser compreendidas pela soma de seus elementos constituintes, e sim, apenas 

pelo acesso ao sentido metafórico. Em consonância com Monteiro-Plantin (2012), elas são 

denominadas nesta tese de unidades fraseológicas (UFs). As unidades fraseológicas fazem parte 

do universo cultural compartilhado pelos falantes de uma determinada língua e podem 

representar uma tarefa difícil para as crianças, as quais são comumente vistas como falantes 

com dificuldade de compreensão do sentido figurado e que tendem à literalidade. Entretanto, 

mesmo crianças jovens em início de vida escolar já possuem uma vivência linguística 

considerável, mesmo que limitada, oriunda de suas experiências corpóreas, da interação com 

falantes experientes e do acesso aos produtos culturais destinados a elas (livros, vídeos na 

Internet, músicas, desenhos animados, etc). Esta pesquisa se propõe a analisar a compreensão 

que crianças nesta faixa etária tem das unidades fraseológicas, esmiuçando os fatores que 

influenciam esta compreensão, bem como as táticas e estratégias adotadas por estes sujeitos no 

processo e com base nos dados obtidos, elaborar um modelo de processamento fraseológico de 

crianças de 4 a 7 anos de idade. Trata-se de uma pesquisa experimental de natureza quanti-

qualitativa, que se utiliza de uma interface entre os campos da Fraseologia, da Psicolinguística 

Experimental e da Linguística Cognitiva ancorada nos trabalhos de Gibbs (1980,1987), Castillo 

Carballo (2002), Lakoff e Johnson (2003), Monteiro-Plantin (2012) e Ortiz-Alvarez (2015) e 

nos experimentos conduzidos por Irujo (1986), Levorato e Cacciari (1999), Crespo e Cáceres 

(2006), Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011), Caillies e Le Sourn-Bissaoui (2006) e Siqueira 

et al (2017). Os sujeitos são quarenta crianças de ambos os sexos divididas em dois grupos: 4-

5 anos e 6-7 anos, estudantes de escolas públicas e particulares da cidade de Juazeiro do Norte-

Ceará, além de dez estudantes universitários como grupo de referência. Os dados foram 

analisados através do programa de computador SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

e tiveram um tratamento quantitativo e qualitativo. Os resultados indicam que os sujeitos 

possuem nível intermediário de compreensão fraseológica, que a analisibilidade semântica tem 

especial influência para crianças mais jovens e que os tipos de Ufs mais facilmente 

compreendidos pelas crianças de 4 a 7 anos são os somatismos e gastronomismos. Com base 

nos dados coletados concluímos que enquanto as crianças de 4-5 anos priorizam táticas focadas 

no acesso lexical, as crianças de 6-7 anos preferem fazer uso de estratégias relacionadas à 

informação contextual. 

 

Palavras-chave. Fraseologia. Compreensão fraseológica de crianças. Psicolinguística 

experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is analyzing children’s understanding of figurative meaning 

sentences as ser dedo duro and tirar o cavalinho da chuva, investigating when and how children 

come to understand them. These expressions are non-compositional, that is, they cannot be 

understood by the sum of its constituent elements, but only by access to the metaphorical 

meaning. In agreement with Monteiro-Plantin (2012), they are denominated in this thesis as 

phraseological units (Ufs). The phraseological units are part of the cultural universe shared by 

the speakers of a given language and can represent a difficult task for the children, which are 

commonly seen as speakers with difficulties to understand the figurative meaning that tend to 

literality. However, even young children in early school life already have a considerable 

linguistic experience, even if limited, from their bodily experiences, interaction with 

experienced speakers and access to cultural products intended for them (books, Internet videos, 

music, cartoons, etc). This research proposes to analyze the understanding that children in this 

age group have of the phraseological units, scrutinizing the factors that influence this 

understanding, as well as the tactics and strategies adopted by these subjects in the process and 

based on the obtained data, to elaborate a phraseological processing model of children from 4 

to 7 years of age. This is an experimental research of a quantitative-qualitative nature, using an 

interface between the fields of Phraseology, Experimental Psycholinguistics and Cognitive 

Linguistics anchored in the works of Gibbs (1980,1987), Castillo Carballo (2002), Lakoff and 

Johnson (2003), Monteiro-Plantin (2012) and Ortiz-Alvarez (2015) and in the experiments 

conducted by Irujo (1986), Levorato and Cacciari (1999), Crespo and Cáceres (2006) and Mini, 

Diakogiorgi and Fotopoulou (2011), Caillies e Le Sourn-Bissaoui (2006) and Siqueira et al 

(2017).  The subjects are forty children of both sexes divided into two groups: 4-5 years and 6-

7 years, all students from public and private schools in the city of Juazeiro do Norte-Ceará, and 

ten university students as a control group. The data were analyzed through the SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) computer program and had a quantitative and qualitative 

treatment. The results indicate that the subjects have an intermediate level of phraseological 

comprehension, that semantic analysability has a special influence on younger children and that 

the types of Ufs most easily understood by children aged 4 to 7 are the somatisms and 

gastronomisms. Based on the collected data, we conclude that while 4-5 year-olds prioritize 

tactics focused on lexical access, 6-7 year olds prefer to make use of strategies related to 

contextual information. 

 

 

 

Key-words: Phraseology. Children phraseological comprehension. Experimental 

Psycholinguistics.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Expressões como ser dedo duro e tirar o cavalinho da chuva não podem ser 

compreendidas pela soma do sentido de seus componentes, mas somente pelo acesso ao sentido 

metafórico, de caráter não-composicional. Quando adquirimos uma determinada língua, não 

estamos apenas adquirindo um léxico e regras gramaticais, mas toda uma riqueza de sistemas 

complexos que interagem entre si. É a partir desta extraordinária complexidade que múltiplas 

relações de sentido são engendradas. Para assegurar aos falantes de uma língua o uso máximo 

de sua potencialidade de expressão, estas relações de sentido ultrapassam a literalidade, fazendo 

com que nas línguas naturais os sentidos literal e metafórico convivam lado a lado.  

Isto se verifica facilmente pela necessidade que temos de fazer uso de expressões como 

falar pelos cotovelos e bater as botas, expressões linguísticas de caráter metafórico em nosso 

dia-a-dia, tornando difícil nos expressarmos em uma conversação sem lançar mão de sentenças 

deste tipo. Estas expressões nos permitem tornar a comunicação mais clara devido ao universo 

cultural compartilhado entre os falantes de uma língua, o qual permeia nossas interações, 

constituindo um importante recurso para impedir que metamos os pés pelas mãos ao nos 

comunicarmos.   

No entanto, expressões linguísticas de caráter metafórico e de sentido não-

composicional eram comumente vistas como irregularidades na língua e demoraram a ser 

estudadas pelos linguistas, embora o próprio Saussure (1916) tenha apontado a existência destas 

expressões denominando-as frases feitas (locutions toutes faites). Estas ‘frases feitas’ 

constituem o objeto de estudo da Fraseologia e atendem por muitos nomes: expressões 

idiomáticas, provérbios, pragmatemas, parêmias, colocações, locuções fixas, frases feitas, 

clichês, etc. Para os fins desta pesquisa, a exemplo de Monteiro-Plantin (2012), as chamaremos 

de unidades fraseológicas, doravante UFs. 

Estas expressões linguísticas que, como afirma Zuluaga (1980, p. 21) “[...] pertencem 

ao patrimônio coletivo da comunidade linguística” são unidades indissociáveis, nas quais as 

palavras perdem sua significação individual e o todo da sentença alcança um novo sentido que 

transcende a literalidade do somatório de seus itens lexicais, um sentido metafórico. 

Se, como apontam Lakoff e Johnson (2003), o sistema conceptual humano é 

metaforicamente estruturado e definido, logo, as UFs, como sentenças resultantes de um 

processo de transformação figurativa, são, pois, reflexos das comunidades linguístico-culturais 

cuja aquisição e compreensão são essenciais para os falantes. O alto número de unidades 
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fraseológicas na língua portuguesa, 7 a 11 mil no Português continental e 12 a 15 mil no 

Português Brasileiro (PB)1 corrobora o fato de que, longe de caracterizar uma anomalia, as 

unidades fraseológicas fazem parte da regra. 

Contudo, a compreensão de unidades fraseológicas pode constituir uma tarefa difícil 

para alguns falantes em especial, como por exemplo, as crianças, devido ao caráter não-literal 

destas expressões linguísticas. De modo geral, as crianças são vistas pelos linguistas como 

desconhecedoras da convencionalidade da linguagem, configurando-se assim falantes 

semelhantes aos falantes ingênuos (FILLMORE, 1979). Segundo o autor, falantes ingênuos 

assim como os falantes estrangeiros podem produzir sentenças gramaticalmente corretas na 

língua alvo, mas que, no entanto, não são comumente utilizadas no uso efetivo da língua.  

Estes falantes estrangeiros descritos por Fillmore (1979) desconhecem a multiplicidade 

de relações de sentido possibilitadas pela língua que buscam aprender, pois, muitas vezes, não 

reconhecem as metáforas que dão origem às expressões de caráter figurado e, portanto, tendem 

a interpretar as UFs de maneira composicional/literal, ou seja, compreendem uma expressão 

como dor de cotovelo através do sentido individual de cada uma das palavras presentes na 

expressão. Sendo assim, os falantes ingênuos teriam dificuldade em compreender e utilizar 

expressões deste tipo.  

O que pretendemos investigar é até que ponto as crianças são similares aos falantes 

estrangeiros aprendizes de uma língua alvo e constituem ‘falantes ingênuos’ como os retratados 

por Fillmore (1979) e se elas são capazes de compreender unidades fraseológicas e, portanto, 

depreender das sentenças um sentido que não seja literal.   

Estudos como os de Levorato e Cacciari (1999), Pan e Berko Gleason (2001), Crespo e 

Cáceres (2006) e Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) salientam a dificuldade que as crianças 

tem de compreender as unidades fraseológicas e indicam a faixa etária de 9 a 12 anos como 

sendo a ideal para a compreensão plena de sentenças deste tipo. Ao mesmo tempo que acreditam 

que por volta de 7 anos uma criança já pode, de modo limitado, processar adequadamente uma 

unidade fraseológica2. Contudo, pesquisas recentes como as de Caillies e Le Sourn-Bissaoui 

(2006) e Siqueira et al (2017) mostram que crianças jovens podem compreender alguns tipos 

de expressões de sentido não-literal. 

Com isso em mente, optamos por analisar a compreensão fraseológica manifestada por 

crianças falantes de Português como língua materna de 4 a 7 anos, faixa etária que configura 

 
1 Dados de Lodovici (2007) e Klare (1986).  
2 Estudos realizados com crianças falantes de inglês, grego, espanhol e italiano como língua materna 

respectivamente. 
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um verdadeiro divisor de águas, visto que nesta fase a maioria das crianças já se encontra em 

convívio escolar e portanto, começam a fazer parte de uma comunidade discursiva maior.3  

Os sujeitos participantes desta pesquisa foram crianças de 4 a 7 anos de ambos os sexos, 

estudantes de escolas públicas e particulares da cidade de Juazeiro do Norte-Ceará e falantes 

nativos de Português Brasileiro (PB). O único critério de exclusão adotado foi a presença de 

comorbidades sensoriais e/ou cognitivas e de queixas de dificuldades de aprendizagem 

mencionadas pela escola.4 

Esta pesquisa se trata, pois, de um estudo de delineamento experimental sobre o 

processamento fraseológico de crianças de 4 a 7 anos e se insere na linha de pesquisa Aquisição, 

Desenvolvimento e Processamento da Linguagem, com área de concentração em 

Psicolinguística no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do 

Ceará-UFC, sob a orientação da Professora Doutora Rosemeire Selma Monteiro-Plantin. Para 

tal, este trabalho articula uma interface entre os campos da Fraseologia, da Psicolinguística 

Experimental e da Linguística Cognitiva. 

Acreditamos que um estudo sobre a aquisição, desenvolvimento e processamento de 

unidades fraseológicas por crianças em início de vida escolar terá ampla repercussão nos 

campos da Fraseologia e da Linguística Aplicada porque ao analisar como estes sujeitos 

processam expressões como as UFs traremos importantes reflexões sobre a compreensão da 

linguagem figurada. 

Outra importante contribuição desta pesquisa é o grande volume de dados obtidos e 

transcritos sobre a compreensão fraseológica de sujeitos tão jovens a partir de um elemento 

lúdico como as narrativas curtas. Os quais contribuirão com o ensino da Língua Portuguesa ao 

abordar um aspecto que segue marginalizado no ensino de língua materna, que é a aquisição de 

UFs no Português Brasileiro (PB) e que é fundamental para o desenvolvimento da competência 

discursiva dos falantes da língua. 

A presente tese possui cinco capítulos, os quais se encontram dispostos da seguinte 

maneira. No capítulo 2, apresentamos a fundamentação teórica de nossa pesquisa. No qual 

inicialmente discorreremos sobre o campo da Psicolinguística, trazendo um enfoque nas 

principais teorias e hipóteses acerca do processamento fraseológico e em modelos de 

processamento fraseológico. Posteriormente discorreremos sobre a área da Fraseologia e de seu 

objeto de estudo, as unidades fraseológicas, fazendo uma breve explanação acerca das 

 
3 Em comparação com a convivência apenas no seio familiar. 
4 O mesmo critério de seleção foi adotado por Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) e por Siqueira et al (2017). 
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principais características das unidades fraseológicas: a polilexicalidade, a fixação ou 

cristalização, a idiomaticidade, a frequência e convencionalidade. Abordaremos também o 

conceito de compreensão fraseológica, o qual constitui o cerne desta pesquisa e relataremos os 

experimentos de compreensão fraseológica de Irujo (1986), Crespo e Cáceres (2006), Levorato 

e Cacciari (1999) e Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011). 

A metodologia de nossa investigação será apresentada no capítulo 3, no qual 

explicitaremos os objetivos e perguntas de pesquisa e as hipóteses diante dos problemas de 

pesquisa. Ademais, traremos os métodos adotados de abordagem, de procedimento e de análise 

de dados, as técnicas de pesquisa, o universo, a delimitação da amostragem, e também, como 

foi concebido e aplicado o pré-teste e os resultados obtidos a partir do mesmo, essenciais para 

a elaboração do Experimento de Compreensão Fraseológica por crianças. 

No capítulo 4 encontra-se a análise de dados. Neste capítulo, apresentaremos a análise 

quantitativa e qualitativa dos dados obtidos junto aos informantes, delineando como foi 

elaborado e aplicado o Experimento de Compreensão Fraseológica por crianças. Traremos a 

discussão e análise dos dados em relação às variáveis da pesquisa: faixa etária, analisibilidade 

semântica das unidades fraseológicas e tipos de unidades fraseológicas, bem como apontaremos 

as predições realizadas pelos sujeitos após serem questionados sobre o desfecho das narrativas 

curtas presentes no livreto-teste e as principais táticas e estratégias empregadas por crianças de 

4 a 7 anos em sua compreensão fraseológica.   

Neste mesmo capítulo apresentamos nosso Modelo de Relevância Contextual, um 

modelo de compreensão de unidades fraseológicas por crianças, o qual foi concebido com base 

em nossa análise dos resultados obtidos pelos sujeitos no Experimento de Compreensão 

Fraseológica por crianças e nas predições realizadas por eles antes da apresentação das 

alternativas do teste de múltipla escolha.  

Por fim, apresentamos as considerações finais as quais chegamos sobre a natureza do 

fenômeno da compreensão de unidades fraseológicas de crianças e dos fatores que influenciam 

este processo. 

 

 

  



16 

 

 
 

2 PSICOLINGUÍSTICA E FRASEOLOGIA 

 

Nesta seção abordaremos os principais aportes teóricos que nortearam esta pesquisa. 

Inicialmente apresentaremos as mais relevantes teorias psicolinguísticas referentes ao 

processamento do sentido não-composicional ou fraseológico como as teorias léxicas, as teorias 

composicionais e as teorias híbridas.  

Posteriormente apresentaremos os principais conceitos da área da Fraseologia, dando 

especial ênfase à concepção de unidade fraseológica e de compreensão fraseológica adotadas 

neste trabalho e às principais características das UFs a saber: polilexicalidade, fixação ou 

cristalização, idiomaticidade, frequência e convencionalidade. 

Por fim examinaremos os experimentos relacionados ao processamento fraseológico 

que tem como sujeitos indivíduos com possível dificuldade de compreensão do sentido não-

composicional como os falantes de uma dada língua como L2 (IRUJO 1986) e crianças em fase 

de aquisição desta habilidade (CRESPO E CÁCERES, 2006; LEVORATO E CACCIARI, 

1999; MINI, DIAKOGIORGI E FOTOPOULOU, 2011). 

 

2.1 Psicolinguística 

 

A Psicolinguística, segundo Scliar-Cabral (1991, p.9), interessa-se em saber “[...] como 

a estrutura linguística está ligada ao uso da linguagem [verbal]. Ela quer entender e explicar a 

estrutura mental e os processos envolvidos no uso de uma língua”.  Logo, os psicolinguistas 

buscam entender a relação entre o conhecimento linguístico e as habilidades subjacentes 

necessárias para o uso de uma língua tanto na aquisição da língua materna como de outras 

línguas, partindo da análise da competência linguística dos indivíduos através do uso.  

Visto que os mecanismos mentais dos usuários de uma língua não são operações 

verificáveis de forma direta, os pesquisadores fazem uso de procedimentos indiretos com o 

intuito de compreender como o cérebro organiza a atividade verbal. Eles testam hipóteses, e 

com base nos resultados obtidos, fazem inferências e buscam generalizações que expliquem 

como se dá o processamento de tarefas. Portanto, a metodologia psicolinguística não só coleta 

dados linguísticos reais, mas procura interpretá-los. Neste sentido, é uma metodologia 

explicativa que une métodos indutivos e dedutivos. 

A Psicolinguística, de acordo com Balieiro Jr. (2003), após passar pelos períodos pré-

histórico, formativo, linguístico e cognitivo, encontra-se atualmente concernida com a questão 
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da realidade psicológica. Isto é, fundamentados por experimentos e visando atingir este 

objetivo, os psicolinguistas constroem modelos de processamento que levem em consideração 

estas questões.   

Por se tratar de construções linguísticas nas quais o significado não pode ser 

compreendido de modo composicional (literal) e sim somente pelo todo da expressão, a qual 

possui sentido figurado de caráter metafórico, as unidades fraseológicas constituem um caso 

interessante para a análise do processamento linguístico.  

Segundo Monteiro-Plantin (2012, p. 48), o processo de recepção, processamento e 

compreensão das UFs indicam uma realidade psicológica extremamente complexa relacionada 

à capacidade humana de categorização. Categorizamos eventos, ações, emoções, relações 

espaciais, relações sociais e toda sorte de entidades abstratas. Categorizar é, pois, organizar 

todo o conhecimento de mundo que define a experiência humana. Afinal, a interação com o 

mundo é construída, permeada e estabelecida através da mente (EYSENCK E KEANE, 1994). 

Para Lakoff (1987, p. 8) “[...] a categorização humana é essencialmente uma questão de 

experiência e imaginação humana- de percepção, atividade motora e cultura de um lado, e de 

metáfora, metonímia e imagética mental de outro”5. As unidades fraseológicas existem porque 

categorizamos a respeito do mundo que nos cerca, e ao mesmo tempo, só conseguimos 

processá-las, compreendê-las e empregá-las adequadamente mediante a inserção em uma 

determinada comunidade linguístico-cultural. 

Considerando o alto número destas construções nas línguas naturais, a compreensão 

fraseológica, entendida aqui como a capacidade de identificar e compreender o sentido 

metafórico, semanticamente não-composicional nas expressões linguísticas, é vital para o 

usuário da língua que não deseje ser um falante ingênuo (FILLMORE, 1979) e “[...] depende 

em grande parte do conhecimento da cultura em que o sistema de língua destinado a ser 

adquirido está imerso6” (CASTILLO CARBALLO, 2002, p. 209). 

Apresentamos a seguir os principais aportes teóricos psicolinguísticos acerca do 

processamento fraseológico: as teorias léxicas e seus respectivos modelos de processamento, a 

teoria composicional e teorias híbridas.  

 

 
5 Tradução nossa do original: “human categorization is essentially a matter of both human experience and 

imagination- of perception, motor activity, and culture on the one hand, and of metaphor, metonymy, and mental 

imagery on the other”. 
6 Tradução nossa do original: “depende en gran medida del conocimiento de la cultura en la que el sistema 

linguístico que se pretende adquirir está inmerso”. 



18 

 

 
 

2.1.1 Teorias léxicas do processamento fraseológico 

 

Na área das pesquisas psicolinguísticas relacionadas à compreensão do sentido não-

composicional, os estudos de Bobrow e Bell (1973) e Swinney e Cutler (1979) são pioneiros e 

apresentam duas correntes teóricas acerca do processamento fraseológico, as teorias léxicas e 

as teorias composicionais. Ambas as vertentes dizem respeito à passagem do sentido literal ao 

não-literal durante o processamento das unidades fraseológicas, porém divergem em relação a 

qual sentido é evocado inicialmente pela mente dos usuários da língua neste processamento. 

As teorias léxicas de processamento fraseológico estão fundamentadas na noção de que 

a opacidade semântica de uma UF, sua menor ou maior transparência de sentido quanto aos 

elementos constituintes da expressão, varia conforme o grau de cristalização destas expressões 

e de suas restrições sintáticas. De acordo com estas teorias, as unidades fraseológicas são 

processadas como qualquer outra palavra do léxico de uma língua. 

Apresentamos a seguir três modelos de processamento segundo esta orientação 7. 

 

2.1.1.1 Modelo de Processamento Literal Privilegiado 

 

Partindo do pressuposto de que há dois modos distintos de processamento: um para as 

sentenças literais e outro para as sentenças de linguagem figurada tais como as expressões 

idiomáticas, Bobrow e Bell (1973) realizaram dois experimentos com 414 estudantes de 

graduação falantes nativos da língua inglesa, nos quais os sujeitos leram frases com 

ambiguidade literal e idiomática descontextualizadas e depois respondiam um teste de múltipla 

escolha. Nos experimentos cada sujeito lia uma frase ambígua em um livreto e no verso da 

página havia duas alternativas, uma de sentido literal e uma de sentido idiomático. Os sujeitos 

deveriam declarar qual sentido foi evocado a princípio. 

Por exemplo, diante de uma sentença como John let the cat out of the bag, os estudantes 

investigados por Bobrow e Bell (1973) expressaram em qual sentido pensaram primeiro, se o 

sentido literal (John deixou o gato sair do saco) ou se o idiomático/figurado (John revelou um 

segredo). Para os autores, como nenhuma informação gramatical ou semântica relevante para a 

compreensão foi dada aos sujeitos, os dados obtidos por eles sugerem a existência de diferentes 

estratégias de processamento. 

 
7 Estes modelos de compreensão foram construídos utilizando-se de expressões idiomáticas. Por considerarmos 

que estas expressões são assim como outros tipos de expressões unidades fraseológicas acreditamos que os 

mesmos constituem aporte teórico em relação à compreensão fraseológica como um todo. 



19 

 

 
 

Assim surgiu a hipótese da lista de idiomatismos (idiom-list hypothesis) de Bobrow e 

Bell (1973) que preconiza que as unidades fraseológicas estão “listadas” nas mentes dos 

usuários da língua e que são recuperadas como pedaços do léxico, comportando-se sintática e 

semanticamente como quaisquer outras palavras presentes em nosso léxico mental. Bobrow e 

Bell sugerem a existência de uma lista de UFs em nossa memória declarativa de longo prazo e 

que as UFs são representadas mentalmente como as demais palavras, mas, por se tratarem de 

construções mais complexas estruturalmente, seriam armazenadas em um “léxico idiomático” 

ou “memória idiomática” (MARTINS, 2013)8. Ou seja, uma unidade fraseológica ou expressão 

idiomática nos dizeres de Bobrow e Bell (1973) funcionaria como uma palavra, e assim como 

tal, seria processada pelos falantes. 

Segundo Bobrow e Bell (1973), as estratégias envolvidas no processamento de 

sentenças de sentido idiomático diferem das envolvidas no processamento de sentenças de 

sentido literal porque nas últimas cada palavra é acionada. Ou seja, cada palavra tem seu sentido 

compreendido e mapeado para que possa ser construído na mente dos usuários um construto 

semântico composto pelos sentidos individuais de cada termo da sentença, enquanto nas 

sentenças de sentido figurado, devido a não composicionalidade, isto não é possível. A 

combinação das palavras componentes da expressão como no exemplo supracitado seria, pois, 

estabelecida como uma “palavra idiomática” complexa, pré-fixada e estaria arquivada em nosso 

dicionário idiomático. 

Com base em seus experimentos, os psicolinguistas afirmam ainda que há uma 

tendência por parte dos falantes em priorizar a interpretação literal em detrimento de uma 

interpretação idiomática (fraseológica). Uma interpretação não-composicional só seria 

“ativada” no caso de inadequação da possibilidade de uma interpretação literal ao contexto. 

De acordo com estas conjecturas, o modelo de processamento fraseológico presumido 

por Bobrow e Bell (1973) ocorreria em três etapas: na primeira, o ouvinte processa o sentido 

literal de cada palavra, em seguida, frente ao contexto em questão, despreza a primeira 

interpretação, e por fim, acessa o “léxico idiomático”, gerando uma interpretação correta em 

conformidade com a idiomaticidade da expressão. 

Glucksberg (1993, p. 5) refuta este modelo ao declarar que estudos posteriores como o 

de Gibbs (1980) comprovaram que “expressões idiomáticas são compreendidas pelo menos tão 

rapidamente quanto expressões literais comparáveis”9. A nosso ver, este modelo vê o fenômeno 

 
8 Ou fraseológica segundo os termos adotados nesta pesquisa. 
9 Tradução nossa do original: “idioms are understood at least as quickly as comparable literal expressions”.  
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das unidades fraseológicas como homogêneo, ignorando que existe um continuum de 

composicionalidade, conforme veremos posteriormente no que se refere às UFs, fazendo com 

que algumas sejam mais composicionais enquanto outras não. O modelo de processamento 

literal não considera as relações de sentido existentes entre palavras constituintes das unidades 

fraseológicas transparentes, nas quais parte do sentido literal está conectado ao sentido 

fraseológico. Tomemos por exemplo, a UF transparente estar de mãos atadas.  

É evidente que de alguma forma a soma dos sentidos literais de cada elemento 

constituinte da expressão está associada ao sentido fraseológico por criar uma imagem mental 

nítida que evoca o sentido figurado, a qual, acrescentada ao contexto determina a interpretação 

fraseológica. 

 

2.1.1.2 Modelo de Processamento Simultâneo 

  

Ao contrário do modelo anterior que preconiza o processamento do sentido literal como 

sendo o primeiro a ser percebido pelos falantes da língua em relação ao sentido fraseológico, 

este modelo, como o próprio nome já indica, propõe que os dois sentidos, literal e fraseológico, 

ocorrem ao mesmo tempo na mente dos falantes. Com base na Hipótese da Representação 

Lexical, segundo a qual, as unidades fraseológicas são armazenadas e recuperadas como 

qualquer outra palavra do léxico e não parte de um “léxico idiomático”, Swinney e Cutler 

(1979) propõem que o processamento fraseológico acontece simultaneamente ao 

processamento da linguagem literal e que ambos são iniciados desde que ouvimos a primeira 

palavra de uma sequência de palavras, o que os autores afirmam que aparentemente sucede com 

outros casos de ambiguidade lexical. 

Como se, ao ouvirmos uma palavra, todas as múltiplas relações de sentido possíveis 

engendradas por ela fossem “ativadas” ao mesmo tempo, ficando disponíveis aos usuários, 

todas as combinações viáveis, pré-fixadas (de caráter figurado) e livres.  Swinney e Cutler 

(1979) opõem-se à ideia de que haja um modo de processamento idiomático específico. Desta 

forma, segundo os autores, quando diante de uma sentença ambígua como Vamos quebrar o 

gelo, a interpretação literal (quebrar o objeto gelo) e a interpretação não composicional (dar 

início a uma conversação) são processadas em conjunto e o sentido atribuído à sentença pelo 

indivíduo é determinado pelo contexto.  

Em seus experimentos com estudantes universitários, Swinney e Cutler (1979) 

apresentaram aos sujeitos diversas sequências de palavras em computadores (sentenças de 
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sentido figurado, frases de controle e frases incompletas) que deveriam ser analisadas quanto a 

sua aceitabilidade na língua. Também solicitaram aos sujeitos em seu pré-teste que 

completassem algumas sequências de palavras e verificaram que os indivíduos não 

demonstravam diferenças de tempo para acessar o sentido literal e o sentido fraseológico de 

expressões fixas, as quais nos experimentos possuíam diferentes graus de fixação ou 

cristalização. 

Embora Swinney e Cutler (1979) tenham encontrado evidências que apoiam a hipótese 

do armazenamento de expressões como as unidades fraseológicas no léxico de Bobrow e Bell 

(1973), os autores negam a existência de uma memória idiomática ou fraseológica. Os 

pesquisadores também salientaram o papel desempenhado pela fixação para a aceitabilidade 

das sequências pelos sujeitos. Nos experimentos as sentenças que continham UFs mais fixas 

como bury the hatchet (fazer as pazes) eram compreendidas e analisadas com mais rapidez do 

que as que permitiam variação, ou nos termos de Swinney e Cutler (1979) eram mais sujeitas à 

transformação mantendo seu sentido idiomático/fraseológico. 

Um aspecto desconsiderado pelos autores nesse modelo é a influência da opacidade ou 

baixa analisibilidade semântica para a compreensão fraseológica. Por exemplo, em uma 

sentença como bury the hatchet cuja tradução literal é “enterrar o machado” é mais provável 

que o sentido fraseológico seja processado mais rápido e se anteponha ao sentido literal, uma 

vez que é mais provável que a sentença surja em uma conversação referindo-se ao término de 

uma disputa do que ao ato literal de enterrar um machado. Essa combinação fixa de palavras 

bury+the+hatchet já é um “sentido fixo” na mente dos usuários da língua e nos remete a um 

esquema de evento específico, especialmente considerando se a dita sequência tenha sido 

contextualizada. É improvável que falantes proficientes de uma dada língua venham a 

interpretar literalmente essa sequência em um contexto de disputa. Gibbs (1980), cuja hipótese 

de acesso direto ao sentido idiomático/fraseológico será examinada na próxima seção deste 

capítulo, já havia ponderado sobre esta particularidade do fenômeno das UFs. 

Consideremos algumas unidades fraseológicas extremamente fixas e também opacas do 

Português Brasileiro (PB) como bater as botas, pendurar as chuteiras e pisar em ovos e a 

probabilidade de uso destas sequências em seus sentidos literal e fraseológico. A nosso ver, é 

mais plausível que estas expressões sejam usadas nos discursos dos falantes da língua em seus 

sentidos fraseológicos do que nos sentidos literais (“morrer”, “aposentar-se” e “passar por 

situação delicada” ou “agir com cautela”). Isto acontece devido à combinação da alta fixação e 

da opacidade destas expressões que faz com que a possibilidade destas sequências específicas 
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serem utilizadas em seus sentidos literais seja muito baixa. Para algumas expressões como vestir 

o paletó de madeira, por exemplo, a probabilidade é virtualmente impossível. Questionamos, 

pois, se nos casos onde a compreensão do sentido literal é de baixa probabilidade não seria o 

sentido fraseológico o primeiro a ser “ativado” em detrimento do sentido literal. 

Embora concordemos com Swinney e Cutler (1979) no tocante à importância da fixação 

para a aceitabilidade de uma determinada sequência de palavras na língua e sua subsequente 

compreensão, acreditamos que esta combinação de fatores, alta fixação e alto grau de opacidade 

devem ser levados em conta em um estudo sobre qual tipo de sentido é evocado mais 

rapidamente pelos usuários da língua. 

 

2.1.1.3 Modelo de Processamento Idiomático Privilegiado 

 

Enquanto os outros modelos apresentados até aqui apresentam uma primazia pelo 

sentido literal na compreensão de unidades fraseológicas ou um processamento simultâneo dos 

sentidos literal e fraseológico, a hipótese do acesso direto proposta por Gibbs (1980) defende 

um ângulo inédito até então: a preferência de processamento do sentido figurado nas UFs. De 

acordo com Gibbs (1980), haveria uma propensão pelas interpretações não literais no caso das 

unidades fraseológicas nas quais o sentido figurado seria recuperado diretamente do léxico 

mental. O autor argumenta que somente no caso que o significado obtido não seja considerado 

apropriado ao contexto seria ativada uma interpretação literal. Dependendo do tipo de unidade 

fraseológica em questão, uma interpretação literal poderia não ser nem sequer cogitada.  

Gibbs (1980) realizou três experimentos com 48 estudantes universitários analisando a 

compreensão de fraseologismos e a memória dos sujeitos em relação a UFs previamente 

ouvidas pelos mesmos em situações combinadas de presença e ausência de contextos literais e 

fraseológicos e com sequências ambíguas lexicalmente, i.e. que poderiam ser utilizadas no 

sentido literal e no sentido fraseológico e, portanto, ser interpretadas composicionalmente ou 

não. Por exemplo, foi fornecido aos participantes do experimento uma narrativa curta na qual 

a expressão da língua inglesa sing a different tune aparecia com contexto literal com um cantor 

cantando uma canção diferente da esperada e outra narrativa na qual apresentava a mudança de 

posição do presidente em relação à época da campanha para o cargo com a sequência indicando 

o sentido fraseológico da UF (mudar de ideia). A mesma sentença foi apresentada aos sujeitos 

de forma descontextualizada. 
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O linguista cognitivo realizou três testes para a formulação desta hipótese e constatou 

que: (i) em uma tarefa de verificação de interpretação, o acesso ao sentido figurado é mais 

rápido que o literal, (ii) em uma tarefa de memorização, o acesso ao sentido literal é mais rápido 

e que (iii) em uma tarefa com expressões ambíguas, a interpretação favorecida será a que for 

mais convencional. Embora considere a fixação das expressões, segundo Gibbs (1980) Para 

Lakoff (1987, p. 8) “[...] a categorização humana é essencialmente uma questão de experiência 

e imaginação humana- de percepção, atividade motora e cultura de um lado, e de metáfora, 

metonímia e imagética mental de outro” é a convencionalidade da sentença que facilita a 

compreensão e a reminiscência da sequência de palavras ambíguas.  

O autor conclui que as expressões de sentido figurado mais convencionais são mais 

fáceis de serem integradas aos discursos dos falantes da língua e de serem recordadas, ou seja, 

acessadas pelos indivíduos. De acordo com este modelo, quando uma UF como sing a different 

tune aparece utilizada de forma não convencional como no caso do cantor que realmente estava 

cantando uma música inesperada os sujeitos processam primeiro o uso convencional da UF, o 

sentido fraseológico, antes de optarem por uma interpretação literal.  

Um problema desta análise é a confusão entre os conceitos de fixação e 

convencionalidade. Enquanto a fixação ou cristalização está relacionada a como uma sequência 

de palavras livres vem a ser cristalizada e tornada parte do léxico, a convencionalidade está 

ligada a como uma expressão fixa se torna aceitável e usual por uma determinada comunidade 

linguística. Em nossa perspectiva uma expressão pode ser cristalizada na mente dos falantes da 

língua, mas não ser uma expressão convencional adotada pelos usuários. Em outras palavras, 

todas as unidades fraseológicas consideradas convencionais são expressões fixas em menor ou 

maior grau, mas nem todas as expressões fixas são convencionalizadas. O que é natural 

levando-se em conta que as UFs como fruto de uma cultura e de uma comunidade linguística 

em constante evolução podem ascender ou cair em desuso. 

Outro aspecto da questão da compreensão das unidades fraseológicas que não foi 

abordado por Gibbs (1980) é a analisibilidade semântica. O linguista não examinou se a 

opacidade ou transparência das unidades fraseológicas presentes em seus experimentos teve 

algum efeito ou não sobre a compreensão e a reminiscência dos sujeitos envolvidos em sua 

pesquisa. Gibbs (1980) ignora o papel que os elementos constituintes da unidade fraseológica 

podem desempenhar no processamento, especialmente quando as UFs se encontram 

descontextualizadas. Vega-Moreno (2003, p. 304) também criticou a proposta de Gibbs (1980), 
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já que, como a autora ressalta o significado das partes “[...] frequentemente desempenha um 

papel no modo como usamos e compreendemos sequências idiomáticas na conversação”10. 

O próprio autor declarou que mais dados e investigações sobre esta questão se fazem 

necessários com o intuito de averiguar a relação entre a convencionalidade das expressões e o 

contexto específico no qual elas são faladas e sobre esta relação diante de outros usos de 

linguagem figurada.  

   

2.1.2 A Teoria Composicional 

 

Posteriormente Gibbs em parceria com Hamblin veio a analisar a relevância dos 

elementos constituintes de uma unidade fraseológica, a saber a analisibilidade semântica 

formulando a chamada teoria composicional. Esta teoria defende a ideia de que a estrutura 

semântica interna de uma UF é importante para que se possa perceber o sentido idiomático, ou 

seja, que algumas palavras da expressão de sentido figurado podem estimular os falantes da 

língua a uma interpretação não literal da sequência de palavras (UF). Hamblin e Gibbs (1999) 

baseiam-se no princípio da composicionalidade semântica.  

Estes autores argumentam que as expressões idiomáticas (UFs) podem ser mais ou 

menos composicionais ou, como descrevemos neste trabalho, mais ou menos analisáveis 

semanticamente. Ao passo que uma expressão da língua inglesa como pop the question (“propor 

casamento”) é mais facilmente analisável porque suas partes contribuem de alguma forma 

individualmente para a compreensão do sentido fraseológico, um fraseologismo como kick the 

bucket (“bater as botas”) não é tão fácil de ser analisado semanticamente. O que não significa 

que em uma unidade fraseológica opaca como kick the bucket as partes não influenciem o todo. 

Na verdade, Hamblin e Gibbs (1999) afirmam que as unidades fraseológicas variam em 

um continuum de analisibilidade ou composicionalidade, o que faz com que mesmo expressões 

tidas como opacas e, portanto, não composicionais possam influenciar o sentido e 

consequentemente a interpretação das UFs. Os autores tem um excelente exemplo na UF opaca 

kick the bucket, eles conjecturam que para os falantes da língua esta expressão não significaria 

apenas “morrer” como comumente afirmado, mas sim “morrer de repente” ou “morrer 

rapidamente”, pois o verbo kick comportaria um componente semântico de brusquidão e/ou 

rapidez por chutar se tratar de uma ação rápida.  

 
10 Tradução nossa do original: “often play a role in the way we use and understand idiom strings in conversation”. 
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Segundo Hamblin e Gibbs (1999, p.27) a hipótese de seu estudo é que: “[...] as intuições 

das pessoas sobre os sentidos de idiomatismos não decomponíveis são mais complexas do que 

parece nos dicionários idiomáticos padrão porque as partes individuais dessas sentenças, 

especificamente os verbos contribuem sutil, mas influenciam de maneira importante no que 

estas frases cristalizadas significam como um todo”11. 

Hamblin e Gibbs (1999) conduziram três experimentos com estudantes universitários 

falantes nativos de inglês. No primeiro apresentaram aos sujeitos 13 verbos retirados de 13 UFs 

opacas e lhes solicitaram que marcassem uma das duas condições para cada verbo, por exemplo, 

no caso de kick as duas condições eram “morrer rapidamente” ou “morrer devagar”. No segundo 

experimento mostraram aos participantes da pesquisa duas narrativas curtas que tinham a UF 

por desfecho, uma com contexto consistente e outra com um contexto inconsistente, para 

ilustrar melhor, no caso de kick the bucket, em uma narrativa o sujeito morria de repente de um 

ataque cardíaco e na outra ele morria de uma doença terminal lentamente após anos em um 

hospital e pediram a eles que marcassem em uma escala quão apropriada a expressão se 

adequava à história. E no terceiro apresentaram as mesmas 13 unidades fraseológicas aos 

sujeitos, mas retiraram os verbos em questão e pediram a eles que os substituíssem por outros 

dentro das duas opções disponibilizadas, nas quais uma continha um verbo com sentido similar, 

no caso de kick o verbo punt (“dar um pontapé”) e um com sentido não aproximado como o 

verbo nudge (“cutucar”). 

Os resultados obtidos pelos pesquisadores indicam que mesmo expressões tidas como 

não decomponíveis como as unidades fraseológicas opacas tem seus sentidos motivados pelos 

seus elementos constituintes, particularmente pelos verbos presentes nesses idiomatismos, e 

que essas partes influenciam a compreensão fraseológica, embora acreditem que mais estudos 

relacionados à representação mental do sentido fraseológico sejam necessários.  

  

2.1.3 Teorias Híbridas 

  

Como foi exposto, temos duas visões clássicas acerca da analisibilidade semântica das 

unidades fraseológicas e sua repercussão para o processamento destas expressões, uma advoga 

que as UFs têm sentido estritamente não composicional e que, portanto, os significados 

individuais dos componentes de uma UF não influenciam a compreensão dos fraseologismos e 

 
11 Tradução nossa do original: “people’s intuitions about the meanings of nondecomposable idioms are more 

complex than what appears in standard idiom dicitionaries because the individual parts of these phrases, 

specifically the verbs, contribute subtle but important influences on what these frozen phrases mean as wholes”. 
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outra que postula que os elementos constituintes da expressão de sentido metafórico contribuem 

em maior ou menor grau para a interpretação das unidades fraseológicas. Uma teoria vista como 

híbrida considera e engloba aspectos dessas duas perspectivas. Nesta seção apresentaremos 

algumas hipóteses/modelos que se enquadram nessa definição. 

A primeira teoria híbrida abordada aqui é a hipótese da configuração (configuration 

hypothesis) de Cacciari e Tabossi (1988). Para essas autoras, as unidades fraseológicas são 

complexas combinações de palavras, e como tal, não estão armazenadas nas mentes dos falantes 

como associações simples entre forma e sentido. As UFs são configurações, unidades 

linguísticas compostas de elementos lexicais mais simples. O argumento principal é que cada 

unidade fraseológica contém uma ou mais “chaves”, uma “chave” na teoria de Cacciari e 

Tabossi (1988) é uma espécie de sinal mental que estimula uma interpretação não 

composicional ou fraseológica, que evoca a configuração idiomática na mente dos falantes 

quando estes escutam uma expressão desse tipo, a qual levaria à ativação do sentido figurado.  

A hipótese da configuração se trata de uma teoria híbrida porque, embora considere a 

analisibilidade semântica dos termos da UF extremamente relevantes para a ativação do sentido 

fraseológico, pressupõe que é o sentido literal da expressão que é processado até o momento no 

qual a “chave” é ouvida e estimula a interpretação fraseológica da sentença. A “chave” de 

Cacciari e Tabossi (1988) seria então o ponto de transição entre a interpretação literal e a 

interpretação fraseológica de uma UF. Ou seja, a primazia de sentido (literal ou fraseológico) 

no processamento dos fraseologismos dependeria da posição do elemento “chave” da sentença. 

Por um lado, postula que para muitas UFs o sentido figurado não pode ser acessado 

diretamente, mas por outro presume que uma vez ouvida a palavra ou palavras “chave” o 

sentido fraseológico pode ser ativado. Outra questão importante levantada pelas pesquisadoras 

é a de que o processamento do sentido literal da UF não termina com a ativação do sentido 

fraseológico, e sim, que o sentido figurado ganha destaque enquanto o sentido literal fica ao 

fundo. Haveria uma impossibilidade de suprimir o processamento do sentido literal de uma 

unidade fraseológica. 

Outra perspectiva híbrida e relevante para nosso estudo é a visão baseada em restrições 

de Libben e Titone (2008). As autoras analisaram o efeito de aspectos como a 

composicionalidade (analisibilidade semântica), mas também familiaridade e frequência de 

palavras, e até mesmo a plausibilidade do sentido literal da expressão e a previsibilidade da 

palavra final da sequência. Libben e Tittone (2008), através de uma série de experimentos 

realizados com 160 estudantes universitários falantes nativos de inglês, examinaram os efeitos 
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destas variáveis e afirmaram que a familiaridade tem efeito facilitador para a configuração dos 

fraseologismos na memória dos falantes. 

As pesquisadoras concluíram que o fenômeno da compreensão fraseológica é um 

processo de natureza determinada por múltiplos fatores no qual várias fontes de informação são 

relevantes para a interpretação, restringindo as possibilidades de sentido nas UFs.  Estas 

expressões, segundo Libben e Titone (2008, p.1103), seriam “diretamente recuperadas quando 

idiomatismos são familiares ou previsíveis, mas eles podem também ser analisados 

composicionalmente durante a compreensão, especialmente, no caso de idiomatismos não-

familiares ou imprevisíveis”12.  

A visão baseada em restrições de Libben e Tittone é uma teoria híbrida pois a um só 

tempo assegura que os fraseologismos são armazenados como unidades no léxico, porém 

defendem a ocorrência de uma análise composicional subjacente sujeita a restrições. Como as 

autoras afirmam (2008, p. 1117): “os idiomatismos são representados e recuperados como 

unidades que podem interagir com uma análise composicional em andamento e outras restrições 

relevantes de uma forma temporalmente dinâmica”13. 

Segundo Cooper (1999) o que existe é um continuum de composicionalidade e 

analisabilidade. Para o autor existem dois tipos de idiomatismos: expressões mais 

composicionais e, portanto, mais analisáveis em termos da correspondência entre sentido literal 

e figurado e expressões não analisáveis (opacas). Nas últimas o significado literal de seus 

componentes não corresponde, de acordo com Cooper (1999, p. 237), ao “[...] sentido 

estipulado ou sentido de comum acordo entre os falantes nativos”14. 

Outras visões ou modelos de processamento da linguagem figurada considerados 

híbridos são: (a) a hipótese da saliência gradual (Giora et al, 2007) que advoga que os sentidos 

salientes de palavras e sentenças de caráter figurado são automaticamente acessados 

independente do contexto, mas que o mesmo restringe ambos os sentidos antes do acesso à 

parte mais saliente da expressão e que, assim como Libben e Titone (2008), defende o papel 

facilitador da familiaridade na compreensão do sentido figurado; (b) a visão de satisfação de 

restrições de Katz e Ferretti (2001), segundo a qual para entender qualquer tipo de sentença 

figurada ou não os indivíduos devem considerar diferentes informações linguísticas e 

informações não linguísticas, sobrepondo-as e analisando qual interpretação se adequa melhor 

 
12 Tradução nossa do original: “directly retrieved when idioms are familiar or predictable, but they also may be 

compositionally analyzed during comprehension, specially, in the case of unfamiliar and unpredictable idioms”. 
13 Tradução nossa do original: “Idioms are represented and retrieved as units that can interact with na ongoing 

compositional analysis and other relevant constraints in a temporally dynamic way”.  
14 Tradução nossa do original: “stipulated meaning or the meaning agreed upon by native speakers”. 
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ao discurso do falante e (c) a teoria da relevância (Carston, 2002; Sperber e Wilson, 1995), que 

argumenta que a cognição humana é voltada para buscar a informação mais relevante e que os 

ouvintes se engajam em complexos processos inferenciais na compreensão da linguagem 

figurada, a qual embora demande mais esforço no processamento do que a linguagem literal, 

em contextos apropriados, pode fazer com que a interpretação metafórica preceda a literal. 

Gibbs e Colston (2012) destacam que atualmente os estudos psicolinguísticos estão se 

encaminhando para as visões que consideram modelos de processamento linguístico de 

múltiplas restrições como as de Katz e Ferretti (2001), Carston (2002) e Sperber e Wilson 

(1995) em oposição a visões modulares de interpretação de sentenças, o que é consistente, 

considerando-se a natureza dinâmica e complexa do processamento fraseológico e os múltiplos 

fatores envolvidos, na compreensão de sentenças de caráter metafórico. 

 

2.2 Fraseologia 

 

Embora inicialmente tenha sido considerada uma subdisciplina da Lexicologia, desde 

seu surgimento no século XX a Fraseologia tem ganhado cada vez mais destaque nos estudos 

linguísticos com uma vasta gama de pesquisas que vão de estudos lexicográficos a pesquisas 

voltadas ao ensino de línguas estrangeiras e estudos contrastivos, além de estudos voltados para 

a descrição, categorização e funcionamento das unidades fraseológicas.  

Apesar das várias teses de doutorado e dissertações de mestrado nesta área, manuais e 

eventos dedicados a este campo de conhecimento, ainda se faz necessária uma definição do 

conceito de Fraseologia. 

De acordo com o Dicionário Online Michaelis, a Fraseologia é assim definida: 

fraseologia 

substantivo feminino 

1. Rubrica: gramática. Parte da gramática que trata da construção da frase. 

2. Rubrica: gramática, linguística. Expressão ou construção de frase, própria de uma 

língua, com sentido figurado, frase feita. 

3. Ver frasismo (substantivo masculino): Utilização de frases pomposas sem 

consistência. 

4. Rubrica: gramática. Compilação das construções peculiares a uma língua ou a um 

autor. 

5. Conjunto das expressões idiomáticas de uma língua. 
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6. Rubrica: música. Parte da teoria musical que trata do sistema métrico de uma 

composição. 

 

Nesta pesquisa, o termo Fraseologia refere-se tanto ao conjunto dos fraseologismos, a 

todo o elenco de unidades fraseológicas, quanto à disciplina linguística dedicada ao estudo 

destas construções linguísticas. A Fraseologia é compreendida aqui como uma disciplina 

autônoma que abrange aspectos interdisciplinares da Morfologia, Sintaxe, Semântica, 

Pragmática, da Psicolinguística e da Sociolinguística. 

Seu objeto de estudo, as unidades fraseológicas, teve uma das primeiras menções feita 

por Saussure (1916, p. 143-144) em seu Curso de Linguística Geral ao tratar dos agrupamentos, 

definidos por ele como:  

[...] sintagmas, compostos por duas ou mais unidades consecutivas, que estabelecem 

um encadeamento de caráter linear e podem corresponder a palavras, a grupos de 

palavras, a unidades complexas de toda dimensão e de toda espécie, como as palavras 

compostas, derivadas, membros de frases e frases inteiras. 

 

O mestre genebrino ainda alude às locutions toutes faites, “frases feitas” fixadas pelo 

uso e fornecidas pela tradição de uma língua. Entretanto, é Charles Bally (1909) que faz uso do 

termo Fraseologia como disciplina científica pela primeira vez, sendo considerado, pois, por 

muitos linguistas, o pai da investigação fraseológica. 

Por outro lado, deve-se à investigação soviética a dissociação da disciplina com a 

Lexicologia e a diferenciação das unidades fraseológicas com outros tipos de lexias compostas 

conforme afirma Klare (1986, p. 356):  

[...] a investigação soviética tende para compreender a fraseologia como disciplina 

linguística autônoma e para excluí-la assim da lexicologia e estabelecê-la num grau 

equivalente ao lado da lexicologia como disciplina linguística autônoma. Este ponto 

de vista parte do fato de que os fraseologismos (locuções fraseológicas, 

fraseolexemas, etc), contrariamente às palavras simples e compostas, dispõem 

também de especificidades e particularidades, restando à questão de estas 

especificidades serem suficientes para retirar a investigação fraseológica do campo 

geral da lexicologia. 

 

Foram linguistas soviéticos como Vinogradov e Polivanov que vieram a estabelecer os 

conceitos principais da disciplina segundo Ortiz-Alvarez apud Monteiro-Plantin (2012, p. 27). 

Para a autora foi Vinogradov (1946;1947) que “estudou os tipos básicos de unidades 

fraseológicas, próprios do sistema linguístico comum e aquelas categorias principais que 

orientam o mecanismo de formação de frases na língua”.   

Vinogradov propõe uma tipologia de fraseologismos baseada nas particularidades 

semânticas dos mesmos (aderências fraseológicas, expressões idiomáticas e combinações 
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fraseológicas) e determina os conceitos de estabilidade e variabilidade no que se refere às UFs, 

as quais para ele incluíam palavras compostas, expressões fraseológicas de caráter metafórico, 

aforismos, refrões e provérbios dentre outros.  

De acordo com Menéndez (2010), Vinogradov apontou questões para estudos futuros 

das unidades fraseológicas no plano sintático, bem como marcou os caminhos e aspectos a 

seguir no estudo dos fraseologismos, sendo fundamental para o estabelecimento e 

desenvolvimento da Fraseologia como disciplina científica. 

Antecessor de Vinogradov, Polivanov (1931 apud Ortiz Alvarez e Unternbäumen 2011, 

p.10) foi um grande promotor da Fraseologia como ciência linguística a qual julga que deve 

ocupar-se dos significados individuais das expressões fixas, aos quais denomina 

fraseologismos. 

Um grande marco na Fraseologia espanhola é a publicação da obra de Júlio Casares em 

1950, Introducción a la lexicografia moderna, na qual sistematiza o estudo das locuções, frases 

proverbiais, refrões e modismos15, assinalando importantes bases para a Fraseologia moderna. 

Entretanto, o autor classifica como unidades fraseológicas apenas as locuções e os modismos, 

designando os provérbios e refrões como objeto de estudo da Paremiologia. 

Alberto Zuluaga publica em 1980 o primeiro manual de Fraseologia espanhola, 

Introducción al estudio de las expresiones fijas, no qual modifica a dicotomia de Casares e 

divide as UFs em locuções e enunciados, incluindo nos últimos os provérbios. Posteriormente, 

Glória Corpas Pastor (1996) em seu Manual de Fraseologia propõe uma nova bipartição entre 

os enunciados fraseológicos, nos quais inclui as parêmias e fórmulas rotineiras fixas na fala e 

as UFs que não constituem enunciados completos, como as colocações e locuções.  

Leonor Ruiz Gurillo (1998) por sua vez integra aspectos morfológicos, sintáticos, 

lexicológicos, semânticos, pragmáticos e sociopsicolinguísticos em suas investigações ao 

diferenciar as locuções (UFs equivalentes ao lexema simples ou ao sintagma) e enunciados 

fraseológicos (UFs equivalentes a um enunciado). 

Os estudos fraseológicos modernos, segundo Silva (2006) desenvolvem-se a partir da 

noção de “discurso repetido” de Coseriu (2007, p. 201), ou seja, “[...] sequências de 

combinações feitas de signos que se transmitem integralmente”. Este conceito envolve tudo o 

que está tradicionalmente fixado através de estruturas pré-fabricadas como as frases feitas, por 

exemplo16. 

 
15 Expressões idiomáticas. 
16 Neste sentido, a noção coseriana de “discurso repetido” se aproxima das locutions toutes faites às quais 

Saussure (1916) faz referência. 
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A Fraseologia é vista neste trabalho em consonância com a visão de Ortiz-Alvarez e 

Unternbäumen (2011, p.9) como: “[...] a ciência que estuda as combinações de elementos 

linguísticos de uma determinada língua, relacionados semântica e sintaticamente, cujo 

significado é dado pelo conjunto de seus elementos e não pertencem a uma categoria gramatical 

específica”. 

Em seguida, esmiuçaremos o conceito de unidades fraseológicas adotado nesta 

pesquisa. 

 

2.2.1 Unidades Fraseológicas 

 

Segundo Lakoff e Johnson (2003, p. 41) “[...] a essência da metáfora é compreender e 

experenciar um tipo de coisa em termos de outra”17.  Para estes autores, todo o nosso sistema 

conceptual é metaforicamente estruturado e definido com base em nossa experiência física e 

cultural. A própria existência humana é desta forma metaforizada.  

Lakoff e Johnson citam como exemplo o caso das metáforas orientacionais, relacionadas 

à orientação espacial. Estas figuras de linguagem conceitualizam as orientações espaciais, 

como, por exemplo, FELIZ É PARA CIMA, conceito que gera expressões do tipo “Eu estou 

bem pra cima hoje” ou “Você está de alto astral”18. 

Os autores salientam que estas construções metafóricas não são arbitrárias e são 

provenientes da forma de nossos corpos e da ação sofrida e realizada por eles no meio físico. 

Assim como as experiências básicas de orientação espacial humana geram um número 

considerável de metáforas orientacionais, outros tipos de experiências físicas e culturais de 

nossa espécie estabelecem a base para uma produção de extraordinária variedade de metáforas 

estruturais e ontológicas. 

Este sistema de valores metaforicamente construído se condensa nas metáforas e se 

cristaliza, tornando-se visível através das expressões que Lakoff e Johnson (2003) denominam 

de “fórmulas”, “expressões fixas” ou “expressões lexicalizadas”, as quais a seu ver funcionam 

como uma só palavra e que se encontram “coerentemente estruturadas por um conceito 

metafórico único”. Neste projeto, em consonância com o termo adotado por Monteiro-Plantin 

(2012), estas expressões estão agrupadas dentro do hiperônimo unidades fraseológicas, 

seguindo a tradição dos estudos fraseológicos europeus conforme Mellado Blanco (2004, p.15) 

 
17 Tradução nossa do original: “The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in 

terms of another” (LAKOFF; JOHNSON, 2003, p. 41). 
18 Exemplos equivalentes aos da língua inglesa citados pelos autores. 
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que optam pelo uso deste termo em oposição aos países anglo-saxões nos quais o termo 

utilizado é expressões idiomáticas (idioms). 

As unidades fraseológicas constituem o objeto de estudo da Fraseologia, disciplina 

filiada à Linguística, cujo início é creditado ao discípulo de Saussure, Charles Bally, em 1909, 

para o estudo das expressões chamadas por ele de locuções compostas. De acordo com Bally 

temos uma locução composta quando “[...] em um grupo de palavras, cada unidade gráfica 

perde uma parte de sua significação individual, ou não conserva nenhuma, se a combinação de 

seus elementos se apresenta com um único sentido” (BALLY, 1909, p. 65-66). Estas locuções 

compostas englobam combinações livres, agrupamentos usuais e unidades fraseológicas 

propriamente ditas.  

Zuluaga (1980), por sua vez, define as unidades fraseológicas como todas as construções 

linguísticas formadas por combinação fixa de duas ou mais palavras. Enquanto para Corpas 

Pastor (1996, p. 20) estas expressões linguísticas são o objeto de estudo da Fraseologia e 

configuram “unidades lexicais formadas por mais de duas palavras ortográficas em seu limite 

inferior, cujo limite superior se situa no nível de oração composta”19. 

Já Ruiz Gurillo (1997, p. 14) as caracteriza como “[...] uma combinação fixa de palavras 

que apresenta algum grau de fixação e eventualmente de idiomaticidade”20 ou, segundo Martins 

(2013, p. 32), “unidades polilexicais armazenadas na memória dos usuários ou nativos de uma 

língua”. 

Compreendemos as unidades fraseológicas como construções linguísticas de base 

metafórica geralmente fixas com mais de uma palavra nas quais o sentido não é obtido de modo 

composicional, mas pela soma de seus elementos constituintes, expressões ancoradas no 

ambiente socio-histórico-cultural ao qual são circunscritas e cuja aquisição, processamento, 

interpretação e posterior uso só são possíveis aos usuários da língua através da inserção do 

indivíduo no meio linguístico destas expressões. 

Por exemplo, uma unidade fraseológica como chutar o balde só possui sentido não 

composicional (figurado) para os falantes do Português Brasileiro (PB), os quais interpretam a 

sentença como significando “pôr tudo a perder”. Isto é possível porque os falantes do PB 

reconhecem o contexto no qual a expressão está inserida, excluindo a interpretação literal da 

 
19 Tradução nossa do original: “son unidades léxicas formadas por más de dos palavras gráficas em su limite 

inferior, cuyo limite superior se sitúa en el nível de la oración compuesta”. 
20 Tradução nossa do original: “una combinación fija de palabras que presenta algún grado de fijación y 

eventualmente de idiomaticidad”. 
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sentença, sabendo, portanto, que não se trata de uma situação na qual um indivíduo tenha 

realmente chutado um balde. 

Para ilustrar melhor a relação entre as UFs e o sistema conceptual metafórico particular 

de uma comunidade linguístico-cultural vejamos o exemplo clássico da língua inglesa citado 

por Tagnin (2005). A autora em seu livro “O jeito que a gente diz” cita a expressão do inglês 

kick the bucket, cujo sentido não pode ser compreendido de maneira literal/composicional, já 

que não significa “chutar o balde” no sentido que possui em Português e sim “morrer”. 

Tomemos como exemplo uma unidade fraseológica mais próxima de kick the bucket em 

PB, a qual seria a expressão “bater as botas”, cujo significado literal/ composicional, como 

Tagnin ressalta, não conduziria a interpretação de um falante do PB a seu sentido real. 

A nosso ver, é a competência fraseológica dos usuários da língua que lhes permite 

discernir entre o sentido literal e o idiomático/fraseológico, e assim, identificar a não-

composicionalidade em determinadas expressões como vemos abaixo: 

(3a) Bruno bateu as botas antes de entrar em casa. 

(3b) Você não sabe quem bateu as botas!21 

Qualquer falante proficiente do Português brasileiro consegue identificar o sentido não-

composicional de (3b) e diferenciá-lo da literalidade de (3a). Isto se deve, principalmente, ao 

contexto no qual a expressão aparece e ao conhecimento linguístico-cultural do qual dispomos 

como membros desta comunidade linguística. 

   

2.2.2 Características das Unidades Fraseológicas 

 

Os estudiosos da Fraseologia diferem quanto às características definidoras das unidades 

fraseológicas. Dentre o extenso inventário de propriedades atribuídas às UFs por linguistas 

como Corpas Pastor (1996, p.19-32), Casares (1992 [1950], p.168), Ruiz Gurillo (2010, p.174-

194) e Castillo Carballo (1997-1998, p. 70-75) destacamos as seguintes: frequência, 

institucionalização, estabilidade22, idiomaticidade, variação, gradação, anomalia gramatical, 

intraduzibilidade, tropologia, inalterabilidade23, unidade de sentido24, fixação, lexicalização, 

polilexicalidade, pluriverbalidade, dentre outras. 

 
21 Exemplos nossos. 
22 Corpas Pastor (1996) se refere à estabilidade no sentido de fixidez formal e fixidez de conteúdo. 
23 A inalterabilidade para Casares (1992[1950]) é o que neste estudo é tratado por fixação. 
24 A característica unidade de sentido tal como é utilizada por Casares (1992 [1950]) é equivalente à 

idiomaticidade. 
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Neste trabalho com o intuito de abordar as características pertinentes a todos os tipos de 

unidades fraseológicas, seguindo critérios semelhantes aos de Martins (2013) analisaremos as 

seguintes propriedades: polilexicalidade, fixação ou cristalização, idiomaticidade, frequência 

e convencionalidade. 

 

2.2.2.1 Polilexicalidade 

 

Se há um traço definidor das unidades fraseológicas em relação ao qual os pesquisadores 

da área da Fraseologia estão de comum acordo é a polilexicalidade, visto que, em geral, em 

suas definições os autores atestam a presença de pelo menos duas palavras como elementos 

constituintes das UFs. Montoro del Arco (2006) assinala este fato ao afirmar que um segmento 

é considerado fraseológico quando formado por dois ou mais componentes separados 

graficamente. 

À primeira vista, esta propriedade parece concernir apenas ao aspecto formal. 

Entretanto, ela possui implicações semânticas, uma vez que, as duas ou mais unidades lexicais 

presentes na expressão linguística são armazenadas na memória do falante como se fossem um 

só elemento. Construções linguísticas como comer com os olhos, bode expiatório, matar o 

tempo, chutar o pau da barraca, botar a boca no trombone, saco sem fundo, saia justa, pegar 

o bonde andando, soltar os cachorros, chorar o leite derramado, entre outras, estão 

amalgamadas na mente de falantes do Português como sendo uma única unidade lexical. Logo, 

tratam-se de lexias compostas. 

Contudo, deve-se diferenciar as unidades fraseológicas de outros tipos de construções 

polilexemáticas. Para o linguista francês Bernard Pottier lexias compostas ou palavras 

compostas, como são geralmente conhecidas, resultam de integração semântica e são produtos 

de processos de derivação, composição e justaposição como guarda-chuva, gota d’água25 e 

beija-flor.  

Conforme Pottier (1974), as lexias compostas como tire-bouchons (saca-rolhas) 

possuem duas lexias simples ou derivadas unidas pela significação. As unidades fraseológicas 

são constituídas de dois ou mais lexemas, os quais em consequência de seu uso constante na 

língua se cristalizam e, através de um processo de lexicalização semântica, assumem um sentido 

único.  

 
25 Vale ressaltar que a expressão aqui encontra-se diferenciada de seu uso fraseológico como na sentença Isto foi 

a gota d’água. 
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Isto fica claro diante de expressões como cabeça-dura, pau d’água e dedo duro, as quais 

em sua formação, como destaca Monteiro-Plantin (2012), ocorre algum tipo de desvio do 

sentido literal/ composicional em pelo menos um dos elementos e cuja interpretação só se torna 

possível em conjunto.  Em virtude disso, as UFs, por natureza, configuram lexias compostas 

complexas (SILVA, 2006). 

Ou seja, nem tudo que reluz é ouro e, desta forma, a polilexicalidade não pode ser vista 

como o atributo definitivo das unidades fraseológicas, uma vez que, apesar de toda UF ser uma 

sequência polilexical, nem toda sequência polilexical é uma UF (MONTEIRO-PLANTIN, 

2012). 

É o que atesta Garcia-Page Sanchéz (2008, p. 24) quando afirma que: “O caráter 

pluriverbal das unidades fraseológicas é uma condição necessária, mas não exclusiva, embora 

suficientemente restritiva, para deixar de fora do campo de estudo da Fraseologia um grande 

conjunto de estruturas”26. 

Mediante a existência de outras unidades polilexicais que não necessariamente 

constituem unidades fraseológicas, compreendemos nesta pesquisa que, embora se trate de um 

dos atributos essenciais das UFs, a polilexicalidade, sozinha, não é um critério limitador 

suficiente e, por isso, faz-se necessário considerar outras propriedades dos fraseologismos como 

a fixação ou cristalização, sobre a qual trataremos a seguir. 

 

2.2.2.2 Fixação ou Cristalização 

 

Na tradição francesa da Fraseologia, as unidades fraseológicas são comumente 

chamadas de sequences figées. Isto, por si só, já denota a importância deste atributo que está 

diretamente relacionado a outras propriedades comuns às UFs, como a convencionalidade e a 

idiomaticidade. A fixação é resultante do processo histórico-diacrônico das línguas naturais, é 

a forma através da qual uma construção linguística inicialmente livre e plenamente variável 

vem a tornar-se uma construção fixa, cristalizada no léxico de uma língua devido à frequência 

de uso. 

Em seu curso evolutivo, a expressão, a princípio livre, adquire um sentido que não é 

mais composicional, e sim, metafórico, convertendo-se assim em construção amalgamada e 

 
26 Tradução nossa do original: “El carácter pluriverbal de las unidades fraseológicas es una condición necesaria 

pero no privativa, aunque sí suficientemente restrictiva como para dejar fuera de campo de studio de la 

Fraseologia un nutrido conjunto de estructuras”. 
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cristalizada no léxico dos falantes da língua como sendo uma única unidade lexical. A partir 

daí, encontrar-se-á disponível para o uso dos falantes em seu discurso. 

Esta característica, todavia, é vista de forma diferente por alguns autores. Casares (1992 

[1950]) a considera junto com a idiomaticidade um dos traços básicos das UFs, relacionando-a 

com a inalterabilidade. Segundo Casares (1992 [1950], p. 210), as expressões idiomáticas, que 

neste trabalho estão agrupadas com outros tipos de construções linguísticas como parêmias, 

colocações, pragmatemas, provérbios, entre outras sob o hiperônimo unidades fraseológicas, 

tem fixação no uso e: “[...] tem o caráter de ‘clichês’, nos quais não é possível alterar nem os 

componentes nem a relação sintática entre uns e outros”27. 

Contudo, conforme Martínez Montoro (2002) relata, o próprio autor afirma que a 

inalterabilidade não é aplicável a todas as construções deste tipo e que algumas expressões 

como os idiomatismos sofrem variações. De fato, consideramos que embora de maneira geral 

as UFs sejam expressões fixas, há uma variação quanto à fixação de caráter formal, com alguns 

fraseologismos sendo mais fixos do que outros. As unidades fraseológicas permitem até certo 

ponto a inserção de outros elementos dentro da expressão ou a substituição de alguns elementos 

constituintes, desde que esses não sejam palavras “chave” da expressão, essenciais para a 

ativação do sentido fraseológico. 

Vejamos os seguintes exemplos todos viáveis no Português brasileiro (PB): 

(1) Pode tirar o cavalinho da chuva. 

(2) Melhor tirar logo o cavalinho da chuva. 

(3) Tire o seu cavalinho da chuva. 

(4) Quebra um galho pra mim! 

(5) Quebra meu galho, por favor. 

O fraseologismo opaco tirar o cavalinho da chuva (1) permite a inserção de elementos 

como em (2) e (3), enquanto na expressão quebrar um galho (4) possibilita a alteração do artigo 

um pelo pronome meu, sem prejuízos para a compreensão do sentido figurado. Entretanto, fica 

claro que em todas as instâncias acima alguns elementos não são intercambiáveis. 

Aparentemente nas expressões de caráter metafórico, elementos periféricos como artigos e 

pronomes podem ser inseridos e/ou trocados, enquanto alguns elementos chave são fixos, pois 

afetam a compreensão fraseológica conforme a inviabilidade dos exemplos (6) e (7) abaixo 

confirmam: 

 
27 Tradução nossa do original: “tienen el carácter de ‘clichés’, donde no es possible alterar ni los componentes ni 

la relación sintáctica entre unos y otros”. 
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(6) *Pode tirar o elefante da chuva. 

(7) *Quebra um tronco pra mim. 

As instâncias acima corroboram que a inalterabilidade proposta por Casares (1992 

[1950]) não é uma característica comum a todos os fraseologismos e que a fixação dos aspectos 

formais, assim como outras características das unidades fraseológicas existe e opera dentro de 

um continuum, no qual as expressões variam entre mais ou menos fixas formalmente.  

Zuluaga (1980, p. 97-98), por sua vez, distingue a fixação fraseológica, uma 

característica formal de caráter léxico-morfossintático, da fixação semântica (idiomaticidade), 

compreendendo-a como a reprodução no discurso dos falantes de combinações previamente 

feitas, portanto, uma faculdade própria dos fraseologismos. O autor ainda aponta diferentes 

classes de fixação fraseológica, a saber: fixação de ordem dos componentes, fixação de 

categorias gramaticais, fixação do inventário dos componentes (impossibilidade de inserir ou 

suprimir elementos da combinação, inseparabilidade dos constituintes e impossibilidade de 

substitui-los) e fixação transformacional. 

Para o reconhecimento dos diferentes graus de fixação formal das UFs, Zuluaga (1980, 

p. 121-134) estabelece cinco procedimentos com base nas seguintes operações linguísticas: a 

possibilidade de intercalar elementos não pertencentes à combinação fixa, de alterar a ordem 

dos componentes, de modificar lexicalmente algum desses componentes, de transformá-los e 

de substituir um elemento pelo outro. 

Este tipo de variação fraseológica é assinalado também por Corpas Pastor (1996) em 

sua concepção de estabilidade (fixação). Para a autora a estabilidade de combinação de 

elementos de uma determinada unidade fraseológica seria proveniente do uso consagrado 

dentro da comunidade linguística. Sem, no entanto, impor-se de modo uniforme para todos os 

falantes, visto que nem mesmo os dicionários gerais e especializados conseguem registrar todos 

os fraseologismos de uma língua, assim como a existência de variantes regionais. Segundo 

Corpas Pastor (1996), essa variação nas UFs quanto aos termos constituintes da expressão não 

afeta o sentido global da unidade fraseológica e pode ser resultado de uma modificação criativa 

por parte dos falantes de uma língua. 

Corazzari (1992, p. 5) corrobora esta visão ao afirmar que: “De um ponto de vista 

sintático as UF têm graus diferentes de cristalização, isto é, elas resistem a algumas 

manipulações morfossintáticas (transformações, inserção de modificadores, flexão) e 

comutações léxicas que são geralmente possíveis com construções equivalentes comuns”.  
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Considerando esta possibilidade de variação do atributo fixação, Corpas Pastor (1996, 

p. 26), propõe que esta característica pode ser expressa em dois níveis: interno e externo.  A 

fixação interna estaria em consonância com a noção de inalterabilidade de Casares (1992 

[1950]) e pressupõe uma fixação material, na qual o reordenamento dos componentes é 

impossível, possuidora de uma realização fonética fixa, com número limitado de componentes 

e fixação de conteúdo. 

Enquanto a fixação externa se distingue em quatro tipos diferentes, os quais estão 

descritos abaixo: 

(a) Fixação situacional ou pragmática: a combinação de certas unidades em 

situações sociais específicas, presente, por exemplo, nas fórmulas de cortesia, 

as quais apresentam emprego fixo na vida social. 

(b) Fixação analítica: aquela que se dá mediante o emprego de determinadas 

unidades linguísticas frente a outras igualmente possíveis. 

(c) Fixação passemática: fixação oriunda do emprego de unidades linguísticas de 

acordo com o papel do falante.  

(d) Fixação posicional: manifesta pela preferência de uso de certas unidades 

fraseológicas em determinadas posições dentro de um texto. 

Em termos de variação de itens lexicais nas unidades fraseológicas acreditamos que o 

que existe de fato é uma gradação, um continuum como afirma Monteiro-Plantin (2012), o qual, 

embora circunscrito ao aspecto formal léxico-morfossintático, é motivado por fatores de ordem 

semântica. 

Além da variação, outra particularidade relativa à fixação é a institucionalização, a qual 

é definida por García-Page Sanchéz (2008, p. 29) como:  

[...] o processo pelo qual uma comunidade linguística adota uma expressão fixa, a 

sanciona como algo próprio, como moeda de troca na comunicação cotidiana, como 

componente de seu acervo linguístico-cultural, de seu código idiomático, como 

qualquer outro signo convencional e passa a fazer parte do vocabulário28. 

 

A nosso ver, fixação ou cristalização e institucionalização tem a mesma causa 

(repetição), mas não a mesma consequência. Ambas são particularidades relacionadas ao uso 

constante de determinadas expressões dentro de uma comunidade linguística, porém a primeira 

concerne à conversão de formas linguísticas livres em construções fixas que se cristalizam e 

 
28 Tradução nossa do original: “El processo por el cual una comunidade linguística adopta una expression fija, la 

sanciona como algo propio, como moneda de cambio en la comunicación cotidiana, como componente de su 

acervo linguístico-cultural, de su código idiomático, como cualquier otro signo convencional, y pasa a parte del 

vocabulário”.  
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vem a fazer parte do léxico, enquanto a segunda se refere à aceitação das UFs na norma de uma 

língua. 

Vale salientar que na institucionalização a fixidez proporcionada pelo uso contínuo é 

precisa e converte necessariamente uma expressão linguística do tipo das unidades 

fraseológicas em produto cultural, em referente idiossincrático linguístico que pode até chegar 

a outras comunidades linguísticas. Isto não quer dizer que toda expressão fixada pelo uso 

contínuo seja institucionalizada pela norma, pois, sabe-se que inúmeras expressões caem em 

desuso, ainda que permaneçam inscritas nos dicionários gerais da língua. 

A institucionalização, como declara Martins (2013) é uma propriedade ocasional ou 

acidental, comumente confundida com a convencionalidade, a qual trataremos posteriormente. 

 

2.2.2.3 Idiomaticidade 

 

A idiomaticidade é uma das características mais comumente atribuídas às unidades 

fraseológicas por se tratar da propriedade de não-composicionalidade semântica, i.e., a 

supressão do sentido individual dos elementos de uma dada expressão linguística, cuja 

interpretação só se torna possível através do todo.  

Zuluaga (1980, p. 121-134), para quem a idiomaticidade é uma fixação de ordem 

semântica, a define como: “[...] um traço semântico próprio de certas construções fixas cujo 

sentido não pode estabelecer-se a partir do significado dos elementos componentes de sua 

combinação”. 

Desta forma, a identificação do sentido idiomático (não-composicional) de uma 

construção linguística é possível através da análise do sentido de uma determinada combinação, 

se ele se dá pela soma de cada um de seus elementos constitutivos ou se apenas pode ser obtido 

pela totalidade da expressão linguística, na qual os elementos perdem seu significado inicial 

(literal).  

Esta visão está em consonância com Rodríguez (2004, p. 18), para quem a 

idiomaticidade:  

[...] é outro traço distintivo das UFs, mas que neste caso só afeta uma parte delas 

mesmas, tratando-se, portanto, de uma propriedade possível, mas não necessária para 

que determinada expressão seja considerada fraseológica. Se diz que uma UF é 

idiomática quando seu significado não é deduzível da soma dos significados de seus 

componentes, que perdem sua identidade semântica e sua autonomia, consolidando 
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agora uma unidade solidária de sentido. É o resultado de um processo diacrônico de 

desmotivação linguística29. 

 

Assim como a fixação, a idiomaticidade apresenta gradação, podendo ser parcial ou total 

(SILVA, 2006) em uma escala que vai do mais literal ao mais idiomático/fraseológico. Existem 

unidades fraseológicas que possuem idiomaticidade parcial porque em um dos elementos da 

expressão parte do sentido idiomático pode ser compreendido, como é o caso das UFs brigar 

feito cão e gato ou estar de mãos atadas, cujo sentido torna-se mais recuperável por suscitarem 

imagens claras nas mentes dos usuários da língua.  

Ao passo que outros fraseologismos como tirar o cavalinho da chuva ou mostrar com 

quantos paus se faz uma canoa tem idiomaticidade total, já que ao nível da expressão 

aparentemente não há nenhum elemento nestas construções que funcione como “chave” de 

interpretação ou pressuponha o sentido das mesmas. 

Entretanto, pesquisadores cognitivos como Cuenca e Hilferty (1999) consideram 

expressões com idiomaticidade parcial como brigar feito cão e gato construções dotadas de 

uma estrutura interna mais analisável, porque seus elementos constituintes direcionam de algum 

modo a interpretação da unidade fraseológica, possibilitando inferências que indicam que a 

interpretação destas construções não é arbitrária.  

Isto se deveria ao fato de que os elementos constituintes das UFs seguem mantendo 

parte de seu sentido originário (literal): “podemos compreender a importância das partes 

constituintes de uma frase idiomática, uma vez que são elas que fornecem as pistas necessárias 

para desvendar a interpretação global da expressão em questão (CUENCA; HILFERTY, 1999, 

p.118)30. 

Acreditamos que os elementos constituintes das UFs possam, por sua transparência, de 

algum modo sugerir uma determinada interpretação, e que, assim como o contexto linguístico, 

desempenham importante papel para a compreensão das unidades fraseológicas e que os dois 

configuram importantes ferramentas para a compreensão de fraseologismos para crianças em 

estágio de desenvolvimento da compreensão fraseológica.  

De acordo com Rodríguez (2004, p. 21):  

 
29 Tradução nossa do original: “Es otro rasgo distintivo de las UF, pero en este caso solo afecta a parte de las 

mismas, tratándose, por tanto, de una propiedad possible pero no necesaria para que determinada expression sea 

considerada fraseológica. Se dice que una UF es idiomática cuando su significado no es deducible de la suma de 

los significados de sus componentes, que han perdido su identidad semántica y su autonomía, consolidando ahora 

una unidad solidaria de sentido. Es el resultado de un proceso diacrónico de desmotivación linguística”. 
30 Tradução nossa do original: “podemos comprender la importancia de las partes constituyentes de la frase 

idiomática, pusto que son estas ls que proporcionan las pistas necesarias para desentrañar la interpretación global 

de la expression en cuestión”. 
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“[...] só o contexto pode tirar as dúvidas do receptor31, ainda que o equívoco causado 

pela homonímia fraseológica tenha uma alta produtividade que o falante, em geral, e 

os criadores (escritores, jornalistas, publicitários), em particular, não deixam de 

explorar de vez em quando, dando lugar a saborosos jogos de palavras”32. 

 

O fato é que as unidades fraseológicas variam em relação ao grau de idiomaticidade que 

possuem e neste trabalho seguirei a terminologia adotada por Monteiro-Plantin (2012), segundo 

a qual algumas UFs tem maior transparência, mais facilmente interpretáveis devido a parte da 

interpretação das UFs ser pressuposta por um ou mais de seus elementos, ou maior opacidade, 

maior grau de não-composicionalidade semântica.  

Para Rodríguez (2004, p. 21):  

[…] existem UFs com diversos graus de idiomaticidade, incluindo as que contém uma 

parte literal e outra parte idiomática como un froid de canard ou pleuvoir des cordes, 

e aquelas nas quais o sentido idiomático e o sentido literal podem estar ambos 

presentes: recevoir (qqn) les bras ouverts, croiser les doigts33.  

 

Cendón (2002, p. 118) propõe que quanto maior a idiomaticidade, maior é a fixação de 

uma dada unidade fraseológica, como pode-se ver pela citação a seguir:  

A categoria da idiomaticidade, assim como a fixação é gradual, dado que, por um 

lado, existem combinações que são fixas, mas não idiomáticas (como é o caso de um 

grande número de UFs nas línguas especializadas). Pode-se estabelecer assim uma 

escala de maior ou menor idiomaticidade. Não obstante, as UFS que apresentam 

idiomaticidade também apresentam fixação, com o que geralmente pode-se apontar 

que a uma maior idiomaticidade corresponde uma maior fixação34.       
    

Consideramos neste estudo que para sujeitos como as crianças, em processo de 

desenvolvimento de diversas competências envolvidas nos atos comunicativos e em estágio 

intermediário de compreensão fraseológica, quão maior for a opacidade de uma UF, mais difícil 

é a compreensão do sentido não-composicional de uma expressão. Isto quer dizer que para a 

compreensão de unidades fraseológicas por crianças a idiomaticidade é uma característica mais 

relevante do que a fixação, ainda que, como aponta Cendón (2002), UFs com maior 

idiomaticidade tenham maior fixação. 

 
31 O ouvinte da unidade fraseológica. 
32 Tradução nossa do original: solo el contexto puede sacar al receptor de dudas, aunque la equivocidad causada 

por la homonimia fraseológica tiene una alta rentabilidad que el hablante, en general, y los creadores (literatos, 

periodicistas, publicistas), en particular, no dejan de explotar de cuando en cuando, dando lugar a sabrosos juegos 

de palabras”. 
33 Tradução nossa do original: “… existen UFs con diversos grados de idiomaticidad, incluyendo las que contienen 

una parte literal y otra parte idiomática como un froid de canard o pleuvoir des cordes, y aquellas en las cuales el 

sentido idiomático y el sentido literal pueden estar presentes a la vez: recevoir (qqn) les bras ouverts, croiser les 

doigts”. 
34 Tradução nossa do original: “La categoría de la idiomaticidad, al igual que la fijación, es gradual, dado que, por 

un lado, hay combinaciones que presentan una idiomaticidad total pero, por otro, hay combinaciones que son fijas 

pero no idiomáticas (tal es el caso de un gran número de UF en los lenguajes especializados). No obstante, las UF 

que presentan idiomaticidad presentan también fijación, con lo que se suele apuntar que a una mayor idiomaticidad 

corresponde una mayor fijación. 
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2.2.2.4 Frequência 

  

A frequência com a qual uma unidade fraseológica aparece na língua é o que causa sua 

fixação, e consequentemente, sua convencionalidade. Logo, percebe-se a relação intrínseca 

entre frequência e convencionalidade. Posto que apenas através do uso constante que uma 

expressão vem a ser cristalizada e consagrada por uma determinada comunidade linguística. 

Esta característica está relacionada à aparição conjunta dos elementos constituintes de 

uma UF, sendo esta superior à aparição individual destes elementos.  Este é o caso, por exemplo, 

das colocações, como chorar amargamente e estar redondamente enganado, as quais Corpas 

Pastor (1996) define como unidades estáveis, combinações lexicais pré-fabricadas, formas 

fixas, diferentes dos sintagmas totalmente livres. Em expressões como estas a aparição dos 

elementos combinados é alta e, portanto, tem uso consagrado na língua. 

A repetição destas combinatórias lexicais (BIDERMAN, 2005) pré-fabricadas chega ao 

ponto do automatismo, já que frequentemente quando nos comunicamos, optamos por utilizar 

estas construções em detrimento de sentenças de sentido literal, de sintagmas livres. Os 

pragmatemas (bom dia, tudo bem?), por exemplo, são tão frequentes, e, por conseguinte, 

convencionalizados que não necessitam ser aprendidos formalmente, são adquiridos. Mas 

mesmo expressões de caráter metafórico mais complexas como os provérbios e as expressões 

idiomáticas, também parte das unidades fraseológicas, são altamente convencionalizadas e 

frequentes nos discursos dos falantes. 

Importante diferenciar, contudo, a frequência de uso da frequência de coaparição. A 

primeira é a assiduidade com a qual uma unidade fraseológica aparece na língua com os 

mesmos elementos constituintes, o que a torna uma expressão frequente, e consequentemente 

cristalizada na língua, i.e. a regularidade e a consequente fixação que tornam as expressões de 

caráter metafórico fixas e listadas no léxico mental dos falantes de uma dada língua. É notável 

que certas unidades fraseológicas têm altas frequências de uso como as sentenças a ver navios 

e amarrar o burro, cujos substantivos navios e burro não podem ser trocados por outros de 

sentido similar como barcos e jumento afinal sabemos que *a ver barcos e *amarrar o jumento 

não são UFs viáveis na língua portuguesa. Ou mesmo fraseologismos como segurar vela, 

quebrar o galho e acertar na mosca, nas quais os verbos segurar, quebrar e acertar não podem 

ser alterados por verbos similares semanticamente transformando as UFs frequentes em 

expressões tais como *carregar a vela, *partir o galho e *atingir a mosca, uma vez que essas 
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expressões não configuram unidades fraseológicas visto que são inviáveis no Português 

Brasileiro (PB). 

A segunda diz respeito à regularidade de aparição dos elementos em si, com as 

possibilidades combinatórias dos elementos empregadas frequentemente pelos falantes em seu 

discurso e que viabilizam o uso da dita combinatória por outros falantes. Em consonância com 

García-Page Sanchéz (2008), referimos-nos à frequência de coaparição em relação às variantes 

fraseológicas caracterizadas aqui por sentenças como: (a) andar com a pulga atrás da orelha,  

(b) estar com a pulga atrás da orelha, (c) enfiar o pé na jaca e (d) enfiar os dois pés na jaca. 

Percebemos que nos exemplos citados há uma variação de elementos das UFs dentro de certas 

restrições de ordem semântica como a inserção de elementos ou modificação de elementos de 

sentido similar desde que não causem prejuízo para a interpretação da sentença de sentido 

figurado os quais são motivados pela capacidade criativa e pelas idiossincrasias dos falantes da 

língua. A frequência de coaparição aponta todas as variações fraseológicas das UFs 

lexicalmente possíveis que não firam a estrutura semântica interna da expressão e o sentido 

figurado atribuído a ela. 

É vital diferenciarmos as expressões extremamente cristalizadas das sequências que 

apresentam variação fraseológica frequentes realizadas pelos usuários da língua (BIDERMAN, 

2005). Sabemos que algumas expressões são mais utilizadas do que outras pelos falantes e que 

o mesmo acontece em relação às unidades fraseológicas, visto que nem todas tem alta 

frequência de uso (MARTINS, 2013). Quão mais frequente o emprego de uma determinada 

combinatória lexical, mais presente na memória de longo prazo dos falantes, e, portanto, 

possível de cristalizar-se na língua. Logo, ao passo que a frequência de uso caracteriza a 

cristalização de uma unidade fraseológica, a frequência de coaparição sinaliza as construções 

em vias de se lexicalizarem e se fixarem no léxico. 

Discorreremos agora acerca da convencionalidade. 

 

2.2.2.5 Convencionalidade 

 

Como já mencionado, a convencionalidade é uma consequência da frequência e se refere 

à consagração do uso de uma unidade fraseológica. Uma UF torna-se convencional e fica, a 

partir daí, armazenada na memória dos usuários da língua, podendo ser acessada durante o 

processamento fraseológico. Convencionalidade, neste sentido, difere da noção de 
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arbitrariedade saussureana, uma vez que seu uso é motivado, por exemplo, pelas metáforas que 

estruturam nosso sistema conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 2003). 

Uma particularidade da convencionalidade relacionada às UFs é que como fruto de 

processos diacrônicos e dos referenciais culturais subjacentes de uma língua, uma unidade 

fraseológica pode ser convencional em um dado momento da história e não o ser em outro, 

visto que a cultura, assim como a língua, é dinâmica e evolui. A indústria cultural, por exemplo, 

com seus meios de comunicação em massa contribui bastante para o surgimento de novos 

fraseologismos como atesta Monteiro-Plantin (2012) popularizando algumas expressões e 

adicionando outras ao inventário das construções de caráter não composicional. 

Tagnin (2005) estabelece três níveis de convencionalidade, a saber: (a) o nível sintático, 

(b) o nível semântico e (c) o nível pragmático. No nível sintático a convencionalidade é 

compreendida em termos da combinação dos elementos constituintes da unidade fraseológica, 

da ordem destes elementos. Neste sentido a convencionalidade de nível sintático se assemelha 

ao conceito de frequência de coaparição, entretanto, a concepção de convencionalidade ao nível 

sintático abrange necessariamente, segundo a autora, a gramaticalidade das expressões de 

sentido metafórico, ou seja, das regras sintáticas de uma língua concernentes às UFs. 

Ao nível semântico, refere-se à relação entre o nível da expressão e do conteúdo, entre 

a UF e o sentido atribuído a ela, i.e., a coesão interna do ponto de vista semântico a qual se 

refere Corazzari (1992). Para Tagnin (2005), ao nível semântico, a convencionalidade engloba 

não só o sentido dos fraseologismos, mas também os esquemas de imagens de ordem metafórica 

que baseiam as unidades fraseológicas são convencionalizados. Isto é perceptível uma vez que 

metáforas conceituais como O AMOR É UMA VIAGEM35 geram as mais variadas unidades 

fraseológicas, como demonstram os exemplos abaixo: 

(1) Nossa relação chegou ao fim da linha. 

(2) Vou partir pra outra. 

A nosso ver, é exatamente porque os esquemas conceituais metafóricos que 

fundamentam as unidades fraseológicas são convencionalizados pela cultura e pelas 

experiências corpóreas humanas que os sentidos dos fraseologismos tornam-se 

convencionalizados, fazendo também parte dos referenciais culturais dos indivíduos e com que 

as UFs sejam compreendidas, acessadas e utilizadas pelos falantes da língua.   

 
35 A metáfora conceitual O AMOR É UMA VIAGEM deriva e, portanto, está diretamente relacionada com a 

metáfora A VIDA É UMA VIAGEM. 
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O nível pragmático por sua vez está associado ao sentido comum da palavra convenção, 

às formalidades de cunho social. Este nível envolve o uso das unidades fraseológicas em 

situação de interação entre os falantes, i.e., situações reais de uso e principalmente, a 

aceitabilidade dessas expressões na comunicação entre os usuários da língua. Pois uma dada 

expressão pode ser viável sintática e semanticamente, mas não ser utilizada de fato pelos 

falantes devido a fatores de natureza socio-histórico-cultural. É esta característica de ordem 

contextual, relacionada com a fixação e a frequência, que torna um determinado fraseologismo 

usual ou não na língua. 

Esta característica das UFs é considerada tão relevante para a autora que Tagnin (2005) 

chega a equalizar a Fraseologia com a convencionalidade ao se referir ao conjunto de todas as 

expressões não-composicionais aceitas e tornadas convencionais pelos falantes de uma língua. 

Como exemplo prototípico de expressão de caráter metafórico altamente convencionalizada 

temos os pragmatemas.  

Para Tagnin (2005, p.76), os pragmatemas são expressões pré-fabricadas, clichês 

conversacionais, dos quais nos utilizamos em nossos papéis sociais e geralmente associados à 

boa educação e à gentileza, como o tudo bem cuja resposta nem sempre é equivalente ao real 

estado de um indivíduo. Estas expressões, embora, às vezes, pareçam ser “esvaziadas” de 

sentido, são, no entanto, plenas de significação cujo uso é essencial à comunicação: 

É bastante útil termos à mão um estoque de expressões pré-fabricadas às quais podemos 

recorrer continuamente. Este tipo de expressão, no entanto, costuma ser chamado, 

pejorativamente, de ‘clichê’, sendo-nos sempre recomendado evitá-lo. Mas é preciso 

nos conscientizarmos de seu papel na comunicação social para evitar essa atitude 

preconceituosa em relação a todo tipo de expressão fixa e consagrada pelo uso. 

 

Em consonância com Tagnin (2005) definimos, pois, convencionalidade como “o 

aspecto que caracteriza a forma peculiar de expressão numa dada comunidade linguística”, ou 

seja, como a aceitação de uma determinada expressão consagrada pelo uso e pertencente ao 

universo cultural compartilhado dos usuários de uma determinada língua. 

 

2.2.3 Compreensão Fraseológica 

 

 Neste item trataremos sobre a concepção de compreensão fraseológica, objeto de estudo 

deste trabalho. Todavia, antes de definir o conceito de compreensão fraseológica adotado nesta 

pesquisa, faz-se mister abordar o conceito de competência linguística como um todo, cuja mera 
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alusão já traz à mente inevitavelmente à ideia de performance e os nomes de Saussure e 

Chomsky e também as concepções de competência comunicativa e competência fraseológica. 

 Embora o termo competência só tenha sido utilizado pela primeira vez por Chomsky, 

foi Saussure (1916) que, ao formalizar as dimensões sincrônica e diacrônica dos estudos 

linguísticos, distinguiu duas instâncias da língua, a mais famosa dicotomia saussureana: (a) a 

língua (langue), o sistema, a estrutura comum subjacente, o conhecimento sobre a língua e suas 

regras que orienta o uso da língua pelos falantes que está relacionada ao conceito de 

competência linguística  e (b) a fala (parole), o uso propriamente dito da língua, os enunciados 

reais proferidos pelos falantes relacionada ao conceito de performance. 

A dicotomia chomskyana entre competência e performance remete à dicotomia 

saussureana, e assim como o mestre genebrino, Chomsky não foca na questão da performance, 

do comportamento linguístico dos falantes, e sim, na competência, na gramática interna dos 

falantes e usuários da língua.  

Chomsky considera um “falante-ouvinte ideal”, proficiente na língua, extremamente 

ancorado nas suas regras internalizadas cujo desempenho não sofre interferências externas em 

uma comunidade linguística homogênea. Esta teoria, entretanto, torna-se falha por não 

considerar os fatores socioculturais envolvidos nas interações sociais (SILVA 2016). 

Para qualquer falante de uma dada língua, para que o mesmo seja verdadeiramente 

proficiente, mais do que fazer uso da competência linguística, ele deve ser capaz de considerar 

a multiplicidade de aspectos envolvidos no processo de comunicação, possuir competência 

comunicativa. Falantes apontados como “ingênuos” tais como as crianças, precisam, para se 

comunicar de fato e fazer uso da língua na sua complexidade e pluralidade de sentidos, adquirir 

e desenvolver, além de conhecimentos sobre a língua e suas regras, as regras de uso de caráter 

pragmático, toda uma série de conhecimentos que permitam que a comunicação ocorra, 

inclusive nos casos onde as expressões em jogo operam fora dos termos da literalidade.  

Dell Hymes (1972), criador do conceito de competência comunicativa de acordo com 

Silva (2016) e de tradição sociolinguística, apontou a necessidade de se considerar os aspectos 

socioculturais intrínsecos ao processo comunicativo e criticou a perspectiva chomskyana ao 

destacar a incompletude do conceito chomskyano de competência, o qual não considera a 

função social da língua e argumentar que a Linguística deve ter em mente que os indivíduos 

sofrem interferências externas em seu desempenho, posto que a comunidade linguística é na 

verdade heterogênea. Segundo Dell Hymes (1972), uma teoria linguística que considere o uso 

real da língua deve estar amparada sobre quatro pilares: (a) o que é formalmente possível de 
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acordo com as regras gramaticais de uma língua, (b) o que é viável em termos dos modos de 

implementação disponíveis aos propósitos dos usuários da língua, (c) o que é contextualmente 

apropriado e (d) o que é de fato realizado pelos membros da comunidade. Este último aspecto 

para o autor é fundamental uma vez que uma determinada construção linguística pode ser 

formalmente possível, viável e contextualmente adequada sem ser realizada na língua. 

Intimamente relacionado ao conceito de competência comunicativa é a definição de 

competência fraseológica. 

Para Castillo Carballo (2002b), o termo competência fraseológica refere-se ao 

conhecimento linguístico correlacionado ao conhecimento socio-histórico-cultural que os 

falantes possuem. De acordo com a autora, quão maior o conhecimento cultural do indivíduo, 

maior a competência fraseológica. Celce-Murcia (2007), por sua vez, aventa a expressão 

competência formulaica, a qual se refere aos blocos ou grupos de palavras pré-fabricados, 

combinações fixas de palavras. Enquanto Solano Rodríguez (2005) engloba o conhecimento 

das diferentes unidades fraseológicas da língua e a capacidade de interpretá-las e empregá-las 

no discurso oral e escrito de maneira acurada e concatenada com o contexto de uso adequado, 

com as relações entre os interlocutores, com as normas sociais e os propósitos comunicativos. 

O conceito de competência fraseológica vem sendo amplamente debatido e muito se 

questiona sobre a autonomia do mesmo frente a outras competências como a competência 

comunicativa, a competência discursiva, a competência intercultural, a competência pragmática 

dentre outras. Os principais argumentos contra a concepção de competência fraseológica se 

referem à dependência da mesma em relação à competência comunicativa e a dificuldade em 

se definir as unidades fraseológicas quanto às categorias. 

Para Martí Sanchez (2014) o termo é de difícil delimitação devido à heterogeneidade 

das UFs, e, portanto, seria mais adequado se falar em conhecimento fraseológico, o qual deve 

ser empregado para o uso, interpretação e reprodução das UFs. Nossa perspectiva sobre o 

fenômeno é de que a heterogeneidade é um dos traços mais distintivos das unidades 

fraseológicas e que o autor exclui aspectos importantes como a modificação, criação e recriação 

de fraseologismos, ou seja, a variação possível existente em grande parte dos fraseologismos 

que é motivada pela capacidade criativa dos falantes da língua.  

Outro aspecto desconsiderado por Martí Sanchez (2014) é que falantes proficientes da 

língua, diante de UFs nunca antes ouvidas, desde que devidamente contextualizadas, são 

capazes de interpretá-las corretamente e adicioná-las ao seu repertório. Afinal a competência 

fraseológica que possuímos não é um tipo de conhecimento estanque ou limitado a regras como 
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a competência linguística chomskyana, ela é um conhecimento mutável que opera com base em 

regras do convívio sociocultural. 

Apesar do debate em relação à dependência da noção de competência fraseológica em 

relação à competência discursiva e a outras competências (MARTÍ SANCHEZ 2014), 

entendemos a competência fraseológica como um conceito independente, ainda que 

interrelacionado a nível macro com a competência discursiva e com estreitas conexões com 

outras competências. Já que, para um fenômeno ímpar e multifacetado como as UFs, faz-se 

necessários a aquisição e o desenvolvimento de habilidades específicas e a articulação e 

interrelação de diferentes tipos de conhecimento como o lexical, sintático, semântico, 

pragmático e discursivo. 

A nosso ver, a competência fraseológica vai além da mera identificação e interpretação 

das unidades fraseológicas num determinado contexto de uso, ela abrange a consciência das 

particularidades das UFs, como, por exemplo, a possibilidade de variação quanto aos elementos 

constituintes de algumas UFs, da compreensão da relação das UFs com o universo cultural 

compartilhado pelos falantes e da posição singular destas construções linguísticas em relação à 

Sintaxe e à Semântica. Compreendemos a competência fraseológica em consonância com 

Ortiz-Alvarez (2015, p.280):  

Competência fraseológica é a capacidade de mobilizar saberes e conhecimentos 

adquiridos e experienciados para conseguir identificar, compreender, reconhecer, 

interpretar e decifrar uma unidade fraseológica dentro de um determinado contexto; é 

saber processar a informação e carga cultural registrada nessas expressões, 

características de um povo e comunidade que as criou e institucionalizou e assim poder 

reutilizá-las em outras situações comunicativas de acordo com os objetivos dos sujeitos 

agentes da interação e do contexto em que se inserem. 

 

O desenvolvimento da competência fraseológica faz parte do processo de compreensão 

fraseológica, o qual configura um processo longo, contínuo e em permanente estado de 

construção, visto que, as unidades fraseológicas estão vinculadas ao universo cultural 

compartilhado dos falantes de uma língua e que ambas, cultura e língua, são dinâmicas e em 

constante evolução. Isto faz com que expressões de caráter metafórico que são extremamente 

frequentes e utilizadas hoje caiam em desuso amanhã, ligadas a um momento socio-histórico-

cultural específico. O processo de compreensão fraseológica, pois, não depende só do 

desenvolvimento da competência fraseológica, da competência comunicativa e da competência 

linguística no sentido chomskyano, mas também da competência discursiva e até mesmo da 

competência intercultural.  
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Embora a afirmação possa parecer extravagante, devemos considerar certos aspectos do 

processo de compreensão fraseológica. Para que um indivíduo venha a compreender sentenças 

de sentido não composicional tais como as UFs, ele deve: possuir conhecimento das regras nas 

quais a língua opera na esfera gramatical (competência linguística), já que os fraseologismos, 

assim como qualquer outra expressão seguem estas regras; ter conhecimento sobre o uso real 

dessa língua (competência comunicativa) no que se refere à habilidade de usar expressões como 

essas comunicativamente; ser capaz de identificar, interpretar e utilizar uma gama de unidades 

fraseológicas (competência fraseológica), dentro dos mais variados gêneros textuais 

(competência discursiva) e de diferentes contextos socio-histórico-culturais (competência 

intercultural). 36  

Logo quão maior e mais variada a experiência linguística de um sujeito, maior a 

probabilidade que ele venha a compreender fraseologicamente uma UF e expressões que 

envolvam a linguagem figurada como um todo. O processo de compreensão fraseológica é um 

complexo entrelaçado de diferentes habilidades linguísticas e comunicativas envolvidas e 

integradas, um sistema heterogêneo por natureza no qual regras lexicais, morfossintáticas, 

semânticas, pragmáticas e discursivas estão em jogo a um só tempo, um verdadeiro mosaico 

cujas múltiplas faces emergem e submergem constantemente e continuamente.   

Concebemos a compreensão fraseológica como um processo evolutivo e dinâmico 

composto por diferentes níveis ou graus: 

(a) Nível inicial- o falante não consegue compreender expressões para além da 

literalidade, e consequentemente, não consegue fazer uso das UFs em seu discurso. 

Embora tenha a capacidade de categorizar, há dificuldade em distinguir o sentido 

literal e o metafórico, especialmente frente à ambiguidade de sentido possibilitada 

por várias unidades fraseológicas, e em pressupor a viabilidade de um sentido que 

seja não composicional, i.e. fraseológico. Isto faz com que os sujeitos que estejam 

ainda nesse nível de compreensão fraseológica não sejam capazes de compreender 

até mesmo fraseologismos transparentes e analisáveis semanticamente. 

(b) Nível intermediário- o falante é capaz de compreender um número considerável de 

expressões de caráter metafórico, especialmente as UFs transparentes e as 

circunscritas a seu convívio sociocultural. O indivíduo já é capaz de discernir, apesar 

de algumas limitações, os sentidos literal e fraseológico dentro do contexto de uso e 

 
36 Em um país de dimensões continentais como o Brasil, muitas UFs podem ser circunscritas a uma determinada 

região, embora os meios de comunicação em massa como a Internet possibilitem o contato com essas UF e sua 

popularização em ambientes que não sejam os de sua origem. 
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das relações entre os interlocutores. Ou seja, mesmo que a UF não tenha sido ouvida 

antes, o sujeito é capaz de identifica-la como tal, compreendendo que neste caso 

especificamente o sentido literal não é possível. Ainda há pouca produção no 

discurso oral e no escrito. 

(c) Nível avançado- o falante não só está apto a compreender unidades fraseológicas, 

mas também consegue discernir entre as que podem sofrer variação ou não quanto 

a seus elementos constituintes. Tem a habilidade de utilizá-las de maneira criativa, 

modificando-as e criando novos fraseologismos ancorado pelo conhecimento socio-

histórico-cultural que possui. Há ampla compreensão e produção de unidades 

fraseológicas.  

 

2.3 Experimentos relacionados à compreensão fraseológica 

 

Nesta seção resumiremos alguns experimentos e estudos realizados referentes à 

compreensão fraseológica, destacando aqueles que tiveram crianças como sujeitos, os quais 

inspiraram de algum modo este projeto e o design do experimento a ser conduzido. 

Descreveremos de modo sucinto os objetivos de cada estudo ou experimento, os métodos de 

pesquisa utilizados, problemas, hipóteses, seleção dos sujeitos, variáveis consideradas e claro, 

os resultados obtidos por cada um.  

Destes o único que não se utilizou de crianças como sujeitos foram os experimentos de 

Irujo (1986), os quais utilizaram outro tipo de sujeito com possível dificuldade de compreensão 

fraseológica, os falantes de uma dada língua como L2. O que nos interessou em relação ao 

estudo conduzido pela autora foi a utilização da variável transparência como possível facilitador 

do processamento cognitivo de expressões idiomáticas. A transparência da expressão 

considerada por Irujo (1986) equivale à variável analisibilidade semântica apreciada neste 

projeto de pesquisa. 

Se falantes não-nativos, os quais consideramos terem dificuldade e/ou limitações em 

sua compreensão fraseológica, fazem uso da transparência de determinadas expressões não-

literais, o mesmo se verificaria com outros tipos de usuários linguísticos que possuem 

dificuldades como as crianças? 

 Todos os outros estudos e experimentos a serem relatados nesta seção tiveram crianças 

como sujeitos são estes respectivamente: Crespo e Cáceres (2006), Levorato e Cacciari (1999) 

e Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011). Crespo e Cáceres (2006) analisaram o grau de 
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compreensão fraseológica em crianças estudantes de escolas chilenas de vários grupos etários 

falantes nativos do Espanhol. Embora, as autoras tenham optado por um grupo de maior 

variação quanto à faixa etária (de cinco a catorze anos) e por fatores de ordem sintática, são as 

considerações finais da análise das pesquisadoras que são relevantes a nossa pesquisa.  

Crespo e Cáceres (2006) indicam que a analisibilidade semântica pode ser um fator que 

tenha influenciado os resultados referentes à interpretação fraseológica das expressões 

presentes no experimento realizado por elas, principalmente para os sujeitos mais jovens, grupo 

que se aproxima do que será utilizado em nosso experimento.   

O estudo realizado por Levorato e Cacciari (1999), por sua vez, buscou, assim como 

faremos, elaborar um modelo psicolinguístico da compreensão fraseológica de crianças através 

dos resultados obtidos por meio de teste de múltipla escolha com crianças italianas de 7 a 9 

anos de idade. As autoras também analisaram a analisibilidade semântica como variável em sua 

pesquisa. Levorato e Cacciari (1999) investigaram como a relação opacidade/transparência 

influencia a compreensão fraseológica de crianças e, assim como visionado por nós, se a 

analisibilidade semântica constitui uma ferramenta das quais os sujeitos fazem uso para 

compreender sentenças de sentido não literal. 

Por fim, trazemos breves considerações sobre os experimentos de Mini, Diakogiorgi e 

Fotopoulou (2011) que tiveram como sujeitos crianças gregas estudantes do Ensino 

Fundamental com idade média entre 7.6 e 9.6 anos. Estas pesquisadoras conduziram um estudo 

linguístico e outro psicolinguístico para analisar a influência de variáveis como a familiaridade 

de determinadas sentenças, bem como da influência da autonomia semântica dos elementos 

constituintes da expressão para a compreensão fraseológica. 

A nosso ver, o que Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) denominam de autonomia 

semântica é o que é considerado neste projeto como analisibilidade semântica dos elementos 

constituintes da unidade fraseológica, o continuum opacidade/ transparência. Acreditamos que 

a analisibilidade semântica é capaz de influenciar consideravelmente a compreensão 

fraseológica de crianças, levando-as a desconsiderar uma interpretação literal e optar por uma 

de caráter fraseológico/ metafórico. 

Todos estes encontram-se resumidos nas seções seguintes. 
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2.3.1 Experimentos de Irujo (1986) 

 

O estudo realizado por Irujo (1986) investigou se aprendizes avançados de inglês como 

segunda língua (L2) usam o conhecimento que possuem de sua língua materna (no caso deste 

estudo o Espanhol) na compreensão e produção de expressões idiomáticas (EIs)37 em L2 e, se 

eles fazem uso deste conhecimento quando este processo resultaria em uma transferência 

positiva (favorável à aprendizagem) e quando causaria interferência no aprendizado de L2. 

Para a autora quão maior a similaridade da expressão idiomática da língua inglesa com 

sua contrapartida na língua materna dos sujeitos, mais fácil seria a compreensão da expressão, 

ou seja, o grau de equivalência entre as EIs de L1 e L2 e a transparência das expressões 

idiomáticas propiciaria a compreensão fraseológica das mesmas, e também facilitaria a 

produção correta de expressões idiomáticas por parte dos aprendizes. 

Como sujeitos foram analisados doze aprendizes universitários venezuelanos avançados 

de inglês como L2 com idade média de 21.8 anos de idade, com tempo de residência médio nos 

Estados Unidos de 2.75 anos e resultado médio no TOEFL38 de 570 pontos. Estes sujeitos foram 

apresentados a 45 expressões idiomáticas do inglês sendo: 15 destas idênticas em forma e 

significado a expressões equivalentes do Espanhol, 15 semelhantes a seus equivalentes em 

Espanhol e 15 expressões diferentes das expressões correspondentes em L1. 

A pesquisadora partiu das seguintes hipóteses:  

(a) expressões idiomáticas ditas idênticas resultariam em transferência positiva, 

pois seriam mais facilmente reconhecidas, compreendidas, lembradas e produzidas do que as 

expressões que divergiam em forma e significado das expressões equivalentes na língua 

materna; 

(b) as expressões idiomáticas ditas semelhantes resultariam em evidência de 

transferência negativa tendo um reconhecimento e compreensão tão altos quanto o das 

expressões idênticas, mas a lembrança precisa e a produção adequada mostrariam interferência 

da língua materna e; 

 
37 A autora utiliza o termo expressões idiomáticas, as quais fazem parte do conjunto dos fraseologismos. 
38 TOEFL ou Test of English as a Foreign Language é um exame de proficiência em língua inglesa realizado e 

produzido pela Educational Testing Service e voltado para a análise da capacidade de um indivíduo em usar o 

inglês no meio acadêmico. O TOEFL se tornou um requisito de admissão para falantes não-nativos da língua 

inglesa em muitas universidades. Uma pontuação de 570 pontos como a dos sujeitos de Irujo (1986) corresponde 

ao nível B2 ou Intermediário elevado no qual o aprendiz consegue usar a língua de modo independente.  
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(c) as expressões diferentes não apresentariam evidência de transferência seja 

positiva ou negativa e os sujeitos compreenderiam e produziriam menos expressões diferentes 

do que dos outros dois tipos devido a seu baixo grau de equivalência. 

As expressões utilizadas nos experimentos de Irujo (1986) e denominadas por ela 

expressões idênticas, semelhantes e diferentes foram selecionadas com base na aplicação de 

dois questionários, um em Inglês e outro em Espanhol para falantes nativos destas línguas em 

três partes, cada uma contendo 50 expressões de cada um dos tipos já mencionados. Neste 

questionário, vinte e três falantes nativos de Espanhol e trinta falantes nativos de Inglês não só 

definiram cada uma das expressões idiomáticas, como também determinaram a frequência de 

uso delas em uma escala de 1 a 5. 

A partir da aplicação destes questionários a pesquisadora selecionou as 45 expressões 

idiomáticas presentes nos experimentos de compreensão e produção optando pelas expressões 

definidas pelos falantes como possuidoras de sentido fraseológico equivalente em ambas as 

línguas.     

Para a análise da compreensão fraseológica dos sujeitos a pesquisadora realizou dois 

experimentos: um teste de múltipla escolha e um teste de definições. O teste de múltipla escolha 

apresentava para cada expressão idiomática as seguintes opções: (a) paráfrase correta da 

expressão, (b) uma frase relacionada à paráfrase correta, (c) uma frase relacionada com a 

interpretação literal e (d) uma sentença independente.  

Enquanto a produção das mesmas 45 expressões idiomáticas por parte dos aprendizes 

foi observada através de um teste de complementação do discurso e um teste de tradução. 

Os resultados obtidos por Irujo (1986) confirmam as hipóteses da pesquisa e indicam 

que as EIs ditas idênticas foram as mais fáceis de serem compreendidas e produzidas e as ditas 

similares foram compreendidas, mas com certa interferência do Espanhol. Por sua vez, as 

expressões idiomáticas que divergiam em forma e significado de suas contrapartidas na língua 

espanhola foram as mais difíceis tanto de compreender quanto de produzir, no entanto, 

apresentaram menos interferência da língua materna do que as expressões similares.  

Os sujeitos investigados pela autora usaram estratégias inter/intralinguais para produzir 

as expressões idiomáticas que não conheciam. Irujo (1986) também comprovou que as 

expressões idiomáticas que foram compreendidas e produzidas com mais facilidade eram 

aquelas que eram mais transparentes e mais frequentes na língua-alvo e que possuíam 

vocabulário e estrutura mais simples. 
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2.3.2 Experimentos de Crespo e Cáceres (2006) 

  

A aquisição da língua oral se dá de modo natural e espontâneo para todos os indivíduos, 

é amparada pelos mecanismos inatos (CHOMSKY, 1986) e facilitada pela interação da criança 

com todos os que a rodeiam. Entretanto alguns aspectos da linguagem só se desenvolverão 

durante a idade escolar e a adolescência. A compreensão das “frases feitas” de base metafórica 

que fazem parte da língua oral é um destes aspectos e só será adquirida tardiamente. 

O objetivo dos autores é descrever o desenvolvimento da compreensão oral das frases 

feitas 39 em crianças de 5 a 13 anos de idade alunos de escolas públicas e particulares de duas 

cidades do Chile. Mais especificamente, Crespo e Cáceres (2006) buscam  apresentar os 

principais aportes teóricos relacionados às frases feitas em Espanhol e como as crianças 

desenvolvem a compreensão fraseológica, descrever o grau de compreensão das frases feitas 

metafóricas estabelecendo as possíveis diferenças significativas em relação ao aumento da 

idade e determinar quais tipos de frases feitas metafóricas (colocações, expressões idiomáticas 

ou provérbios) são mais fáceis ou difíceis de compreender. 

Um total de 984 sujeitos foram divididos em grupos etários (5-7, 8-9, 10-11, 12-14), a 

escolha desta divisão não foi aleatória, mas sim consonante com estudos anteriores que 

definiram estas faixas etárias como determinantes para estabelecer diferenças de grupo. As 

outras variáveis investigadas, além da idade, foram o grau de compreensão de diferentes tipos 

de unidades fraseológicas, a saber: as colocações, expressões idiomáticas e provérbios. Para os 

pesquisadores, estes tipos de UFs conjuntamente constituíram no estudo a variável grau de 

compreensão de enunciados metafóricos.   

Como instrumento para a pesquisa, Crespo e Cáceres (2006) utilizaram um software 

interativo de medição de inferências linguísticas IMIP, composto por 54 itens que mediram 

quatro dimensões relacionadas à linguagem não-literal ou metafórica. O teste incluiu itens 

referentes a atos de fala indiretos, ironia, frases feitas metafóricas e pressuposições.  

Estes itens foram apresentados às crianças em forma de diálogos de personagens de 

desenho animado. Cada diálogo continha um enunciado não-literal, ao qual a criança deveria 

dar uma interpretação adequada, escolhendo dentre as respostas possíveis a serem pontuadas 

como corretas (1 ponto) ou incorretas (0 pontos). Ou seja, tratava-se de uma tarefa inferencial 

referente às variáveis anteriormente mencionadas. 

 
39 Termo utilizado por Crespo e Cáceres (2006) e que se refere aos fraseologismos. 
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Os resultados obtidos por Crespo e Cáceres (2006) foram consistentes com os dados 

oriundos da pesquisa de Nippold (1998) e corroboram o Modelo de Elaboração Global de 

compreensão de unidades fraseológicas proposto por Levorato e Cacciari (1992, 1995)40 e 

apontam diferenças significativas de compreensão entre os grupos mais jovens e os mais velhos. 

A pesquisa de Crespo e Cáceres evidenciou que quão maior a idade, maior o grau de 

compreensão fraseológica das crianças e mais expressivas se tornam as diferenças entre os 

grupos etários participantes do estudo. Isto é, a idade e os processos vinculados com o 

desenvolvimento etário na idade escolar determinam o nível de compreensão das frases feitas 

metafóricas. 

Um dado relevante é que, embora as diferenças tenham sido significativas em todas as 

categorias etárias crescentes, elas foram mais acentuadas nos três primeiros grupos etários (5-

7,8-9 e 10-11) e diminuíram entre os dois últimos para menos de um ponto (10-11 e 12-14). 

Para os pesquisadores isto parece indicar que o desenvolvimento da compreensão fraseológica 

é mais acentuado durante os primeiros anos de vida escolar. 

Em relação à segunda variável, aos diferentes tipos de unidades fraseológicas, Crespo e 

Cáceres afirmam que os sujeitos que apresentaram um bom nível de compreensão fraseológica, 

deram respostas corretas em relação a todos os tipos de UFs e aqueles com baixo nível de 

compreensão fraseológica demonstraram dificuldades em todos os tipos de frases de linguagem 

metafórica. Entretanto, considerando-se o grupo total de sujeitos, surgiram algumas diferenças.  

Dentre os três tipos de unidades fraseológicas presentes no teste, as colocações, por 

representarem combinações mais simples, foram as UFs compreendidas mais facilmente pelos 

sujeitos da pesquisa. Seguidas pelos provérbios e as expressões idiomáticas. Para os 

pesquisadores isto é surpreendente e parece indicar que o grau de dificuldade de compreensão 

de uma unidade fraseológica, ou como são referidas no estudo conduzido por Crespo e Cáceres 

(2006), as frases feitas metafóricas, não está relacionado completamente com sua estrutura, mas 

está associado a outros fatores tais como a familiaridade de uma UF, o nível de analisibilidade 

sintática e ao aumento da opacidade ou transparência semântica. 

 

 

 

 

 
40 O Modelo de Elaboração Global de Levorato & Cacciari (1992, 1995) será apresentado posteriormente na 

próxima seção. 
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2.3.3 Experimentos de Levorato e Cacciari (1999) 

  

Levorato e Cacciari (1999) também analisaram a compreensão fraseológica de crianças 

buscando determinar se elas fazem uso do significado das palavras que formam uma unidade 

fraseológica em seu processo de compreensão, investigando sobre o papel desempenhado neste 

processo pelo contexto linguístico e pelo nível de analisibilidade semântica do significado das 

UFs. 

As autoras partem da hipótese que as propriedades semânticas das palavras constituintes 

das expressões de sentido metafórico devem ter um papel facilitador, o qual poderia ser 

ampliado mediante a inserção destas expressões em um contexto informacionalmente rico.  

Esta hipótese é derivada do Modelo de Elaboração Global (LEVORATO; CACCIARI, 

1995), segundo o qual a compreensão da linguagem figurada ou metafórica não está relacionada 

apenas com os processos relativos ao desenvolvimento lexical da criança, mas também deve 

ser explicada no que se refere às habilidades linguísticas gerais que uma criança deve 

desenvolver para adquirir a linguagem em sua totalidade. 

Este modelo se baseia no pressuposto que a aquisição de expressões idiomáticas é 

alicerçada por um conjunto coordenado de habilidades integradas no escopo de mecanismos 

cognitivos mais gerais relativos à competência semântica e a compreensão da linguagem. 

Conforme Levorato e Cacciari (1999), para compreender uma mensagem, uma criança 

tem que processar a informação semântica contida na mensagem recebida e integrá-la com as 

demais informações fornecidas pelo discurso. Logo, quanto mais a informação transmitida 

pelas palavras constituintes de uma expressão metafórica é semanticamente próxima àquela 

transmitida pela sequência idiomática, mais fácil será para a criança interpretar o significado da 

UF por meio de estratégias semelhantes às normalmente usadas para a linguagem literal. 

Tomaram como sujeitos 150 crianças italianas de 7 a 9 anos de idade, todos alunos do 

Ensino Fundamental em Reggio Emilia e em igual número de meninos e meninas. A 

investigação foi realizada através de dois experimentos. No primeiro foi testada a compreensão 

de UFs semanticamente analisáveis e semanticamente não-analisáveis, apresentadas em um 

contexto linguístico por meio de um teste de múltipla escolha. Enquanto no segundo 

experimento, havia ausência de qualquer contexto linguístico, e a análise foi feita com base 

apenas no teste de múltipla-escolha. 

No primeiro experimento, foram apresentados a 60 crianças italianas, destas sendo 30 

estudantes da primeira série com idades entre 7.2 e 7.8 anos e 30 estudantes da quarta série com 
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idades entre 9.3 e 9.9 anos, dezesseis pequenos contos infantis. Cada história continha uma 

expressão de caráter metafórico, sendo oito UFs semanticamente analisáveis e oito 

semanticamente não-analisáveis41 seguidas de um teste de múltipla escolha em duas sessões 

com um intervalo de 4 a 6 dias, com todas as crianças sendo testadas individualmente. 

No segundo experimento, 90 crianças que não estavam envolvidas com o primeiro 

experimento participaram. Este grupo incluía 30 alunos da primeira série com idades entre 6.4 

e 6.6 anos, 30 alunos da segunda série com idades entre 7.3 e 7.10 anos e 30 alunos da quarta 

série com idades 9.2 e 9.11 anos. A este segundo grupo foram apresentadas as mesmas dezesseis 

unidades fraseológicas (oito analisáveis e oito não-analisáveis semanticamente) e o teste de 

múltipla escolha. 

Os resultados foram consistentes com estudos prévios conduzidos pelas autoras e com 

o Modelo de Elaboração Global (LEVORATO; CACCIARI, 1992) e de (LEVORATO; 

CACIARI, 1995), uma vez que, em ambos os experimentos, a analisibilidade semântica afetou 

a facilidade com a qual sujeitos dos diversos grupos etários escolheram a resposta que continha 

a interpretação idiomática.  

Levorato e Cacciari (1999) também afirmam que os resultados obtidos nos experimentos 

sugerem que são as crianças mais jovens que mais se beneficiam e mais dependem da presença 

de um contexto linguístico informacionalmente rico e da analisibilidade semântica dos 

componentes da expressão. As crianças mais velhas também se beneficiam da analisibilidade 

semântica, porém de modo diferenciado. Elas apresentaram um número considerável de 

respostas com interpretação idiomática em unidades fraseológicas semanticamente analisáveis 

tanto na presença como na ausência de contexto.  

Os sujeitos mais velhos apresentaram um número considerável de respostas com 

interpretação idiomática em UFs semanticamente não-analisáveis quando estas foram 

apresentadas a eles dentro de um contexto linguístico, o que indica que o contexto linguístico 

ainda desempenha um papel significativo para a desambiguação das interpretações literal e 

idiomática. 

As pesquisadoras concluíram, portanto, que os processos subjacentes à compreensão 

fraseológica são graduais e duradouros e ainda se encontram em desenvolvimento quando as 

crianças estão na quarta série do Ensino Fundamental. Levorato e Cacciari (1999) apontam que 

 
41 Unidades fraseológicas semanticamente analisáveis são aquelas nas quais o significado idiomático ou 

fraseológico é acessível com base no sentido das palavras constituintes da expressão e de sua estrutura. Estas UFs 

seriam, portanto, de fácil compreensão por possuírem uma relação discernível entre as palavras componentes da 

expressão e o sentido estipulado. As unidades fraseológicas semanticamente não-analisáveis são aquelas para as 

quais não há relação aparente entre os sentidos idiomático e literal. 
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o contexto, especialmente na fase inicial da aquisição de unidades fraseológicas, tem papel 

fundamental na compreensão fraseológica em conjunto com a analisibilidade semântica dos 

componentes da expressão. 

Ressaltando que as crianças mais velhas adotam estratégias baseadas na relação 

semântica entre o significado das palavras e a interpretação idiomática geral, mesmo quando 

nenhuma informação contextual seja fornecida. Embora se tornem dependentes do contexto 

quando esta relação é opaca. 

As autoras declaram que a analisibilidade semântica de muitas (embora não todas) as 

unidades fraseológicas não é um mero “efeito ilusório” e que algumas expressões idiomáticas 

são mais compreensíveis devido a sua estrutura semântica interna, o que confirma o Modelo de 

Elaboração Global.  

 

2.3.4 Experimentos de Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) 

  

A pesquisa realizada por Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) possui dois estudos 

intrinsecamente ligados referentes às frases idiomáticas gregas: um estudo linguístico e um 

estudo psicolinguístico. O estudo linguístico buscou investigar sobre a fixação das expressões 

idiomáticas gregas por meio da categorização semântico-lexical de 470 frases com sujeito fixo. 

Estas expressões foram selecionadas em dois dicionários de Grego moderno e também do 

Corpus Helênico Nacional e depois de coletadas, foram classificadas de acordo com critérios 

semânticos e sintáticos semelhantes aos utilizados na classificação de 20.000 unidades 

fraseológicas do Francês feita por Gross (1982) e do Grego por Fotopoulou (1993). 

Os critérios foram os seguintes: (i) o critério semântico, segundo o qual o sentido de 

uma expressão idiomática não deriva do significado de suas partes componentes, e (ii) o critério 

estrutural-lexical, de acordo com o qual, um ou mais elementos da sentença são lexicalmente 

invariáveis em relação ao verbo.  

Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) chegaram às seguintes conclusões no estudo 

linguístico: 

(1) a fixação idiomática pode ser limitada a algumas palavras constituintes da 

sentença como por exemplo na sentença da língua francesa “Max ne porte pas 

Luc dans son coeur42” (Max não gosta de Luc), a qual demonstra uma 

combinação de elementos fixos e não-fixos, já que a fixação da expressão 

 
42 Exemplos de Gross (1982). 
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depende da relação entre o verbo (ne pas porter) e o sintagma preposicional 

(dans son coeur), enquanto o componente Luc não é fixo; 

(2) há pequenos grupos de construções fixas com significados similares que 

permitem certa variação de elementos em algumas expressões idiomáticas, 

como no exemplo francês, “Max a (raté/loupé/ manqué) le coche”, o qual em 

tradução literal significa “Max perdeu o trem”, e tem o sentido metafórico de 

“Max perdeu sua chance”; 

(3) sentenças fixas são parte de um continuum, começando com as combinações 

estruturadas de forma livre e terminando com as expressões fixas especificadas 

como prototípicas, isto é, semanticamente opacas e estruturalmente fixas, como 

no exemplo francês, “Max a (manqué/loupé/ raté) (une chance unique/ un beau 

coup/ une bonne ocasion/ une affaire/ le coche)” o que significa em tradução 

literal “Max perdeu uma chance única/ uma boa oprtunidade/ um grande 

negócio/ uma grande chance/ o trem”, e tem o sentido metafórico de “Max 

perdeu sua chance”. 

 

As pesquisadoras optaram por incluir um terceiro critério em seu estudo linguístico por 

presumir que a categorização das frases idiomáticas em relação ao grau de fixação necessitaria 

de critérios mais sutis do que critérios estritamente relacionados à distribuição, examinando o 

tipo de relação existente entre o verbo e o sujeito. Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) 

questionaram se é a co-ocorrência de um verbo particular com um substantivo específico que 

produz o sentido idiomático ou, se este verbo particular se combinado com outro substantivo 

pode gerar o mesmo sentido idiomático. 

Por exemplo, na expressão grega δεν πέφτει καρφίτσα43  de tradução literal “Um alfinete 

não cai”, que significa “Há uma multidão aqui”, o verbo não pode ser encontrado em nenhuma 

outra configuração lexical com o mesmo sentido ou sentido semelhante da expressão original. 

Portanto, neste caso, o sentido da expressão deriva exclusivamente da relação lexical entre o 

verbo e seu complemento (substantivo). O mesmo não acontece na expressão em Grego τον 

φοβήθηκε το μάτι μου, a qual se traduz literalmente como “Meu olho o temia” e que significa 

“fiquei petrificado de medo (por causa de suas ações)”, na qual o sentido da mesma emerge do 

significado lexical de suas partes. 

 
43 Exemplos de Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011). 
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Logo, o sentido das frases idiomáticas podem emergir: (a) lexicalmente, ou seja, do 

significado lexical das palavras constituintes da expressão, como no caso de ραγίζει η καρδιά 

μου, de sentido literal “Meu coração rachou”, e que significa “Estou sofrendo profundamente” 

ou “Partiu meu coração”; (b) conceptualmente, como no caso de πιάνω τον ταύρο απ’ τα 

κέρατα, que significa literalmente “Pegar o touro à unha” e quer dizer “Encarar o problema de 

frente”; (c) da mistura dos sentidos lexical e conceptual dos elementos constituintes da 

expressão, como no Grego κόβει το μυαλό του, que significa literalmente “A mente dele é 

afiada” e quer dizer “Ele é esperto” , e em raros casos (d) nem lexicalmente ou conceptualmente, 

como em τα φόρτωσα στον κόκορα, que significa literalmente “Eu os carreguei no galo” e quer 

dizer “Não fiz nada porque estava com preguiça”. 

Com base nos resultados, as autoras distinguiram três tipos de categorias de UFs 

pertencentes a um espectro de fixação: frases típicas caracterizadas por uma forte articulação 

semântico-lexical entre as palavras constituintes da expressão, e nas quais o verbo constituinte 

da frase não mantem seu sentido se ocorre com um substantivo fora do campo semântico ao 

qual o substantivo da frase recorrente pertence e as frases não-típicas, nas quais as palavras 

constituintes mantem uma certa autonomia semântica.  

As frases não-típicas foram subdivididas e categorizadas como sendo: (a) semi-frases, 

nas quais o verbo retém seu sentido ou o sentido que possui a nível concreto/ tangível ou ainda 

é usado com sentido não-literal e (b) frases convencionalizadas, nas quais as palavras 

constituintes tem o maior nível de autonomia semântica, pois o verbo mantem seu sentido 

fundamental enquanto o substantivo possui um sentido paralelo a seu sentido básico-literal, o 

qual é definido pelas pesquisadoras como convencionalizado.  

Isto é, um sentido amplamente aceito pela comunidade linguística e usado com todas as 

conotações adquiridas possíveis no curso do tempo. A partir desta categorização, Mini, 

Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) elaboraram um modelo relativo às UFs gregas denominado 

“Modelo de Fixação Graduada”44 baseado na noção de autonomia semântica. 

Posteriormente as pesquisadoras analisaram a validade psicolinguística deste modelo 

por meio da investigação do acesso à compreensão idiomática ou fraseológica de crianças 

gregas estudantes do Ensino Fundamental de 7.6 a 9.5 anos de idade em uma série de 

experimentos. A autonomia semântica foi a única variável considerada no experimento 

psicolinguístico, Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) excluíram o contexto linguístico e a 

familiaridade das expressões. 

 
44 Tradução nossa do original: “Graded Fixedness Model”  
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A principal hipótese testada no experimento é que quão maior a autonomia semântica 

dos elementos constituintes da frase idiomática, mais fácil é a compreensão do sentido 

idiomático ou fraseológico. Mais especificamente, as autoras pressupuseram que as crianças 

apresentariam uma maior dificuldade na compreensão de frases típicas do que nas não-típicas.   

Em relação às últimas, as pesquisadoras esperavam que as frases convencionalizadas fossem 

mais acessíveis aos sujeitos, ou seja, que as crianças gregas compreendessem melhor as frases 

convencionalizadas do que as semi-frases, uma vez que seus constituintes nominais 

(substantivos) possuem contrapartidas literais que parecem ser mais imagísticos para crianças 

jovens.  

O experimento foi conduzido da seguinte forma: primeiro, foi realizada uma pesquisa 

preliminar na qual a familiaridade de 33 frases idiomáticas gregas foi testada com 22 estudantes 

da quinta série que frequentavam escolas de Atenas. A estes sujeitos foi aplicado o que as 

autoras denominaram “teste de frequência”, no qual as crianças marcavam em um questionário 

se já haviam ouvido aquelas expressões anteriormente.  

Posteriormente, as crianças receberam um livreto com as mesmas expressões 

apresentadas de modo descontextualizado e um teste de múltipla escolha (“teste de 

compreensão”) que continha três interpretações possíveis para as frases: uma interpretação 

idiomática, uma literal e uma terceira que constituía uma opção plausível de resposta, mas não 

estava relacionada às frases lexicalmente ou conceitualmente.  

Para a pesquisa principal (e para a exclusão da variável familiaridade), Mini, 

Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) selecionaram aquelas expressões que obtiveram as 

pontuações mais baixas no teste de compreensão. 

O experimento psicolinguístico principal teve como sujeitos 200 crianças gregas nativas 

estudantes do Ensino Fundamental. Destes, metade eram alunos da segunda série com idades 

que variavam entre 7.1 anos e 7.11 anos (idade média de 7.6), sendo 56 garotos e 44 garotas. A 

outra metade consistia de alunos da quarta série com idades que variavam entre 9 e 10 anos 

(idade média de 9.6), sendo 41 garotos e 59 garotas. Todos pertenciam a famílias de classe 

média e estavam em turmas apropriadas as suas idades. Nenhum dos sujeitos era disléxico ou 

tinha deficiências cognitivas ou dificuldades de aprendizagem.  

Às crianças foram apresentadas de modo descontextualizado em um livreto 24 frases 

idiomáticas gregas, a saber: oito frases típicas, oito semi-frases e oito frases 

convencionalizadas. Para cada expressão, um teste de múltipla escolha foi realizado, o qual 
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continha três interpretações possíveis para as expressões idiomáticas: uma interpretação 

idiomática, uma literal e uma outra. 

O teste foi realizado da mesma forma do teste de compreensão da pesquisa preliminar, 

as frases apareceram na mesma ordem para cada sujeito, de modo que nenhum dos tipos de 

frases idiomáticas (típicas, semi-frases e convencionalizadas) aparecessem consecutivamente. 

As crianças foram testadas individualmente em uma sala silenciosa longe da sala de aula.  

Os resultados mostraram que, para os alunos de segunda série o número de respostas 

com interpretações incorretas foi significativamente maior do que para os de quarta série. O 

que, na visão das pesquisadoras, indica que as crianças desta faixa etária têm dificuldade de 

compreender o sentido de frases que pertencem a este espectro de fixação.  

Os dados foram consistentes com a pesquisa de Levorato e Cacciari (1999), segundo a 

qual crianças mais velhas tem uma melhor compreensão fraseológica, visto que os estudantes 

da quarta série com idade média de 9.6 anos demonstraram um nível mais alto de acesso à 

interpretação idiomática nos três tipos de frases. 

Um dado relevante demonstrado pela análise foi que o número de respostas marcadas 

como “outra”, respostas plausíveis, mas sem relações lexicais ou conceituais de sentido, foi 

extremamente baixo. Isto sugere que as crianças buscam acessar o sentido das frases de modo 

literal ou não-literal, excluindo interpretações que não possuem relações evidentes com os 

dados lexicais da frase, considerando-as menos aceitáveis. 

No que se refere aos tipos de frases presentes no experimento, surgiram diferenças 

significativas nas respostas com sentido idiomático dos alunos de segunda série. Nas frases 

consideradas típicas a porcentagem de respostas corretas (interpretação idiomática) foi baixa 

(26%) quando comparada com as respostas tidas como incorretas, de interpretação literal 

(56%). As semi-frases tiveram uma porcentagem de respostas idiomáticas de 34% e de 

interpretações literais de 45. Já as convencionalizadas compreenderam um total de 38% de 

interpretações idiomáticas e 41% de interpretações literais. Isto indica que, embora a 

performance ainda possa ser considerada baixa, quando os elementos constituintes da expressão 

não têm autonomia semântica, a compreensão se torna mais difícil. 

Os resultados dos alunos de quarta série quanto às interpretações idiomáticas de frases 

típicas foram de 50%, enquanto que a interpretação literal foi de 29%. Nas semi-frases, a 

porcentagem de respostas idiomáticas foi de 54% e as de interpretação literal se manteve em 

28%. Nas convencionalizadas, 65% de respostas com interpretação idiomática e 15% apenas 

de respostas com interpretação literal.  
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Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) concluíram que para as crianças utilizarem-se 

da autonomia semântica dos elementos constituintes de uma frase idiomática, esta tem de ser 

de alto nível, como no caso das frases não-típicas convencionalizadas. O mesmo não acontece 

com as semi-frases, as quais permaneceram opacas para os sujeitos da pesquisa.  

Um padrão claro emergiu dos dados da pesquisa, a diferença significativa na 

performance dos estudantes de segunda e quarta série entre as frases típicas e as frases 

convencionalizadas. Para as pesquisadoras, os dados apontam que mesmo crianças jovens, de 

apenas 7.6 anos de idade, são sensíveis às diferenças semânticas entre as frases mais opacas e 

as mais transparentes. Esta sensibilidade às diferenças semânticas desenvolve-se de modo 

considerável até a idade de 9.6 anos. 

 No que concerne à interpretação idiomática das semi-frases, mesmo crianças mais 

velhas (9.6 anos) apresentam dificuldades em sua compreensão. Isto indica que estratégias mais 

eficientes e sofisticadas são necessárias para que uma relação não-literal entre os constituintes 

da frase idiomática possa ser reconhecida e processada adequadamente. 

Resumidamente, o estudo psicolinguístico de Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) 

forneceu evidências de que quão maior a autonomia semântica dos elementos constituintes da 

frase idiomática, mais fácil é o acesso de crianças ao sentido idiomático e que crianças na idade 

de 7.6 podem se utilizar, com certas limitações, da autonomia semântica no processamento de 

frases idiomáticas e conforme ficam mais velhas, esta habilidade se desenvolve e fica mais 

refinada. Portanto, a análise semântica torna-se cada vez mais importante nos estágios 

posteriores do desenvolvimento da competência fraseológica. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção descreveremos brevemente os objetivos que nortearam este estudo. O 

objetivo geral foi investigar à luz da Fraseologia, da Psicolinguística Experimental e da 

Linguística Cognitiva quando e como se dá a compreensão das unidades fraseológicas por 

crianças nas faixas etárias de 4-5 anos e 6-7 anos em início de vida escolar. 

As questões específicas com as quais nos defrontamos e que originaram os objetivos 

propostos foram as seguintes: 

(a) Qual é o nível de competência fraseológica das crianças e a partir de que 

momento a criança vem a compreender o sentido não-composicional de uma 

sentença? 

(b) Qual o papel da analisibilidade semântica para o processamento das unidades 

fraseológicas? Ela configura uma tática bottom-up (acesso lexical) ou uma 

estratégia top-down (informação contextual) de compreensão? Nestas faixas 

etárias (4-5 e 6-7 anos) a transparência de uma UF influencia a interpretação da 

criança? 

(c) Quais tipos de UFs são mais facilmente compreendidas por estes indivíduos? 

Somatismos, zoomorfismos ou gastronomismos? 

(d) Quais as táticas bottom-up (acesso lexical) e estratégias top-down (informação 

contextual) utilizadas por crianças de 4 a 7 anos para compreender expressões 

como as unidades fraseológicas? 

 No que concerne aos objetivos específicos, os mesmos se encontram listados abaixo: 

(a) Identificar e categorizar o nível de competência fraseológica de crianças em início 

de idade escolar, assim como o desenvolvimento dessa competência conforme o 

grupo etário. 

(b) Verificar se a analisibilidade semântica (opacidade ou transparência da UF) 

influencia a interpretação das crianças em relação à compreensão de sentenças com 

sentido não-literal. 

(c) Averiguar se alguns tipos de UFs são mais fáceis de serem compreendidas pelas 

crianças como, por exemplo, os somatismos, os zoomorfismos e os gastronomismos. 

(d) Identificar táticas e estratégias adotadas por estes sujeitos para a compreensão de 

UFs de diferentes tipos e diferentes graus de opacidade. 
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(e) Elaborar um modelo psicolinguístico de compreensão fraseológica de crianças de 4 

a 7 anos. 

No que se refere à hipótese principal desta pesquisa acreditamos que desde cedo 

as crianças começam a desenvolver sua competência fraseológica, mais cedo do que a 

visão tradicional acerca do fenômeno pressupõe, e que, por volta dos sete anos de idade 

estes sujeitos já apresentam um desenvolvimento considerável de suas habilidades de 

interpretação, manifestando um grau de compreensão intermediário. 

Como respostas prováveis a nossos demais questionamentos, nossas hipóteses 

secundárias, pressupomos que:  

(a) Por volta dos sete anos de idade, estes sujeitos já conseguem compreender 

alguns tipos de unidades fraseológicas, especialmente aquelas que fazem 

parte do universo cultural comumente vivenciado e partilhado pelas crianças 

desde que as UFs estejam devidamente contextualizadas. 

(b)  As crianças utilizam-se da analisibilidade semântica como uma estratégia de 

compreensão de fraseologismos e quão mais transparentes são os elementos 

constituintes das UFs, mais fácil se torna a compreensão destes tipos de 

construção linguística. Logo, as unidades fraseológicas transparentes 

propiciam a compreensão fraseológica. 

(c) Somatismos e zoomorfismos são de mais fácil compreensão por parte das 

crianças devido às experiências corpóreas e culturais das mesmas, bases 

essenciais para a categorização e posterior compreensão e utilização de 

sentenças com sentido metafórico (não-literal). Os gastronomismos são mais 

difíceis de compreender por serem semanticamente menos motivados. 

(d) As táticas e estratégias empregadas variam de acordo com a criança. Os 

sujeitos do grupo etário 4-5 anos priorizam o uso de táticas bottom-up 

focadas no acesso lexical, enquanto os sujeitos do grupo etário de 6-7 anos 

privilegiam o emprego de estratégias top-down voltadas para o contexto 

informacional, porque quão maior a experiência linguística do indivíduo, 

maior é a capacidade de inferir o significado de sentenças de sentido figurado 

com base apenas no contexto formal apresentado pela pesquisadora. 

A seguir, delinearemos a metodologia adotada neste estudo no que concerne ao 

embasamento filosófico da pesquisa em sua abordagem, ao objeto de estudo, aos procedimentos 

e técnicas a serem realizados em nossa investigação, bem como à delimitação do universo a ser 
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pesquisado no que se refere aos sujeitos a serem analisados em nossa pesquisa. Explicitaremos 

sobre como foi feita a seleção do material, a divisão da amostragem e a como foi conduzida a 

coleta e análise dos dados obtidos. Também discorreremos sobre os dados obtidos no pré-teste, 

os quais foram essenciais para a subsequente elaboração do instrumento de coleta de dados. 

 

3.1 Método de abordagem 

 

A compreensão de unidades fraseológicas por adultos vem sendo estudada há algum 

tempo, entretanto, as pesquisas envolvendo a aquisição e desenvolvimento da compreensão 

fraseológica e seu processamento por parte de crianças são relativamente novas e se 

desenvolveram nas línguas inglesa, francesa, portuguesa, italiana, grega e mandarim.  

Isto se deve ao fato das crianças serem comumente vistas como falantes com dificuldade 

de compreender sentenças de sentido não-literal como as unidades fraseológicas de modo 

semelhante aos “falantes ingênuos”  (FILLMORE, 1979) e ao consenso quase absoluto que a 

compreensão da linguagem figurada é uma habilidade que se inicia mesmo antes do início da 

vida escolar, mas que se desenvolve gradualmente e só vem a ser completamente adquirida na 

adolescência (SIQUEIRA et al, 2017). 

Enquanto autoras como Levorato e Cacciari (1995) com seu Modelo de Elaboração 

Global propõem que o processamento da linguagem até os 7 anos de idade é feito palavra-por-

palavra e como tal tende à literalidade, pesquisas posteriores como a de Caillies e Le Sourn-

Bissaoui (2006) indicam que crianças a partir de 5 anos já compreendem o sentido não-

composicional de algumas sentenças. 

O objetivo de nossa pesquisa como exposto anteriormente é analisar a compreensão 

fraseológica de crianças de 4 a 7 anos em início de vida escolar esmiuçando quando e como 

estes sujeitos vêm a compreender expressões de sentido figurado como as unidades 

fraseológicas e quais são as táticas e estratégias adotadas por eles. Para tal, realizamos uma 

pesquisa experimental de natureza quanti-qualitativa, assim como uma interface entre os 

campos da Fraseologia, da Psicolinguística Experimental e da Linguística Cognitiva, uma vez 

que eles estão diretamente relacionados ao objeto de estudo. 

Acreditamos que para se analisar um fenômeno como a compreensão fraseológica por 

crianças tão jovens é necessário se compreender o mundo como um conjunto de processos 

(MARCONI; LAKATOS, 2010), os quais embora aparentemente estáveis, encontram-se, na 

verdade, em um constante estado de devir, mudança, criação e recriação.  
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Posto que, as unidades fraseológicas têm base metafórica, e ao nosso ver, constituem 

um processo, a um só tempo, de (re) criação do universo cultural de uma determinada língua e 

de representação e assimilação das experiências corpóreas, julgamos o método dialético o mais 

apropriado para esta pesquisa.  

A Dialética, embora tenha sido iniciada pelos gregos, tem sua concepção moderna 

fundamentada em Hegel. Enquanto método de abordagem científica é bastante utilizado na 

pesquisa qualitativa, pois trata-se de um método de interpretação dinâmica da realidade, que 

busca analisar os fatos relacionando-os a múltiplos contextos. 

De acordo com Richardson (2017) o método dialético opera com base em dois 

princípios: o princípio da conexão universal dos objetos e fenômenos e o princípio do 

movimento permanente e do desenvolvimento. Esses princípios encontram-se coadunados com 

a concepção de mente e com a visão acerca do fenômeno linguístico das unidades fraseológicas 

presentes nesse trabalho. Pois, a um só tempo, compreendem que há uma interconexão entre os 

objetos e fenômenos e que eles estão em constante mudança e desenvolvimento, permitindo 

uma visão holística da realidade em estudo. 

Entendemos que, ao realizar um estudo sobre o fenômeno da compreensão fraseológica, 

não podemos estudar e analisar a compreensão das UFs de modo isolado, uma vez que, 

tratando-se de questões acerca da linguagem, o objeto de estudo precisa ser visto sob uma 

multiplicidade de aspectos (sintáticos, fonológicos, sociais, históricos, culturais, etc) e que os 

fraseologismos, como as expressões idiomáticas, por exemplo, surgem, transformam-se e caem 

em desuso constantemente. 

Portanto, a abordagem dialética, ao conjugar uma unidade de aspectos contraditórios 

que se interrelacionam, uma concepção de contínua transformação e caráter quantitativo e 

qualitativo foi julgada a mais adequada para a análise da compreensão fraseológica em nossa 

pesquisa. Já que nossa investigação se utiliza de conhecimentos e teorias de diferentes áreas de 

conhecimento, bem como concatena, além da faixa etária, aspectos como a analisibilidade 

semântica das UFs (expressões opacas e transparentes), tipos de UFs (somatismos, 

zoomorfismos e gastronomismos) e táticas e estratégias de compreensão. 

 

3.2 Métodos de procedimento 

  

No que se refere aos procedimentos metodológicos adotados, este estudo tem caráter 

experimental e se deu em seis etapas: estudo linguístico, elaboração do material a ser utilizado 
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no experimento (livreto e teste de múltipla escolha), pré-teste e refinamento do experimento, 

aplicação do instrumento (coleta de dados), transcrição dos dados e análise quantitativa e 

qualitativa dos dados obtidos.  

Inicialmente realizamos uma pesquisa linguística preliminar, na qual selecionamos 24 

(vinte e quatro) unidades fraseológicas do tipo dos somatismos, 24 (vinte e quatro) do tipo dos 

zoomorfismos e 24 (vinte e quatro) do tipo dos gastronomismos, perfazendo um total de 72 

expressões.   

Estas expressões de sentido não-composicional foram selecionadas através de busca em 

artigos, dissertações e teses na área da Fraseologia. Após selecionadas, estas 72 expressões 

compuseram o Teste de Validação de Unidades Fraseológicas (APÊNDICE A), um teste de 

escala Likert aplicado a professores de Educação Infantil de escolas públicas e particulares de 

Juazeiro do Norte, o qual se refere à familiaridade das unidades fraseológicas para crianças de 

4 a 7 anos45.  

Pressupomos que, por estar em constante contato com crianças desta faixa etária, estes 

profissionais conhecem bem o universo cultural no qual estes sujeitos estão imersos, inclusive 

livros e programas voltados ao público infantil e quais expressões podem fazer parte do 

convívio deles. 

Na escala do Teste de Validação de Unidades Fraseológicas, 1 representa uma 

expressão que o professor considere pouquíssimo provável de fazer parte da vida das crianças 

e/ou estar presente em livros e programas infantis e 5 representa uma expressão extremamente 

frequente na vida das crianças e/ou altamente presente em livros e programas infantis.  

Todos os professores assinaram o Termo de Esclarecimento Livre e Consentido. Ao 

todo, doze questionários do Teste de Validação de Unidades Fraseológicas foram respondidos 

e tiveram suas respostas computadas. 

 Deste modo, pudemos eleger as expressões mais frequentes e as menos frequentes no 

universo cultural das crianças de 4 a 7 anos e selecionar as 12 (doze) unidades fraseológicas 

presentes no livreto a ser confeccionado posteriormente para o pré-teste. A divisão das unidades 

fraseológicas quanto ao tipo, à analisibilidade semântica e à familiaridade foi a seguinte: dois 

somatismos opacos (ser unha e carne e ter o rei na barriga), dois somatismos transparentes 

(dar uma mãozinha e ser dedo duro), dois zoomorfismos opacos (pagar mico e falar cobras e 

lagartos), dois zoomorfismos transparentes (brigar feito cão e gato e falar feito um papagaio), 

 
45 Todos os professores que responderam o Teste de Validação de Unidades Fraseológicas atuam nas mesmas 

escolas nas quais realizamos a coleta de dados com os sujeitos, com exceção dos professores da Escola de 

Ensino Fundamental Professora Assunção (pública) e da Escola Semear (particular). 
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dois gastronomismos opacos (encher linguiça e estar frito) e dois gastronomismos 

transparentes (chorar pelo leite derramado e chorar as pitangas). Para o pré-teste selecionamos 

as expressões que foram consideradas as mais frequentes (com maior pontuação no pré-teste) e 

as menos frequentes (menor pontuação). 

Duas expressões obtiveram a mesma pontuação no Teste de Validação de Unidades 

Fraseológicas e por isso, adicionamos mais duas narrativas contendo o somatismo falar pelos 

cotovelos e o zoomorfismo um olho no gato e outro no peixe. O livreto do pré-teste continha 

catorze narrativas curtas e foi aplicado a quatro crianças de 4 a 7 anos de idade. Esperávamos, 

a partir dos resultados, reduzir o número de narrativas para o experimento. 

Nosso intuito foi o de analisar a compreensão fraseológica da criança tanto diante de 

expressões que provavelmente fazem parte de seu universo quanto de expressões alheias e 

provavelmente nunca ouvidas. Ou seja, examinar as diferentes táticas e estratégias utilizadas 

pela criança tanto em uma situação favorável à compreensão quanto em situação adversa. 

A princípio havíamos cogitado apresentar as expressões às crianças de modo 

contextualizado e descontextualizado, mas consideramos que as unidades fraseológicas 

normalmente surgem inseridas em um discurso, ou seja, naturalmente contextualizadas. Além 

disso, pesquisadores como Gibbs (1987), Levorato e Cacciari (1995), Cain, Oakhill e Lemmon 

(2005) e Caillies e Le Sourn-Bissaoui (2006) unanimemente consideram o contexto relevante 

à compreensão fraseológica. Diante disso optamos por descartar a presença/ausência de 

contexto como variável46. 

 Com base nos dados obtidos no pré-teste, os quais apresentaremos e especificaremos 

posteriormente, elaboramos o livreto teste com seis narrativas curtas. As narrativas continham: 

um somatismo opaco (ser unha e carne), um somatismo transparente (dar uma mãozinha), um 

zoomorfismo opaco (pagar mico), um zoomorfismo transparente (brigar feito cão e gato), um 

gastronomismo opaco (encher linguiça) e um gastronomismo transparente (chorar pelo leite 

derramado). 

Em seguida, partimos para a segunda etapa, a elaboração do livreto de narrativas curtas 

e do teste de múltipla escolha. As narrativas seguiram o modelo proposto por Rumelhart (1977) 

e consistem na apresentação de uma situação (cenário) na qual o personagem busca atingir um 

determinado objetivo, seguido de complicação e resolução expressa pela unidade fraseológica 

em questão. Conforme o exemplo a seguir: 

 
46 Pesquisas como as de Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) e Siqueira et al (2017) fizeram questão de 

apresentar as unidades fraseológicas de modo descontextualizado. 
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(1) Modelo de narrativa curta do teste 

Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De 

repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não 

tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma 

mãozinha.47  

 

Após a leitura em voz alta da narrativa feita pela pesquisadora, a criança respondia o 

teste de múltipla escolha com duas alternativas: uma que indica interpretação literal e uma que 

indica interpretação fraseológica. As alternativas estavam presentes no teste do seguinte modo: 

(2) Modelo de teste de múltipla escolha 

Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

a) Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela. (interpretação literal) 

b) Porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos. (interpretação fraseológica) 

 

Desta forma, como mencionado anteriormente, a compreensão do sentido fraseológico 

da expressão é essencial para a compreensão do desfecho da narrativa. A aplicação do pré-teste 

foi fundamental para a elaboração do experimento, pois suscitou algumas questões a serem 

consideradas. Uma delas, por exemplo, foi se o número de unidades fraseológicas presentes no 

livreto do teste (doze narrativas foram preliminarmente cogitadas) deveria ser reduzido. 

Optamos por restringir o total de narrativas para a metade (seis), especialmente considerando-

se a faixa etária dos sujeitos e sua respectiva capacidade de atenção. Outro aspecto relevante 

foi a presença de imagens como forma de estabelecer o contexto fraseológico no instrumento. 

Decidimos colocar uma imagem à esquerda do texto, uma vez que a leitura de imagens antecede 

a leitura de palavras e que imagens se encontram comumente presentes em textos infantis e 

configuram importante informação contextual. 

Dando continuidade às etapas propostas neste estudo, aplicamos o instrumento 

(APÊNDICE C) aos sujeitos previamente selecionados e ao grupo de referência, após a 

aprovação do então projeto de pesquisa junto ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Regional do Cariri-URCA e do devido consentimento das instituições de ensino 

públicas e particulares participantes da pesquisa. A coleta de dados só foi realizada após as 

devidas assinaturas do Termo de Assentimento Livre e Consentido pelos pais e/ou responsáveis 

pelas crianças (APÊNDICE D), das assinaturas do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 
47 Exemplo elaborado pela pesquisadora. 
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para crianças com linguagem apropriada à faixa etária dos sujeitos (APÊNDICE E)  e das 

assinaturas do Termo de Esclarecimento Livre e Consentido pelos participantes adultos do 

grupo de referência (APÊNDICE F).  

Todo o processo foi realizado individualmente com a criança e com os adultos do grupo 

de referência nas sete instituições participantes da pesquisa em uma sala isolada de barulhos e 

distrações externas na medida do possível e gravado pela pesquisadora através de um aplicativo 

de gravador de áudio digital para smartphone para futura transcrição. 

A apresentação do livreto aos sujeitos seguiu os seguintes procedimentos: 

(a) Após a recepção do sujeito, cada narrativa foi apresentada em um arquivo de 

PowerPoint e lida de modo individual para cada criança pela pesquisadora de forma 

lúdica em um ambiente isolado e sem ruídos e interferências externas, na medida do 

possível, considerando a realidade de cada escola. O desfecho de cada narrativa 

continha uma unidade fraseológica cuja compreensão é essencial para a 

compreensão da história como um todo. 

(b) Após a leitura de cada narrativa, as crianças foram apresentadas a uma pergunta 

referente ao desfecho da história e consequentemente referente à UF, por exemplo, 

“Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha?”. 

(c) A pesquisadora esperou por cerca de três segundos para que cada criança indicasse 

sozinha o significado da UF com o intuito de verificar não só a compreensão 

fraseológica, mas se o sentido fraseológico seria evocado pelo indivíduo mesmo sem 

que a pesquisadora aventasse essa possibilidade. 

(d) Em seguida foram apresentadas duas alternativas aos sujeitos: uma de interpretação 

fraseológica e outra de interpretação literal.   

Os procedimentos foram os mesmos para cada narrativa apresentada.  

Inicialmente cogitamos apresentar às crianças um teste contendo três alternativas: uma 

de interpretação fraseológica, uma de interpretação literal e outra não-relacionada com as duas 

primeiras. Uma vez que este método foi o mesmo adotado por Levorato e Cacciari (1999) com 

crianças italianas de 5 a 10 anos, por Caillies e Le Sourn-Bissaoui (2006) com crianças 

francesas de 4 a 9 anos e por Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) com crianças gregas de 7 

a 10 anos.48 

 
48 O estudo de Siqueira et al (2017) fez uso de sentenças descontextualizadas e analisou as respostas de crianças 

de 6 a 11 anos a uma pergunta aberta e uma pergunta fechada. 
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Entretanto, este modelo se provou de complexa elaboração no livreto pré-teste e de 

difícil interpretação em relação aos dados obtidos pela pesquisadora nas respostas das crianças, 

especialmente nas respostas referentes à opção não-relacionada. 

Em seguida, partimos para a transcrição dos dados obtidos, a qual se encontra nos 

documentos anexos deste trabalho (APÊNDICE F) e para a última etapa, a análise quantitativa 

e qualitativa dos dados. Em relação à análise quantitativa, os dados foram quantificados através 

do programa de computador SPSS (Statistical Package for Social Sciences).  

A escolha do SPSS como o programa de análise estatística a ser utilizado na pesquisa 

se deve ao fato de que este programa é extremamente eficiente para fazer testes estatísticos, tais 

como testes de correlação, multicolinearidade e de hipóteses. Além disso ele propicia aos 

pesquisadores que fazem uso dele contagens de frequências, ordenação de dados, reorganização 

de informação e serve como mecanismo de entrada de dados, além de ser acessível. 

Acreditamos que a análise quantitativa dos dados processados pelo SPSS em conjunto 

com a análise qualitativa nos permitiu, na ocasião da finalização da coleta de dados, identificar 

e descrever os fatores que influenciam a compreensão do sentido não-composicional de crianças 

e elaborar um modelo de processamento fraseológico de crianças de 4 a 7 anos em início de 

vida escolar. 

  

3.3 Técnicas de pesquisa 

  

Como já descrito acima, por caracterizar-se como uma pesquisa de delineamento 

experimental, nossa pesquisa aplicou um instrumento previamente elaborado e empregou 

técnicas de observação direta extensiva, e como tal, de acordo com Gil (2002) apresenta as 

seguintes propriedades:  

(a) Pesquisadora como agente ativa no processo. 

(b) Determinação do objeto de estudo, neste caso, a compreensão fraseológica de 

crianças. 

(c) Seleção das variáveis capazes de influenciar o objeto de estudo (a saber: idade, 

analisibilidade semântica das unidades fraseológicas e tipo de UF). 

(d) Definição das formas de controle. 

(e) Observação dos efeitos produzidos pela variável no objeto. 
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As variáveis independentes estão descritas a seguir: variável idade (condições; 4-5 anos 

ou 6-7 anos), variável analisibilidade semântica da UF (condições; opaca ou transparente) e 

variável tipo de UF (condições; somatismo, zoomorfismo ou gastronomismo). 

A pesquisa também contou com um grupo de referência composto por 10 (dez) 

estudantes universitários do curso de Letras da Universidade Regional do Cariri- URCA 

escolhidos de modo aleatório, os quais por se tratarem de um grupo de adultos são considerados 

sujeitos de alto grau de compreensão fraseológica49.  

Os participantes do grupo de referência também assinaram o Termo de Esclarecimento 

Livre e Consentido e seguindo procedimento diferente das crianças, a leitura foi realizada de 

forma individual pelos mesmos e não em voz alta pela pesquisadora. Os membros do grupo de 

referência responderam também o teste de múltipla escolha com as unidades fraseológicas 

selecionadas no Teste de Validação de Unidades Fraseológicas e relataram se houve alguma 

expressão desconhecida e/ou nunca ouvida antes. 

   

3.4 Delimitação do Universo 

 

Os sujeitos analisados em nossa pesquisa, cujos dados encontram-se descritos no 

capítulo seguinte, foram 40 crianças de 4 a 7 anos (sendo 20 crianças de 4-5 anos e 20 crianças 

de 6-7 anos) de ambos os sexos em início de vida escolar de escolas públicas e particulares da 

cidade de Juazeiro do Norte-Ceará e 10 estudantes do Curso de Letras da Universidade Regional 

do Cariri- URCA como grupo de referência. O critério de inclusão estabelecido é que todos 

sejam falantes nativos do Português Brasileiro (PB). O critério de exclusão foi a presença de 

comorbidades sensoriais e/ou cognitivas e de queixas de dificuldades de aprendizagem 

mencionadas pela escola50. 

No total, 07 instituições participaram da pesquisa, a saber: quatro escolas públicas da 

cidade de Juazeiro do Norte-Ceará, duas escolas particulares da cidade de Juazeiro do Norte-

Ceará e a Universidade Regional do Cariri-URCA (grupo de referência, 10 sujeitos)- Campus 

Pimenta. 

 No que concerne à delimitação desse universo, averiguamos a compreensão fraseológica 

das 06 (seis) expressões de sentido não-composicional apresentadas por meio de um livreto a 

 
49 O critério de escolha foi a relação entre a pesquisadora e a instituição de ensino superior, o que facilitou a 

obtenção de dados. 
50 O mesmo critério de seleção foi adotado por Mini, Diakorgiorgi e Fotopoulou (2011) e por Siqueira et al 

(2017). 
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dois grupos distintos: um grupo de referência composto por 10 (dez) estudantes universitários 

e um grupo de 40 (quarenta) crianças cuja estratificação será descrita a seguir. 

O grupo foi segmentado da seguinte forma: 

(a) Grupo 1- composto por 05 crianças de 4-5 anos de idade alunos de escola pública 

de pequeno porte51 na cidade de Juazeiro do Norte-Ceará. Os participantes deste 

grupo estão representados pelos números 01, 02, 03, 04 e 05. 

(b) Grupo 2- composto por 05 crianças de 4-5 anos de idade alunos de escola pública 

de grande porte cidade de Juazeiro do Norte-Ceará. Os participantes deste grupo 

estão representados pelos números 06, 07, 08, 09 e 10. 

(c) Grupo 3- composto por 05 crianças de 6-7 anos de idade alunos de escola pública 

de pequeno porte na cidade de Juazeiro do Norte-Ceará. Os participantes deste grupo 

estão representados pelos números 11, 12, 13, 14 e 15. 

(d) Grupo 4- composto por 05 crianças de 6-7 anos de idade alunos de escola pública 

de grande porte na cidade de Juazeiro do Norte-Ceará. Os participantes deste grupo 

estão representados pelos números 16, 17, 18, 19 e 20. 

(e) Grupo 5- composto por 05 crianças de 4-5 anos de idade alunos de escola particular 

de pequeno porte na cidade de Juazeiro do Norte-Ceará. Os participantes deste grupo 

estão representados pelos números 21, 22, 23, 24 e 25. 

(f) Grupo 6- composto por 05 crianças de 4-5 anos de idade alunos de escola particular 

de grande porte na cidade de Juazeiro do Norte-Ceará. Os participantes deste grupo 

estão representados pelos números 26, 27, 28, 29 e 30. 

(g) Grupo 7- composto por 05 crianças de 6-7 anos de idade alunos de escola particular 

de pequeno porte na cidade de Juazeiro do Norte-Ceará. Os participantes deste grupo 

estão representados pelos números 31, 32, 33, 34 e 35. 

(h) Grupo 8- composto por 05 crianças de 6-7 anos de idade alunos de escola particular 

de grande porte na cidade de Juazeiro do Norte-Ceará. Os participantes deste grupo 

estão representados pelos números 36, 37, 38, 39 e 40. 

Os mesmos procedimentos foram aplicados a todos os grupos envolvidos na pesquisa, 

com exceção do grupo de referência, o qual, por se tratarem de adultos, fizeram a leitura das 

narrativas de forma silenciosa e individual, sem a contação de histórias realizada pela 

pesquisadora.  

 
51 O uso dos termos pequeno porte e grande porte se referem ao número de alunos atendidos por cada instituição 

de Ensino Infantil e/ou Ensino Fundamental. 
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3.5 Método de Análise 

  

Como comentamos anteriormente, a pesquisa desenvolvida tem caráter quanti-

qualitativo, pois parte do volume de dados obtido no teste de múltipla escolha para uma 

interpretação dos mesmos, com o propósito de analisar a compreensão fraseológica de crianças 

de 4 a 7 anos de idade em início de vida escolar e elaborar um modelo psicolinguístico do 

processamento das unidades fraseológicas por parte destes sujeitos. 

Para alcançar este propósito cruzamos os dados obtidos com os oito grupos de crianças 

para não só verificar se crianças nesta faixa etária são capazes de depreender o sentido não-

literal das unidades fraseológicas, mas também examinar minuciosamente o papel de fatores 

como idade, analisibilidade semântica, tipo de UF, averiguando se os mesmos facilitam de 

algum modo a compreensão fraseológica de crianças. 

Na análise qualitativa dos dados também foram analisadas as táticas bottom-up e 

estratégias top-down adotadas pelas crianças para a compreensão de unidades fraseológicas 

visando à elaboração de um modelo de processamento fraseológico de crianças de 4 a 7 anos. 

 

3.6 Pré-teste 

 

Quando optamos por analisar a compreensão fraseológica de crianças tão jovens, mais 

precisamente na faixa etária de 4 a 7 anos constatamos que a tarefa seria de difícil realização. 

Nos defrontamos com a complexidade que é inferir acerca da compreensão de sentenças de 

sentido metafórico neste específico grupo de sujeitos. 

Com o propósito de conhecer mais sobre o fenômeno realizamos em agosto de 2015 um 

breve experimento com três crianças (uma de quatro, uma de cinco e uma de seis anos), a qual 

consistia na aplicação de um teste do tipo “complete a frase” realizado através de Protocolo 

Verbal. Este teste continha dez frases como a seguinte “Quando a gente diz que alguém tem 

coração de pedra, a gente quer dizer que ____”.  

 À época, consideramos este tipo de teste apropriado por nos permitir avaliar, desta 

forma, se a criança era capaz de compreender que a sentença expessa uma coisa, mas quer dizer 

outra, sem, entretanto, apresentar nenhum indício de contexto linguístico da sentença, o que 

consideramos uma importante chave de compreensão para qualquer falante.  

O teste buscava deixar claro o ato elocucional, mas não sugerir nenhum tipo de 

interpretação, seja literal ou metafórica, cabendo então a criança determinar o tipo de sentido 
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contido na expressão mencionada (literal ou fraseológico), também não apresentava nenhum 

tipo de contexto. 

Todas as unidades fraseológicas utilizadas no teste do experimento eram do tipo dos 

somatismos, UFs que contém um lexema que designa uma parte da anatomia humana ou animal, 

como caracteriza Mellado Blanco (2004). Os dez somatismos neste caso se referiam 

exclusivamente ao corpo humano, já que ele é o principal instrumento de apreensão física e 

cognitiva da realidade e que é de nossas experiências corpóreas que emergem os esquemas de 

imagens que fundamentam, em grande parte, as unidades fraseológicas (Lakoff & Johnson, 

2003; Gibbs, 1980). 

Os somatismos através de sua associação com as partes do corpo humano configuram 

uma construção simbólica das experiências humanas, com uma capacidade contínua de 

recriação e marcas socioculturais notáveis, e por isso, são caracterizados por processos de 

transposição metafórica e metonímica como afirmam Sciutto (2005) e Malho (2009).   

Os exemplos presentes no teste foram os seguintes: (1) (ser) unha e carne, (2) ter olho 

gordo, (3) ser dedo duro, (4) perder a cabeça, (5) ter o rei na barriga, (6) ter coração de pedra, 

(7) meter os pés pelas mãos, (8) ter o olho maior do que a barriga, (9) dar uma mãozinha e 

(10) estar de coração partido. 

Os resultados demonstraram que apesar de uma propensão à interpretação literal, as 

crianças foram capazes de apreender o sentido não-composicional de alguns dos exemplos, 

como (9) dar uma mãozinha e (10) estar de coração partido, mesmo sem a presença de um 

contexto linguístico, e que a compreensão de unidades fraseológicas do tipo dos somatismos 

avança consideravelmente em relação à idade. 

Os sujeitos pesquisados apresentaram um domínio relativamente sofisticado da 

linguagem (ELY 2001) e em alguns casos foram capazes de compreender o propósito 

comunicativo das sentenças, ainda que com uma pequena amostragem de UFs restrita às 

sentenças com somatismos e sem a presença de contexto. Fator este que consideramos ser 

fundamental à compreensão de uma UF por agir como uma bússola, orientando a interpretação 

de qualquer falante diante de uma sentença, permitindo ao mesmo determinar se o sentido de 

uma expressão é metafórico ou literal. 

Outra questão relevante motivada pelos resultados obtidos no experimento foi referente 

ao nível de analisibilidade semântica dos elementos constituintes dos fraseologismos presentes 

no Protocolo Verbal. Começamos a questionar se há algo no significado individual das 

expressões com o maior número de acertos, a saber os exemplos (9) dar uma mãozinha e (10) 
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estar de coração partido que motive os sujeitos a optarem por uma interpretação metafórica ou 

fraseológica da sentença, considerando-se que ambas as unidades fraseológicas são 

transparentes.  

Isto indicou, a nosso ver, que a relação opacidade/transparência influenciaria a 

compreensão das crianças. Ou seja, quanto maior a opacidade da expressão linguística, mais a 

criança optaria por uma interpretação literal, ao passo que a transparência dos elementos 

constituintes da UF favoreceria a compreensão fraseológica.  

Isto nos motivou a buscar ampliar o escopo da pesquisa em relação ao número de 

sujeitos, a modificar o tipo de experimento a ser realizado, a expandir os tipos de fraseologismos 

a serem utilizados (somatismos, zoomorfismos e gastronomismos), a esmiuçar o papel que 

fatores como tipo de escola e analisibilidade semântica dos elementos constituintes da UF 

desempenham no processamento de unidades fraseológicas para crianças de 4 a 7 anos e 

deslindar as táticas e estratégias de compreensão fraseológica destes sujeitos. 

Posteriormente, ao nos inteirarmos mais profundamente a respeito dos experimentos 

realizados com crianças relacionados à compreensão fraseológica como os de Levorato e 

Cacciari (1992, 1995 e 1999), Gibbs (1987), Crespo e Cáceres (2006), Pan e Berko Gleason 

(2001) e Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011), elegemos o uso de narrativas curtas como o 

instrumento mais apropriado para a análise da compreensão fraseológica por nos possibilitar 

apresentar as unidades fraseológicas  às crianças de maneira contextualizada e lúdica. 

Um questionamento que surgiu foi a presença, de fato, das unidades fraseológicas nos 

produtos culturais destinados a crianças (livros, vídeos na Internet, músicas, desenhos 

animados, etc). Para averiguar a presença de fraseologismos neste material analisamos vários 

episódios dos desenhos animados A Casa do Mickey Mouse e Doutora Brinquedos, voltados 

para a faixa etária analisada nesta pesquisa em maio de 2017. As expressões de sentido não-

literal encontradas foram as seguintes: 

(1) Esse balão é uma mão na roda (Episódio 3- A Casa do Mickey Mouse) 

(2) Ele está tremendo feito vara verde! (Episódio 3- A Casa do Mickey Mouse) 

(3) Seu cabeça de bagre! (Episódio 4- A Casa do Mickey Mouse) 

(4) Sabe, é o espírito esportivo! (Episódio 4- A Casa do Mickey Mouse) 

(5) Vamos dar o fora! (Episódio 6- A Casa do Mickey Mouse) 

(6) E mãos à obra! (Episódio 9- A Casa do Mickey Mouse) 

(7) Fique de olho neles, Pluto! (Episódio 13- A Casa do Mickey Mouse) 
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(8) Você sabe que é meu amigo do peito, não sabe? (Episódio 15- A Casa do Mickey 

Mouse) 

(9) Por favor amigos, uma mãozinha! (Episódio 19- A Casa do Mickey Mouse) 

(10) Ótimo! Está novinho em folha! (Episódio 01.A- Doutora Brinquedos) 

(11) Se você dormir agora vai recarregar suas baterias (Episódio 02.B- Doutora 

Brinquedos) 

(12) Mas que abacaxi! (Episódio 05.B- Doutora Brinquedos) 

(13) Na mosca! (Episódio 06.B- Doutora Brinquedos) 

(14) Não esquenta, Gelinho! (Episódio 06.B- Doutora Brinquedos) 

Encontramos até mesmo ocorrências de reformulação/variação de unidades 

fraseológicas, ou seja, as UFs apareceram de modo diferente do que comumente vemos, de suas 

formas fixadas e consagradas pelo uso. Isto geralmente acontece porque o falante pressupõe 

que o ouvinte fará a relação com o fraseologismo original e é motivado pelos propósitos 

comunicativos do ato ilocucionário. As duas ocorrências encontradas em desenhos animados 

fazem referência direta às expressões macacos me mordam! e pendurar as chuteiras, como 

vemos a seguir: 

(15) Bom, morcegos me mordam (Episódio 17- A Casa do Mickey Mouse) 

(16) Talvez seja a hora do carro de corrida Ricardo pendurar os pneus e parar de 

correr (Episódio 02.B- Doutora Brinquedos) 

Isto nos deixou confiantes de que, ainda que não haja uma predileção pelo uso de 

fraseologismos nas interações entre adultos e crianças ou um foco específico no ensino da 

linguagem figurada com sujeitos nesta faixa etária, estas expressões estão inevitavelmente 

presentes na vida das crianças.  

Com o intuito de elaborar um instrumento eficiente de coleta de dados em nossa 

pesquisa contatamos alguns psicopedagogos que nos sugeriram o uso de imagens levando em 

consideração a faixa etária analisada. Então, após as fases de estudo linguístico e aplicação do 

Teste de Validação de Unidades Fraseológicas, elaboramos um pré-teste contendo catorze 

narrativas curtas com os somatismos, zoomorfismo e gastronomismos mais e menos votados 

entre os professores como parte do universo cultural das crianças.  

As unidades fraseológicas presentes no pré-teste foram as seguintes: (a) dar uma 

mãozinha, (b) ser dedo duro, (c) ser unha e carne, (d) ter o rei na barriga, (e) falar feito 

papagaio, (f) pagar mico, (g) brigar feito cão e gato, (h) um olho no gato e outro no peixe, (i) 
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falar cobras e lagartos, (j) estar frito, (k) chorar pelo leite derramado, (l) chorar as pitangas, 

(m) encher linguiça e (n) falar pelos cotovelos. 

Após as narrativas curtas lidas de modo lúdico em voz alta pela pesquisadora em 

ambiente isolado e livre de ruídos e de interferências externas, na medida do possível, foi feita 

a leitura também em voz alta do teste de múltipla escolha, e por fim, foi solicitado às crianças 

que apontassem entre duas imagens qual estava relacionada à história em questão. 

Quatro crianças participaram do pré-teste: três crianças de sete anos e uma de cinco 

anos, sendo três do sexo feminino e uma do sexo masculino. Em relação ao tipo de escola, 

metade frequenta a escola pública e metade a escola particular. Os pais e/ou responsáveis por 

estas crianças assinaram o Termo de Assentimento Livre e Consentido autorizando o uso dos 

dados desde que mantido o sigilo da identidade dos sujeitos. 

As narrativas, o teste de múltipla escolha e as imagens foram apresentados pelo 

computador em um arquivo de PowerPoint sob o controle da pesquisadora em ambiente sem 

barulhos e interferências. As respostas e escolhas feitas pelos informantes foram gravadas 

através de um aplicativo de gravador de som digital para smartphone. A pesquisadora fez o 

possível para manter os sujeitos à vontade, mas obstáculos como timidez, dispersão e medo do 

erro aconteceram em alguns momentos. 

Os resultados do pré-teste indicaram a necessidade já prevista de diminuir o número de 

narrativas do livreto teste devido à dificuldade de manter a atenção por um longo período neste 

grupo etário e a de excluir a alternativa de interpretação não-relacionada. Isto se deve à dúvida 

estabelecida quanto à interpretação da UF pela criança, já que, por vezes, a resposta não-

relacionada parecia indicar uma resposta de interpretação literal e outras vezes uma 

fraseológica. Particularmente, quando ponderamos sobre as imagens apontadas pelos sujeitos 

como representativas das histórias. A nosso ver, os resultados quanto às imagens foram 

inconclusivos. 

Os dados obtidos no pré-teste em relação ao tipo de resposta da criança (literal, 

fraseológica ou não-relacionada) foram os seguintes: 06 respostas literais (10,7%), 20 respostas 

fraseológicas (35,8%) e 30 respostas não-relacionadas (53,5%). Conforme mostra o gráfico 

abaixo:   
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Gráfico 1: Dados do pré-teste 

   
 Fonte: Elaborado pela autora. 

  

No que se refere às imagens escolhidas pelos informantes como representativas das 

narrativas, as imagens fraseológicas foram mais selecionadas pelas crianças do que as imagens 

literais, sendo 29 ocorrências de imagens fraseológicas escolhidas e 27 de imagens literais.  

 Algumas de nossas hipóteses já foram confirmadas no pré-teste no que concerne ao tipo 

de unidade fraseológica (somatismos, zoomorfismos e gastronomismos), pois os 

gastronomismos foram o tipo de expressão de caráter metafórico de mais difícil compreensão 

para as crianças. Dos gastronomismos presentes no livreto pré-teste apenas a expressão encher 

linguiça pontuou de maneira mais significativa obtendo 02 respostas fraseológicas (50%). 

 As unidades fraseológicas com o maior número de respostas que indicam interpretação 

fraseológica foram os zoomorfismos pagar mico e brigar feito cão e gato, os quais obtiveram 

03 respostas cada (75%). Os somatismos dar uma mãozinha e ser unha e carne receberam 

igualmente 02 respostas indicativas de interpretação fraseológica.  

 Notamos durante a aplicação do pré-teste um problema na elaboração do instrumento já 

que a maioria das expressões contidas nele eram opacas, o que acreditamos ter sido um 

obstáculo para a compreensão dos informantes.  

Com base nesses dados, refinamos o instrumento para a fase seguinte de nossa pesquisa, 

o experimento em si. Selecionamos seis unidades fraseológicas divididas entre os tipos de 

fraseologismos e diferentes condições de analisibilidade semântica igualmente e que obtiveram 

pontuação significativa no Teste de Validação de Unidades Fraseológicas.  

As UFs selecionadas foram as seguintes; (a) dar uma mãozinha (somatismo 

transparente), (b) ser unha e carne (somatismo opaco), (c) pagar mico (zoomorfismo opaco), 

Pré-teste

Respostas literais Respostas fraseológicas Respostas não-relacionadas
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(d) brigar feito cão e gato (zoomorfismo transparente), (e) encher linguiça (gastronomismo 

opaco) e (f) chorar pelo leite derramado (gastronomismo transparente). 

Os dados obtidos no experimento final e sua respectiva análise serão apresentados no 

capítulo a seguir. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo expomos os dados obtidos no Experimento de Compreensão 

Fraseológica por crianças em um tratamento quantitativo e qualitativo em relação à cada uma 

das variáveis analisadas, a saber: idade, analisibilidade semântica e tipo de unidade 

fraseológica. Como exposto anteriormente na seção de Metodologia deste trabalho, 

seccionamos os sujeitos analisados em oito grupos, além do grupo de referência.  

Uma importante fonte de dados tornou-se possível durante a coleta: as inferências 

realizadas pelas crianças diante do desfecho das narrativas curtas, denominadas aqui de 

predições. Antes de apresentarmos as alternativas presentes no teste de múltipla escolha, 

lançamos uma pergunta que objetivava estimular os participantes a revelarem o entendimento 

que tiveram dos fraseologismos apenas com base no contexto. Estas predições evidenciaram as 

interpretações atribuídas pelas crianças às sentenças, bem como as relações entre elementos da 

narrativa e a leitura feita pelos sujeitos das unidades fraseológicas, e também, nos permitiram 

analisar se estas predições se mantinham após a leitura das alternativas. 

Também foram investigadas neste trabalho as táticas bottom-up referentes ao acesso 

lexical e estratégias top-down relacionadas às informações contextuais adotadas pelas crianças 

de 4 a 7 anos com o intuito de compreender as narrativas, e consequentemente, as UFs contidas 

nas histórias com base nas anotações e observações da pesquisadora, bem como das declarações 

voluntariamente feitas pelos sujeitos no decorrer do experimento. Outros tipos de estratégias 

que não se enquadram nos dois tipos previamente mencionados foram igualmente computados 

e analisados com o objetivo de que com base em todas as informações coletadas acerca da 

compreensão fraseológica das crianças dessa faixa etária possamos elaborar um modelo de 

processamento fraseológico de crianças de 4 a 7 anos em início de vida escolar.  

 

4.1 Experimento de Compreensão Fraseológica por crianças 

 

Como exposto anteriormente, com base nos resultados do pré-teste selecionamos os seis 

fraseologismos presentes no experimento sendo: um somatismo transparente, um somatismo 

opaco, um zoomorfismo transparente, um zoomorfismo opaco, um gastronomismo transparente 

e um gastronomismo opaco. As unidades fraseológicas foram as seguintes e estão apresentadas 

na ordem em que aparecem nas narrativas do livreto teste: (a) dar uma mãozinha, (b) ser unha 

e carne, (c) pagar mico, (d) brigar feito cão e gato, (e) encher linguiça e (f) chorar pelo leite 
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derramado. Foi particularmente complexa a tarefa de selecionar um gastronomismo 

transparente, por fim, optamos pela UF chorar pelo leite derramado, pelo esquema imagético 

que ela evoca e a transparência do elemento constituinte da expressão chorar. 

O próximo passo foi criar as narrativas curtas seguindo o modelo de Rumelhart (1977), 

que consiste na apresentação de uma situação (cenário) na qual o personagem busca atingir um 

determinado objetivo, seguido de complicação e resolução expressa pela unidade fraseológica 

em questão. Todas as histórias trazem situações cotidianas dos ambientes familiar e escolar. 

Buscamos produzir narrativas de modo a evitar quaisquer constrangimentos e minimizar 

qualquer desconforto durante a coleta dos dados. As narrativas produzidas podem ser 

encontradas nos anexos deste trabalho. 

Levando em consideração a faixa etária das crianças e a importância da leitura de 

imagens para estes sujeitos, colocamos em cada narrativa uma imagem relacionada ao sentido 

fraseológico, ou seja, que corrobora a interpretação fraseológica. Afinal, livros infantis e todo 

o material cultural produzido para o público infantil é fortemente ancorado na imagem. 

Destarte, as narrativas curtas se assemelhariam aos livros infantis com os quais as crianças já 

têm contato. 

Do mesmo modo, elaboramos o teste de múltipla escolha agora com apenas duas 

alternativas: uma de interpretação literal e uma de interpretação fraseológica. Todo o 

experimento foi apresentado pelo computador através de um arquivo de PowerPoint sob o 

controle da pesquisadora em uma sala isolada na escola em questão, livre de ruídos e 

interferências externas na medida do possível de modo individual. Entretanto, em algumas 

instituições manter os sujeitos em uma sala livre de ruídos foi particularmente desafiador, já 

que em uma das escolas, devido ao calor e à ausência de ventiladores, portas e janelas foram 

mantidas abertas. Logo, ruídos externos foram inevitáveis. Em duas outras escolas a coleta de 

dados se alongou até o período do intervalo e o barulho das crianças no ambiente externo 

também pode ser ouvido. 

O processo de coleta de dados foi gravado por completo para posterior transcrição 

através de um aplicativo de gravador de som digital instalado em um smartphone. Alguns 

obstáculos surgiram em nossa trajetória de pesquisa e coleta de dados como a timidez e a 

insegurança de algumas crianças, especialmente as do grupo de 4-5 anos.  

A dispersão relacionada ao tempo de execução do experimento e ao déficit de atenção 

comum a crianças nessa faixa etária foi consideravelmente minimizada com a redução do 

número de narrativas, comparando-se o teste ao pré-teste. No entanto, em algumas escolas o 
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experimento aconteceu na biblioteca/sala de jogos, o que fez com que algumas crianças 

ficassem distraídas. Ainda assim, dos quarenta sujeitos analisados, tivemos apenas onze casos 

de dispersão durante o experimento ao passo que no pré-teste, a dispersão aconteceu durante o 

experimento com todos os quatro informantes participantes. 

A idade dos sujeitos participantes da pesquisa variou entre 4 anos (48 meses) e 7. 10 (94 

meses), sendo que a idade média dos sujeitos foi de 6.1 (73 meses). A média de idade dos 

componentes do grupo etário 4-5 anos foi de 5 anos (60 meses) e a do grupo etário 6-7 anos foi 

de 7.2 (86 meses). O tempo médio de aplicação do Experimento de Compreensão Fraseológica 

por crianças foi de 4 minutos e 23 segundos. Em relação ao grupo etário, em média, os sujeitos 

do Grupo 4-5 anos levaram 4 minutos e 53 segundos para ouvir as narrativas e responder o teste 

de múltipla escolha, ao passo que os sujeitos do Grupo 6-7 anos realizaram o experimento em 

um tempo médio de 3 minutos e 53 segundos. 

É pertinente ressaltar o baixo tempo das crianças mais velhas em contraste com o tempo 

de aplicação do experimento com as mais jovens, ainda que com alguns sujeitos não tenhamos 

adotado a prática de esperar cerca de três segundos pelas predições acerca das unidades 

fraseológicas a serem manifestas voluntariamente. Isto indica que o processamento da 

linguagem figurada configura uma tarefa mais fácil para crianças de 6-7 anos. Elas conseguem 

inferir com mais prontidão o sentido das unidades fraseológicas, são comumente mais 

confiantes em relação às suas escolhas e em sua maioria não solicitavam a repetição da narrativa 

ou das alternativas do teste de múltipla escolha pela pesquisadora. 

Alguns procedimentos adotados pela pesquisadora para minimizar quaisquer 

constrangimentos, diminuir a timidez e fazer com que as crianças se sentissem à vontade para 

participar do experimento foram cumprimentar a criança, fazer uma leitura dinâmica e lúdica 

de contação de história, uso de gestos durante a narrativa em conjunto com a contação de 

história e levar a criança de volta à sala de aula. 

No terceiro dia da aplicação do experimento percebemos que se após a leitura da 

narrativa e do questionamento sobre a unidade fraseológica em questão, esperássemos algum 

tempo, as crianças poderiam manifestar espontaneamente suas deduções acerca do 

fraseologismo com base apenas nas fontes de informação contextual fornecidas, a saber: a 

narrativa em conjunto com a contação da história, os gestos e expressão facial da pesquisadora 

durante a leitura e a imagem atrelada à narrativa. Afinal de contas, as alternativas do teste de 

múltipla escolha em si direcionam em grande parte a compreensão das expressões de caráter 

metafórico presentes investigadas, posto que indicam os possíveis caminhos, um de 
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interpretação literal e outro de interpretação fraseológica. Notamos a potencialidade dos dados 

oriundos deste procedimento durante a aplicação do teste para a elaboração de um modelo de 

processamento fraseológico, um dos objetivos desta pesquisa. 

A partir daí, passamos a empregar este procedimento na aplicação do instrumento de 

coleta de dados não lendo imediatamente as alternativas após a leitura da pergunta e dando um 

tempo de cerca de três segundos para que a criança voluntariamente desse uma resposta sobre 

o sentido da unidade fraseológica presente no desfecho da narrativa e só depois disso ler as 

opções em voz alta. Isto nos permitiu observar o que denominamos de predições das crianças 

acerca das unidades fraseológicas e averiguar se o sentido fraseológico era evocado 

naturalmente pelos sujeitos ou se a compreensão de que se trata de um caso de linguagem 

figurada, e não literal, ocorria ou não somente após a leitura das alternativas. Como esta prática 

só foi empregada após o terceiro dia de coleta dos dados, quinze sujeitos não tiveram dados 

coletados sobre as predições fraseológicas, destes seis pertencentes ao Grupo 4-5 anos e nove 

ao Grupo 6-7 anos.  

Durante a gravação em áudio do experimento outra prática comum foi repetir as 

respostas dadas pelos sujeitos, pois já havíamos notado no pré-teste que muitos eram tímidos 

e/ou falavam em voz baixa, o que prejudicava a coleta dos dados e a transcrição dos áudios. 

Em relação ao Grupo de referência, todos os informantes, dez ao todo, selecionaram 

alternativas de interpretação fraseológica em um período de tempo extremamente curto em 

100% dos casos. Ao contrário das crianças analisadas em nossa pesquisa, a leitura foi feita pelos 

próprios sujeitos. Os mesmos alternaram entre a leitura silenciosa e a leitura em voz alta e não 

indicaram encontrar nas narrativas alguma expressão desconhecida. 

A seguir, apresentamos os dados obtidos em relação à variável idade e nossa 

interpretação dos mesmos. 

 

4.2 A compreensão de unidades fraseológicas e a faixa etária 

 

Ao contrário do que postula a visão tradicional acerca da compreensão fraseológica de 

crianças, trabalhamos com a hipótese de que o processamento fraseológico começa muito antes 

do que o imaginado, uma vez que apenas uma parte do que realmente conhecemos vem à 

superfície e em nossa performance linguística e que conforme a criança passa a frequentar 

outros ambientes socioculturais como a escola, ela passa a ter contato com um número maior 

de falantes da língua e tanto seu “repertório” de unidades fraseológicas aumenta, quanto as 
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táticas e estratégias utilizadas por estes sujeitos se ampliam e se aprimoram. Crespo e Cáceres 

(2006), por exemplo, argumentam que o desenvolvimento da compreensão fraseológica é mais 

acentuado nos primeiros anos de vida escolar. 

Compreendemos a compreensão fraseológica como um processo longo e contínuo no 

qual os indivíduos apresentam diferentes níveis. No nível inicial o indivíduo não consegue 

compreender as sentenças para além da literalidade e não faz uso das UFs em sua produção 

linguística, a fala ainda não está amplamente desenvolvida e suas habilidades de compreensão 

e comunicação são restritas. Há dificuldade em depreender o sentido figurado de expressões, 

até mesmo de fraseologismos transparentes.  

No nível intermediário ainda há pouca produção de fraseologismos no discurso do 

sujeito, mas ele já é capaz de compreender várias unidades fraseológicas, especialmente as UFs 

transparentes, aquelas cujos elementos constituintes da expressão já indicam em parte o sentido 

fraseológico, bem como as expressões que fazem parte do seu convívio sociocultural. Há 

discernimento entre o sentido literal e fraseológico desde que a situação comunicativa e/ou o 

contexto de uso seja claro. 

Consideramos nesta investigação um indivíduo de nível avançado quanto à 

compreensão fraseológica apenas quando ele não só compreende um vultoso número de 

fraseologismos, mas é capaz de compreender e até mesmo produzir variação de unidades 

fraseológicas através de modificação criativa, pois encontra-se respaldado pelo conhecimento 

socio-histórico-cultural intrínseco às UFs que possui. 

Pressupomos que os indivíduos examinados nesse experimento apresentariam nível 

intermediário de compreensão fraseológica, e como tal, seriam capazes de interpretar 

fraseologicamente, com algumas exceções, as sentenças presentes nas narrativas e que o 

número de respostas indicativas de interpretação fraseológica superaria as respostas literais. 

Também partimos da hipótese que o Grupo 6-7 anos teria mais ocorrências de respostas 

fraseológicas do que o Grupo 4-5 anos, o qual apresentaria um número relativamente alto de 

respostas literais.  

 Ao todo, participaram do Experimento de Compreensão Fraseológica por crianças 

quarenta sujeitos, destes 20 (vinte) pertencentes ao Grupo 4-5 anos e 20 (vinte) pertencentes ao 

Grupo 6-7 anos. De um total de 240 ocorrências, as crianças escolheram as alternativas de 

interpretação fraseológica 196 vezes, compreendendo 81,66% das respostas, enquanto as 

alternativas de interpretação literal foram escolhidas 44 vezes (18,33%). Estes dados indicam, 
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a nosso ver, que crianças nessa faixa etária são amplamente capazes de compreender unidades 

fraseológicas, desde que devidamente contextualizadas, o que confirma nossa hipótese.  

Em relação à hipótese referente aos grupos etários (4-5 anos e 6-7 anos) os resultados 

atestam o considerável desenvolvimento do Grupo 6-7 anos frente ao Grupo 4-5 anos. De um 

total de 120 ocorrências o Grupo 4-5 anos optou por respostas fraseológicas 88 vezes (73,33%) 

e por respostas literais 32 vezes (26,66%), enquanto o Grupo 6-7 anos interpretou 

fraseologicamente as sentenças presentes nas narrativas 108 vezes (90%) e literalmente 12 

vezes (10%).  

 Como explicitado pelo gráfico a seguir: 

 

Gráfico 2: Compreensão fraseológica e idade 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Adotando como parâmetro os resultados do grupo de referência composto por dez 

estudantes universitários, estabelecemos que, para que um indivíduo fosse considerado 

proficiente na compreensão fraseológica, ele teria que ter interpretado corretamente todas as 

seis unidades fraseológicas contidas nas narrativas curtas e no teste de múltipla escolha. Das 

quarenta crianças participantes desta pesquisa, apenas 16 delas atingiram este critério, 

compreendendo 40 % do total de sujeitos analisados nesta pesquisa. Destes dezesseis sujeitos, 

seis pertenciam ao Grupo 4-5 anos e dez ao Grupo 6-7 anos contendo 37,5% e 62,5% 

respectivamente. Logo, fica evidente o melhor desempenho do Grupo 6-7 anos em relação ao 

Grupo 4-5 anos. A idade média dos sujeitos de alto nível de compreensão fraseológica foi de 
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6.6 (80 meses), idade mais baixa do que os estudos de Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) 

e Levorato e Cacciari (1992, 1995) supõem.  

 É válido ressaltar que nenhum dos sujeitos que acertaram todas as unidades 

fraseológicas presentes no Experimento de Compreensão Fraseológica também realizaram 

predições fraseológicas em sua totalidade. De modo geral, todos os sujeitos modificaram suas 

predições após ouvir a leitura das alternativas apresentadas52. Considerando o conjunto 

heterogêneo de fraseologismos existentes no experimento, o qual continha uma combinação de 

UFs opacas e transparentes classificadas como mais familiares e menos familiares por 

profissionais da Educação Infantil no Teste de Validação, é impressionante que uma parcela 

tão considerável de sujeitos tenha sido capaz de compreender fraseologicamente todas as 

expressões de caráter figurado. 

Em relação às expressões mais compreendidas fraseologicamente nos grupos etários, a 

expressão mais compreendida por ambos os grupos foi o gastronomismo opaco encher linguiça 

(19 ocorrências no Grupo 4-5 anos e 20 no Grupo 6-7 anos). Ademais, o Grupo 4-5 anos teve 

mais facilidade em compreender o sentido fraseológico do somatismo transparente dar uma 

mãozinha (18 ocorrências ) e do zoomorfismo transparente brigar feito cão e gato (18 

ocorrências), ao passo que o Grupo 6-7 anos obteve o maior número de interpretações 

adequadas do somatismo transparente dar uma mãozinha (20 ocorrências), do zoomorfismo 

opaco pagar mico (19 ocorrências) e do zoomorfismo transparente brigar feito cão e gato (19 

ocorrências).  

Os dados coletados através do Experimento de Compreensão Fraseológica por crianças 

comprovam nossa hipótese geral e o crescimento significativo de respostas de interpretação 

fraseológica por parte dos sujeitos do Grupo 6-7 anos em relação ao Grupo 4-5. Também 

corroboram que o nível intermediário se completa por volta dos 7 anos, no qual um indivíduo 

consegue compreender um grande número de UFs desde que contextualizadas. 

 Ao mesmo tempo, os dados obtidos evidenciam que por volta dos 5 anos de idade uma 

criança já é amplamente capaz de compreender a linguagem figurada presente nas UFs e 

interpretar sentenças fraseologicamente dentro de um contexto. 

 

 

 

 

 
52 Quatro sujeitos do Grupo 6-7 anos que obtiveram pontuação máxima no teste não tiveram predições coletadas. 
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4.3 A compreensão de unidades fraseológicas e a analisibilidade semânticas das UFs 

 

 Embora no que se refere à variável analisibilidade semântica tenhamos, como visto 

anteriormente, um continuum de analisibilidade (COOPER 1999), nesta investigação 

possuímos duas condições: opacidade e transparência. As unidades fraseológicas classificadas 

como opacas são aquelas nas quais os elementos dificilmente indicam o significado metafórico 

ou fraseológico da expressão. Tomemos, como exemplo, a UF pagar mico. Os significados 

individuais de seus elementos (pagar: dar o preço estipulado por algo, satisfazer uma dívida, 

remunerar, recompensar; mico: macaco de pequeno porte e cauda comprida) não podem ser 

facilmente relacionados com o sentido atribuído à expressão de “passar vergonha”. 

 Já as UFs ditas transparentes são aquelas nas quais um ou mais de um elemento 

constituinte da expressão evoca em parte o sentido fraseológico da expressão, seja por suscitar 

um esquema de imagens extremamente claro ou pelo fato do verbo utilizado na expressão estar 

diretamente relacionado à situação descrita pela UF, como é o caso de brigar feito cão e gato, 

no qual, o verbo brigar (lutar, disputar) já suscita a situação expressa pela UF. 

Partimos da hipótese de que as crianças de 4 a 7 anos de idade já são capazes de fazer 

uso da analisibilidade semântica como uma estratégia de compreensão fraseológica diante de 

fraseologismos desconhecidos e que quão maior a transparência de uma unidade fraseológica, 

maior é a probabilidade de uma interpretação fraseológica por parte da criança, pois como 

afirma Gibbs (1987, p.581): “As crianças compreendem mais facilmente expressões 

idiomáticas metaforicamente transparentes porque estas expressões metaforicamente estendem 

seus sentidos literais para outros contextos para criar suas interpretações idiomáticas”.53  

As expressões consideradas opacas nesse estudo foram as seguintes: ser unha e carne, 

pagar mico e encher linguiça e as consideradas unidades fraseológicas transparentes foram: 

dar uma mãozinha, brigar feito cão e gato e chorar pelo leite derramado.  

Os resultados da análise desta variável foram inesperados, pois surpreendentemente o 

número de respostas de interpretação fraseológica foram maiores em relação às UFs opacas. 

Das 120 ocorrências, os sujeitos interpretam fraseologicamente 102 vezes e literalmente 18 

vezes. Enquanto as UFs transparentes foram interpretadas fraseologicamente 98 vezes e 

literalmente 22 vezes. Os dados encontram-se resumidos na tabela abaixo: 

 

 

 
53 Tradução nossa do original: “Children more easily understand metaphorically transparente idioms because 

these metaphorically extend their literal meanings to other contexts to create their idiomatic interpretations”.  
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Tabela 1: UFs transparentes e opacas 

 Respostas de interpretação 

fraseológica 

Respostas de interpretação 

literal 

UFs transparentes                     98                 22 

UFs opacas                     102                 18 
Fonte: Elaborada pela autora. 

    

Motivados pelos resultados obtidos no experimento em relação às UFs opacas 

esmiuçamos os aspectos envolvidos na alta compreensão de fraseologismos opacos e, ao 

examinarmos os dados por expressão, percebemos que a UF encher linguiça foi a mais 

compreendida fraseologicamente, enquanto o gastronomismo considerado transparente chorar 

pelo leite derramado foi a segunda expressão menos interpretada em conformidade com o 

sentido fraseológico. Com base nesta análise aventamos algumas possibilidades para o 

fenômeno: (a) a expressão encher linguiça, ao contrário do pressuposto por profissionais da 

educação infantil no Teste de Validação de Unidades Fraseológicas, no qual foi um dos 

gastronomismos menos votados, é uma UF extremamente familiar às crianças de 4 a 7 anos e 

isto influenciou na interpretação dos sujeitos; (b) a expressão chorar pelo leite derramado, 

embora tenha sido o gastronomismo transparente com melhor pontuação no teste de validação 

anteriormente mencionado, não é tão transparente no continuum de composicionalidade; (c) 

algo na elaboração da narrativa/contexto indica de maneira mais significativa o sentido 

fraseológico da expressão de caráter metafórico e/ou (d) os fraseologismos opacos, devido à 

baixa variação e alta fixação, tem maior idiomaticidade e convencionalidade na língua fazendo 

com que estes se tornem mais fáceis de serem compreendidos fraseologicamente.  

Acreditamos que a combinação de fatores relacionados à expressão encher linguiça 

mencionados no item (d) faz com que essa UF tenha um índice tão alto de interpretações 

fraseológicas. Afinal, quão mais opaca e também improvável de ocorrer em seu sentido literal 

uma UF é, mais idiomática, fixa e convencional ela se torna. Julgamos que uma nova pesquisa 

deva ser realizada para averiguar essas questões e comprovar nossa hipótese sobre as unidades 

fraseológicas tidas como opacas.  

Posteriormente examinamos minuciosamente os dados dos grupos etários com a 

finalidade de observar se a analisibilidade semântica tem algum efeito facilitador, e 

consequentemente influencia a compreensão fraseológica. Os dados referentes às UFs opacas 

no grupo etário 4-5 anos e no grupo 6-7 anos estão apresentados no gráfico a seguir: 
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Gráfico 3: Interpretação das UFs opacas 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De imediato, notamos o considerável aumento das respostas de interpretação 

fraseológica nas expressões com unidades fraseológicas opacas, um verdadeiro salto de 

desenvolvimento em relação aos grupos etários analisados na pesquisa. Afinal, o Grupo 4-5 

anos interpretou as UFs opacas como fraseológicas em 46 ocorrências (76,66%) e como literais 

em 14 ocorrências (23,33%), ao passo que o Grupo 6-7 anos interpretou as mesmas expressões 

fraseologicamente em 56 ocorrências (93,33%) e literalmente apenas em 4 ocorrências (6,66%). 

A opacidade, i.e., a baixa analisibilidade semântica das unidades fraseológicas dificulta a 

compreensão do sentido fraseológico no Grupo 4-5 anos, o que não acontece com o Grupo 6-7 

anos. O processamento dos fraseologismos opacos demanda mais dos sujeitos mais jovens para 

os quais a transparência de uma expressão de sentido figurado contribui significativamente para 

a compreensão do sentido fraseológico como indicam os dados referentes às UFs vistas aqui 

como transparentes resumidos abaixo: 
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Gráfico 4: Interpretação das UFs transparentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os resultados confirmam o salto de desenvolvimento do Grupo 6-7 anos em relação ao 

Grupo 4-5 anos com o número maior de interpretações fraseológicas tanto nas UFs opacas 

quanto nas transparentes, embora com um número pouco menor de ocorrências de interpretação 

fraseológica entre as UFs transparentes. Os sujeitos do Grupo 4-5 anos interpretaram 

fraseologicamente as UFs consideradas transparentes em 36 ocorrências (90%), ao passo que o 

Grupo 6-7 anos interpretou os fraseologismos transparentes em 39 ocorrências (97,5%). O que 

nos fez questionar: a analisibilidade semântica não desempenha um papel decisivo na 

compreensão fraseológica de crianças? O contexto propiciado pelas narrativas curtas não 

indicava o sentido fraseológico de modo satisfatório? Ou há algum problema na classificação 

das unidades fraseológicas como opacas e transparentes? 

Sobretudo, é importante destacar que a distância entre as interpretações fraseológicas 

obtidas nos dois grupos etários participantes da pesquisa diminui consideravelmente nas 

unidades fraseológicas transparentes em comparação às interpretações fraseológicas das UFs 

opacas, ou seja, quando se trata das expressões denominadas transparentes ambos os grupos 

apresentam resultados similares indicativos de alta compreensão (Gráfico 6), enquanto que, no 

processo de interpretação fraseológica das UFs opacas, o Grupo 6-7 anos se destaca 

expressivamente. 

Esmiuçaremos cada um destes questionamentos. Desde o início da análise dos dados 

nos surpreenderam as respostas das expressões encher linguiça e chorar pelo leite derramado. 

Ambas são do tipo dos gastronomismos, mas enquanto denominamos encher linguiça uma 
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unidade fraseológica opaca, classificamos chorar pelo leite derramado uma expressão 

transparente, isto é, julgamos que o verbo chorar já indicava em parte o sentido da expressão.  

Contudo, isso não se confirmou e vários sujeitos de ambos os grupos etários tiveram 

dificuldade em compreendê-la como fraseológica, optando pela resposta “porque ele derramou 

o leite, porém tinha mais na geladeira”, mesmo que a narrativa não mencionasse leite.  

Na verdade, em análise posterior percebemos que a expressão em si designa uma 

situação de arrependimento, mais especificamente uma situação na qual o sujeito da oração se 

arrepende por uma ação realizada por ele mesmo. Chorar não equivale a se arrepender e, embora 

chorar seja uma ação comum a crianças, elas o fazem por diversos motivos. A narrativa que 

continha essa expressão suscitou diversas conjecturas e possíveis motivos do choro do 

personagem, inclusive possíveis motivos que não podem ser inferidos pela narrativa (Sujeito 

37), como demonstram os exemplos a seguir: 

(1) SUJ 03: “A mãe dele brigou co ele”. 

(2) SUJ 08: “Porque com o brinquedo quebrado... as crianças choram”. 

(3) SUJ 22: “Porque se bater no pé (o brinquedo), ele chora”. 

(4) SUJ 35: “Porque a roda do carro quebrou”. 

(5) SUJ 37: “Porque ele não gostava do carrinho e ele quebrou pra ver se ganhava 

outro”. 

Por outro lado, a expressão encher linguiça aparentou ter seu sentido fraseológico claro 

para os sujeitos da pesquisa como exemplificado pelas predições dos sujeitos 05, 08 e 09: 

(6) SUJ 05: “Porque ele não queria tomar banho”. 

(7) SUJ 08: “É porque ele não queria tomar banho”. 

(8) SUJ 09: “Porque ele não queria tomar banho”.54 

A situação descrita pela narrativa demonstrou ser recorrente para as crianças desta faixa 

etária como explicita a declaração durante a aplicação do instrumento do Sujeito 16 no trecho 

abaixo: 

(9) SUJ 16: “Meu irmão”. 

Pesquisadora: “Teu irmão faz assim?” 

SUJ16: Teima pra não ir tomar banho”.  

De fato, a expressão encher linguiça foi a expressão mais compreendida 

fraseologicamente após a apresentação das alternativas do teste de múltipla escolha. Um dos 

 
54 Importante ressaltar que a expressão não significa não querer tomar banho, mas, que no contexto do 

experimento, ao optar por essa resposta o sujeito ignorava a alternativa que assinalava a possibilidade de 

literalidade, i.e., do personagem principal estar de fato recheando uma linguiça. 
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sujeitos do Grupo 4-5 anos (Sujeito 04) chegou a inferir uma extensão de sentido ao verbo 

encher como justificativa do sentido fraseológico, e outro sujeito do Grupo 6-7 anos (Sujeito 

31) a buscar uma associação entre a palavra língua (necessária para a fala) e a palavra linguiça 

(presente na expressão) e ainda uma criança do Grupo 6-7 anos a relacionar a expressão da 

narrativa com outra unidade fraseológica característica do Ceará (Sujeito 40): 

(10) SUJ 04: “Porque ele estava enchendo um monte de história”. 

(11) SUJ 31: “Porque...ele...fala/fala muitas histórias e a língua é tipo uma linguiça, né?” 

(12) SUJ 40: Pra ele parar de fazer hora”. 

Se excluirmos os resultados referentes aos gastronomismos e mantivermos apenas os 

dados referentes aos somatismos e zoomorfismos, a realidade é outra. O número de 

interpretações fraseológicas de UFs transparentes é de 75 ocorrências e o de interpretações 

literais das mesmas expressões 05 ocorrências. Já o número de interpretações fraseológicas de 

unidades fraseológicas opacas é de 59 ocorrências para 21 ocorrências de respostas de 

interpretação literal. As diferenças de desempenho em relação às UFs opacas se acentuam e 

tornam-se mais evidentes ao compararmos os resultados obtidos nos dois grupos etários 

participantes da pesquisa: 
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Gráfico 5: Comparação entre grupos etários 

  
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Quando comparamos o desempenho do Grupo 4-5 anos nas expressões com UFs 

transparentes (36 ocorrências de 40) e nas expressões com unidades fraseológicas opacas (23 

ocorrências de 40) percebemos o quanto a transparência dos elementos constituintes da 

expressão influencia a interpretação desses sujeitos. A transparência da expressão é bem menos 

decisiva para a interpretação do Grupo 6-7 anos, o qual teve um total de 39 interpretações 

fraseológicas das UFs transparentes e 34 ocorrências de respostas de interpretação fraseológica 

nas UFs opacas.  

Os dados referentes às predições, os quais delinearemos melhor futuramente, confirmam 

este aspecto. De maneira geral, a unidade fraseológica com o maior número de predições 

fraseológicas, ou seja, nas quais o sentido fraseológico foi deduzido pelos sujeitos com base na 

informação contextual disponibilizada pelas narrativas, pela leitura das histórias com as 

expressões faciais e gestos da pesquisadora e das imagens, foi a expressão chorar pelo leite 

derramado e a com o menor número foi encher linguiça. Nos grupos etários, a unidade 

fraseológica mais interpretada adequadamente nas predições pelo Grupo 4-5 anos foi o 

fraseologismo transparente dar uma mãozinha e no Grupo 6-7 anos a UF transparente chorar 

pelo leite derramado. Enquanto as menos interpretadas fraseologicamente nas predições foram 
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a UF opaca encher linguiça no Grupo 4-5 anos e no Grupo 6-7 anos e a UF transparente dar 

uma mãozinha55.  

Analisando os números de interpretações fraseológicas das expressões presentes nas 

narrativas nas UFs opacas e transparentes e das predições fraseológicas das crianças pudemos 

aferir os grupos etários quanto ao comportamento frente à variável de analisibilidade semântica. 

É possível notar que as expressões semanticamente mais analisáveis como as unidades 

fraseológicas transparentes evocam com mais facilidade o sentido fraseológico para o Grupo 4-

5 anos. Esta variável não tem o mesmo peso para a compreensão do Grupo 6-7 anos. Para as 

crianças mais velhas outras características e aspectos da compreensão fraseológica como a 

convencionalidade parecem desempenhar um papel mais importante.  

Resumidamente, o número de interpretações fraseológicas cresce nas UFs transparentes, 

ao passo que a diferença entre interpretações literais ou fraseológicas no Grupo 6-7 se mantém. 

Isto indica que a analisibilidade semântica tem maior influência para as crianças mais jovens 

(Grupo 4-5 anos). Os sujeitos deste grupo são mais dependentes da transparência de uma 

expressão para interpretá-la corretamente.  

 

4.4 A compreensão de unidades fraseológicas e o tipo de UF 

 

 Desde os primeiros contatos com os estudos acerca do fenômeno a ser analisado nesta 

pesquisa, presumimos que expressões como os somatismos e os zoomorfismos seriam de mais 

fácil compreensão para crianças de 4 a 7 anos.  Os somatismos por fazerem parte das expressões 

provenientes das experiências corpóreas que de acordo com Lakoff e Johnson (2003) 

fundamentam as unidades fraseológicas e os zoomorfismos pelo fato de grande parte do 

material cultural produzido para crianças terem como personagens os animais, tornando-os 

constantes no universo cultural compartilhado por estes indivíduos. Em contrapartida, os 

gastronomismos são mais difíceis de compreender por serem semanticamente menos 

motivados. 

 A primeira evidência de comprovação de nossa hipótese surgiu durante o Teste de 

Validação das Unidades Fraseológicas, quando professores de Educação Infantil que trabalham 

diretamente com crianças na faixa etária de 4 a 7 anos apontaram estas unidades fraseológicas 

como sendo as menos prováveis de fazerem parte do universo infantil. Após o pré-teste e, 

 
55 Vale salientar que os dados referentes às predições não comportam todos os quarenta sujeitos participantes da 

pesquisa e que nesta seção só destacamos os casos de predições fraseológicas.  
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principalmente, a aplicação do instrumento de coleta de dados o Experimento de Compreensão 

Fraseológica por crianças e do volume de dados obtidos com os quarenta sujeitos, nossa 

hipótese quanto ao tipo de unidade fraseológica foi confirmada. Os somatismos e os 

zoomorfismos efetivamente tiveram um número bem maior de respostas de interpretação 

fraseológica do que os gastronomismos, mesmo com o impressionante número de acertos em 

relação ao gastronomismo encher linguiça, como visto na seção anterior. 

 Os resultados quanto ao tipo de UF (somatismos, zoomorfismos e gastronomismos) 

estão dispostos no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 6: Interpretação dos tipos de UF 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A compreensão fraseológica de somatismos e zoomorfismos foi de 81,25% e 87,5% 

respectivamente, significativamente maior do que a interpretação fraseológica dos 

gastronomismos (77,5%). Em relação aos grupos etários, percebemos que embora os resultados 

tenham demonstrado em ambos os grupos que os zoomorfismos são os tipos de unidades 

fraseológicas de maior interpretação fraseológica, algumas discrepâncias surgiram. Por 

exemplo, para o Grupo 4-5 anos os gastronomismos tiveram uma interpretação fraseológica a 

mais do que os somatismos, como resumido no gráfico a seguir:  
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Gráfico 7: Grupo 4-5 anos e os tipos de UFs 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 No Grupo 4-5 anos os somatismos tiveram uma compreensão fraseológica de 70% do 

total de somatismos, enquanto os gastronomismos obtiveram 72,5%. Os zoomorfismos 

permanecem como tipo de unidade fraseológica com maior número de interpretações 

fraseológicas (77,5% do total de zoomorfismos). A diferença entre somatismos e 

gastronomismos no tocante ao número de respostas que indicam compreensão fraseológica é 

mais acentuada no Grupo 6-7 anos, 36 ocorrências de somatismos (90%) e 33 de 

gastronomismos (82,5%). Os zoomorfismos seguem como tipo de UF com maior compreensão 

fraseológica com 39 ocorrências de interpretação fraseológica (97,5%) como explicitado no 

seguinte gráfico: 

 

Gráfico 8: Grupo 6-7 anos e os tipos de UFs 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Considerando-se a segmentação dos grupos percebemos que os melhores desempenhos 

em relação aos somatismos foi o Grupo 3 composto por crianças de 6-7 anos de escola pública 

de pequeno porte (100%) e o pior foi do Grupo 1 composto por crianças de 4-5 anos de escola 

pública de pequeno porte (60%). Os zoomorfismos tiveram seu melhor desempenho em relação 

à compreensão fraseológica nos Grupos 3, 4 e 7, todos com 100% de interpretação fraseológica 

compostos respectivamente por crianças de 6-7 anos de escola pública de pequeno porte, 

crianças de 6-7 anos de escola pública de grande porte e crianças de 6-7 anos de escola particular 

de pequeno porte. O pior desempenho de compreensão fraseológica com os zoomorfismos foi 

no Grupo 6 constituído por crianças de 4-5 anos de escola particular de grande porte (60%). 

Os gastronomismos, tipos de unidades fraseológicas com menor número de respostas 

de interpretação fraseológica nesta pesquisa, tiveram seu melhor desempenho no Grupo 8 

formado por crianças de 6-7 anos de escola particular de grande porte (100%), enquanto o grupo 

que apresentou maior dificuldade na compreensão destas expressões foram os Grupos 1, 3, 5 e 

6, em sua maioria compostos por crianças de 4-5 anos, oriundos tanto de escola pública quanto 

particular, com exceção do Grupo 3, o qual é constituído por crianças de 6-7 anos de escola 

pública de pequeno porte. 

Ao combinarmos os dados obtidos sobre a analisibilidade semântica com o tipo de UF, 

observamos que o somatismo transparente dar uma mãozinha, o zoomorfismo transparente 

brigar feito cão e gato e o gastronomismo opaco encher linguiça foram as expressões que 

obtiveram o maior número de respostas de interpretação fraseológica, ou seja, foram as 

sentenças mais facilmente compreendidas pelas crianças de 4 a 7 anos de idade. Um dos dados 

mais surpreendentes desta pesquisa foi que a expressão mais compreendida no Experimento de 

Compreensão Fraseológica por crianças foi o gastronomismo opaco encher linguiça. Esta 

expressão atingiu quase o número máximo de interpretações fraseológicas compreendendo 39 

ocorrências de um total de 40, seguida pelo somatismo transparente dar uma mãozinha e pelo 

zoomorfismo transparente brigar feito cão e gato.  

As expressões menos compreendidas fraseologicamente foram o gastronomismo 

transparente chorar pelo leite derramado e o somatismo opaco ser unha e carne com 23 e 26 

ocorrências de um total de 40 respectivamente. Como mencionado anteriormente na seção sobre 

a compreensão fraseológica e a analisibilidade semântica, acreditamos que a expressão encher 

linguiça representa uma situação mais clara e presente no cotidiano de crianças dessa faixa 

etária sendo mais frequente, e, portanto, foi fixada e convencionalizada pelo uso para estes 
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falantes em contraste com o gastronomismo considerado transparente chorar pelo leite 

derramado. 

   

4.5 Predições das crianças de 4 a 7 anos 

 

 Inicialmente nosso experimento consistia apenas em observar as táticas e estratégias 

empregadas por crianças de 4 a 7 anos para compreender as unidades fraseológicas presentes 

nas narrativas curtas diante das alternativas apresentadas pelo teste de múltipla escolha 

subsequente. Foi durante a coleta de dados em uma das escolas que notamos um novo caminho 

para obter dados referentes à compreensão da linguagem figurada. Isto aconteceu quando uma 

das crianças não esperou a leitura das alternativas do teste de múltipla escolha e manifestou 

espontaneamente o que inferia da unidade fraseológica, declarando assim de maneira clara o 

que compreendia da expressão. A partir daí adotamos como prática esperar cerca de três 

segundos para que as crianças espontaneamente se voluntariassem e expressassem o que 

entendiam da sentença sem as possibilidades existentes no teste de múltipla escolha do 

experimento. 

 Isto fez com que todo o Grupo 3 constituído por crianças de 6-7 anos de escola pública 

de pequeno porte fosse nulo para análise desse aspecto do processo de compreensão 

fraseológica, bem como fossem considerados apenas os sujeitos 02, 04 e 05 do Grupo 1 

composto por crianças de 4-5 anos de escola pública de pequeno porte, os sujeitos 08,09 e 10 

do Grupo 2 formado por crianças de 4-5 anos de escola pública de grande porte e o sujeito 16 

do Grupo 4 composto por crianças de 6-7 anos de escola pública de grande porte. Foi o sujeito 

16 que nos fez perceber a potencialidade de dados referentes ao que denominamos nesta 

pesquisa de predições dos sujeitos.  

 Compreendemos as predições como sendo as suposições manifestas espontaneamente 

pelos sujeitos frente às unidades fraseológicas presentes no Experimento de Compreensão 

Fraseológica por crianças, suas inferências, as quais nos permitem entender em grande parte o 

que as crianças compreenderam das narrativas, e principalmente, das UFs. No Experimento de 

Compreensão Fraseológica por crianças, logo após a leitura da narrativa de modo lúdico, 

lançamos a pergunta referente ao desfecho da história, a qual contem a UF e aguardamos se o 

sujeito naturalmente respondia à pergunta por um tempo de três segundos, sem o auxílio das 

alternativas do teste de múltipla escolha. Por vezes os sujeitos por motivos de timidez e/ou 

insegurança evitavam responder, ficando calados diante do questionamento da pesquisadora, 
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notamos que isso aconteceu bastante no Grupo de 4-5 anos. Quando isso acontecia, ou 

repetíamos a pergunta e esperávamos para ver se o sujeito responderia ou apresentávamos as 

alternativas para não pressionar os sujeitos. 

 Como a ideia de investigar as predições das crianças só surgiu posteriormente, os dados 

apresentados aqui não correspondem aos quarenta sujeitos participantes da pesquisa, mas aos 

27 sujeitos aos quais lançamos a pergunta do tipo “Por que a mãe de Alice pediu que ela desse 

uma mãozinha?”. Esse questionamento rendeu um total de 162 ocorrências. Avaliamos as 

respostas das crianças de acordo com as seguintes categorias: 

(a) Predição fraseológica- a criança responde demonstrando entender o sentido da 

expressão de linguagem figurada. 

(b) Predição literal- a criança responde em conformidade com o sentido literal da 

expressão. 

(c) Predição inexistente- a criança evita responder à pergunta ou diz que não sabe. 

(d) Predição relacionada- a criança apresenta como resposta algum fato ou detalhe da 

narrativa. 

(e) Predição não-relacionada- a criança propõe como resposta algum fato ou detalhe não 

presente na narrativa. 

Estes dados encontram-se expostos no gráfico seguinte: 

 

Gráfico 9: Predições 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Como podemos ver no gráfico, o maior número de ocorrências foi o de predições 

relacionadas à narrativa, mas não referentes necessariamente ao sentido fraseológico ou literal, 

com um total de 54 ocorrências (33,33%), seguidas pelas predições fraseológicas com 51 

ocorrências (31,48%). Esses dados demonstram que as crianças estavam atentas às narrativas e 

se engajaram na compreensão das narrativas e, consequentemente, das unidades fraseológicas. 

Esses dados excedem de modo considerável aqueles relacionados aos sujeitos que se recusaram 

a realizar suposições, as chamadas aqui predições inexistentes com 39 ocorrências (24,07%) e, 

principalmente, as 16 ocorrências de predições não relacionadas a fatos e detalhes das narrativas 

(9,876%) e as 02 ocorrências de predições literais (1,234%).  

 Para ilustrar a classificação adotada neste trabalho frente às predições das crianças 

esmiuçaremos cada um dos tipos de predições investigadas. Vejamos o caso das predições 

fraseológicas por exemplo. Nesta pesquisa foram assim consideradas todas as predições que 

diretamente referem ao sentido não composicional, figurado da expressão. Importante ressaltar 

que mesmo quando o sujeito percebia o sentido fraseológico da UF antes da leitura das 

alternativas, ainda assim as mesmas eram lidas em seguida.  

Isto é, pudemos verificar se os sujeitos mantinham sua resposta após a leitura das 

alternativas do teste de múltipla escolha e das 51 ocorrências desse tipo de predição, apenas um 

sujeito do Grupo 4-5 anos após realizar uma predição fraseológica optou pela alternativa de 

interpretação literal (Sujeito 02). Isto significa que quando um sujeito tem em mente o sentido 

fraseológico, ele tende a manter sua interpretação, pois compreende claramente a UF. O mesmo 

não acontece com uma predição literal, na qual a criança infere um possível sentido literal da 

expressão apresentada. Das duas únicas ocorrências de predição literal, ambas com sujeitos do 

Grupo 4-5 anos e com gastronomismos, em uma o sujeito manteve a interpretação literal 

(Sujeito 30), enquanto o outro sujeito após a leitura das alternativas optou por uma resposta de 

interpretação fraseológica. 

 Os exemplos abaixo são de predições fraseológicas (exemplos 1, 2 e 3) e literais 

(exemplo 4) do gastronomismo transparente chorar pelo leite derramado: 

(1) SUJ 21: “Porque ele quebrou porque ele quis”. 

(2) SUJ 04: “Porque o brinquedo se quebrou e não tinha mais com/ consertar”. 

(3) SUJ 40: “Porque ele tinha quebrado, não adiantava, que não dá pra consertar”. 

(4) SUJ 30: “Porque o leite derramou”. 

Salientamos que só foram consideradas predições fraseológicas no caso do 

gastronomismo chorar pelo leite derramado as respostas que deixavam clara a culpa do sujeito 
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e a impossibilidade de retificar a situação que, a nosso ver, são diretamente ligadas ao sentido 

dessa UF e que em nenhuma das narrativas são mencionados literalmente uma mão, unha e 

carne, mico, cão e gato, linguiça e leite. Na narrativa 1, nenhum dos personagens menciona 

uma possível mão de brinquedo, na narrativa 2 não se faz referência a nenhum tipo de 

machucado, na narrativa 3 não há alusões a micos, assim como na narrativa 4 não se mencionam 

cães e gatos nem mesmo nos desenhos animados, na narrativa 5 não se especifica o que é o 

almoço nem muito menos cita-se linguiça e na narrativa 6 a palavra leite não aparece a não ser 

na expressão. De fato, todos esses vocábulos aparecem nas narrativas exclusivamente na 

unidade fraseológica do desfecho das histórias. 

Observemos agora os exemplos de predições relacionadas e não relacionadas às 

narrativas. As predições denominadas relacionadas em nossa análise foram aquelas 

relacionadas a um determinado evento e/ou detalhe da narrativa, ou seja, a elementos presentes 

na história ouvida pelas crianças (exemplos 5 e 6), ao passo que as não relacionadas descrevem 

eventos que não aconteceram na narrativa curta (exemplo 7) e/ou conjecturam opiniões que não 

estão expressas nas histórias (exemplo 8). Todos os exemplos são sobre o gastronomismo 

chorar pelo leite derramado: 

(5) SUJ 08: “Porque/porque com o brinquedo quebrado... as crianças choram”. 

(6) SUJ 35: “Porque a roda do carro quebrou”. 

(7) SUJ 22: “Porque... porque se bater no pé, ele chora”. 

(8) SUJ 37: “Porque ele não gostava do carrinho e ele quebrou pra ver se ganhava 

outro”. 

Note-se que no exemplo (5) o Sujeito 08 menciona que a criança chora porque o 

brinquedo está quebrado, aliás como comumente as crianças choram quando algo similar 

acontece. Na narrativa curta da UF chorar pelo leite derramado o brinquedo quebra como 

referenciado pelo Sujeito 08, mas como consequência da própria ação do personagem da 

história. Tornando-a, a nosso ver, uma predição relacionada e não fraseológica. De modo 

similar o Sujeito 35 faz alusão à roda do carrinho quebrada ao fim da história, porém não alude 

ao motivo da quebra do brinquedo. Por outro lado, o Sujeito 22 sugere que o motivo pelo qual 

o personagem chorou pelo leite derramado foi que o brinquedo ou pedaços dele bateram no pé 

do mesmo, acontecimento que não é mencionado na narrativa, o que determina que sua predição 

é não relacionada. Assim como o Sujeito 37 que insinua uma motivação por trás das ações 

desempenhadas pelo personagem da narrativa curta que não é aludida em momento algum da 

narrativa o que, embora seja interessante e indicativo de uma mente criativa, não se relaciona 



104 

 

 
 

necessariamente ao sentido fraseológico e nem mesmo ao literal em relação à nossa pesquisa, 

fazendo com que essa predição seja classificada como não relacionada. 

Ao contrário do que supõe a visão tradicional acerca do fenômeno de compreensão 

fraseológica de crianças nessa faixa etária, nossos dados indicam que ao ouvir uma sentença de 

sentido não-composicional de linguagem figurada como as unidades fraseológicas é o sentido 

fraseológico que é a princípio ativado e não o sentido literal. Em outras palavras, a compreensão 

fraseológica de crianças está em um nível mais avançado do que é comumente suposto. Os 

dados corroboram que a compreensão fraseológica das crianças de 4 a 7 anos está no nível 

intermediário, inclusive com a produção de unidades fraseológicas nas predições de dois 

sujeitos (Sujeito 38 e Sujeito 40) como podemos ver nos exemplos (9) e (10) abaixo, ambos 

pertencentes ao Grupo 6-7 anos (92 meses) e da narrativa que continha o gastronomismo opaco 

encher linguiça e que respondiam a pergunta Por que a mãe do Guto disse que ele estava 

enchendo linguiça?: 

(9) SUJ 38: “Porque ele tava dando muito trabalho pra ela. Porque ele não queria 

tomar banho”. 

(10) SUJ 40: “Pra ele parar de fazer hora”. 

O uso de unidades fraseológicas como dar trabalho e fazer hora demonstra como 

expressões desse tipo já estão presentes no convívio sociocultural desses sujeitos e 

principalmente em seu discurso. Embora normalmente assuma-se que crianças nessa faixa 

etária operem prioritariamente na linguagem literal, elas não só (re)conhecem o uso das 

unidades fraseológicas e do sentido não-composicional de sentenças, como por volta dos sete 

anos de idade já se utilizam dessas expressões.  

Embora saibamos que os dados sobre as predições das crianças apresentados aqui sejam 

referentes apenas a 27 sujeitos e não aos 40 sujeitos participantes da pesquisa, gostaríamos de 

estabelecer, na medida do possível, as diferenças entre as predições dos grupos 4-5 anos e 6-7 

anos. Destes 27 sujeitos cujas predições foram coletadas, 16 são do Grupo 4-5 anos 

contabilizando 96 ocorrências de predições e 11 do Grupo 6-7 anos com um total de 66 

ocorrências. Os resultados encontram-se resumidos na tabela abaixo: 

Tabela 2: Predições dos grupos etários 

Grupo Predição 

fraseológica 

Predição 

literal 

Predição 

inexistente 

Predição 

relacionada 

Predição não 

relacionada 

Grupo 4-5 

anos 

25 (26,041%) 2 (2,083%) 34 (35,41%) 24 (25%) 11 (11,45%) 
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Grupo 6-7 

anos 

26 (39,39%) 0 (0%) 5 (7,57%) 30 (45,45%) 5 (7,57%) 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Ao compararmos os dados obtidos pelos grupos podemos notar claramente a evolução 

do fenômeno conforme a criança fica mais velha e consequentemente tem mais experiência 

linguística. O número de predições fraseológicas aumentou (13,349%), enquanto as literais 

desapareceram por completo. A segurança advinda da experiência linguística e a maior 

autonomia e refinamento das habilidades linguísticas como um todo fazem com que os sujeitos 

de 6-7 anos se recusem menos a fazer predições, enquanto os de 4-5 anos, seja por timidez e/ou 

insegurança, evitam expressar suas predições.56 As predições relacionadas do Grupo 6-7 anos 

registraram um aumento, enquanto as não-relacionadas diminuíram em relação ao Grupo 4-5 

anos. Isto é condizente com o fato de que, quão maior a idade e a experiência e habilidades 

linguísticas menor é a probabilidade da criança se ater a detalhes que não estão presentes na 

narrativa. 

Outro aspecto interessante apresentado pelas predições foi a possível mudança frente às 

alternativas do teste de múltipla escolha no caso das predições fraseológicas e literais e da opção 

após predições inexistentes, relacionadas e não relacionadas. Certas tendências emergem nos 

dados obtidos. Como já mencionado anteriormente, quando a criança faz uma predição 

fraseológica após a leitura das alternativas ela tende a manter sua resposta, de todas as 51 

ocorrências de predições consideradas fraseológicas em apenas um dos casos o sujeito, o qual 

pertencia ao Grupo 4-5 anos, acabou optando por uma resposta de interpretação literal, já nas 

poucas ocorrências de predições literais (02 apenas de sujeitos de 4-5 anos) em um dos casos o 

sujeito de 4-5 anos manteve a interpretação literal e em outro escolheu uma resposta de 

interpretação fraseológica. 

Vejamos o caso das predições relacionadas, o tipo de predição mais recorrente nessa 

pesquisa. No Grupo 4-5 anos de um total de 24 ocorrências de predições relacionadas, em 17 

delas após a leitura das alternativas os sujeitos optaram por respostas de interpretação 

fraseológica (70,83%) e em 07 delas por respostas de interpretação literal (29,16%). Já no 

Grupo 6-7 anos, das 30 ocorrências deste tipo de predição, em 27 delas (90%) os sujeitos 

escolheram respostas de interpretação fraseológica após a leitura das alternativas e em apenas 

03 delas por respostas de interpretação literal (10%). A tendência de maioria de respostas de 

 
56 O que não quer dizer que não façam predições. 
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interpretação fraseológica em ambos os grupos e o aumento do Grupo 6-7 anos em relação ao 

Grupo 4-5 anos persiste. O mesmo é notável nas predições não-relacionadas. Das 11 

ocorrências no Grupo 4-5 anos, 08 sujeitos escolheram respostas de interpretação fraseológica 

(72,72%) após as alternativas do teste de múltipla escolha e 03 de interpretação literal (27,27%); 

enquanto no Grupo 6-7 anos, das 05 ocorrências, 04 optaram por respostas de interpretação 

fraseológica (80%) e em apenas uma ocorrência por respostas literais (20%). Mesmo nas 

predições ditas inexistentes essa tendência se manteve.  No Grupo 4-5 anos foram 34 

ocorrências desse tipo, destas 24 vezes os sujeitos optaram por respostas de interpretação 

fraseológica (70,58%) e 10 por respostas literais (29,41%) após o teste e no Grupo 6-7 anos, 

das 05 ocorrências deste tipo de predição, em todas as vezes os sujeitos optaram por respostas 

de interpretação fraseológica após o teste. 

Isto quer dizer que, embora as predições fraseológicas não tenham compreendido o 

maior número de ocorrências antes da apresentação das alternativas do teste de múltipla 

escolha, já que as classificadas como relacionadas ocupam esse posto, ao obterem mais 

informações contextuais, são as interpretações fraseológicas as eleitas pelos sujeitos. Uma vez 

que os sujeitos ouviam as alternativas apresentadas em conjunto com a leitura prévia das 

narrativas curtas e compreendiam sem sombra de dúvida que a situação é expressa por uma 

unidade fraseológica, eles tendem a optar pelas respostas fraseológicas. 

Em relação aos resultados por unidade fraseológica a UF com maior número de 

predições fraseológicas foi a expressão chorar pelo leite derramado com um total de 12 

ocorrências, essa expressão também foi a UF com o maior número de diferentes combinações 

de predição com resposta fraseológica ou literal: predição fraseológica/ resposta fraseológica, 

predição fraseológica/resposta literal, predição literal/resposta literal, predição 

relacionada/resposta fraseológica, predição relacionada/resposta literal, predição não 

relacionada/resposta fraseológica, predição não relacionada/resposta literal, predição 

inexistente/resposta fraseológica e predição inexistente/ resposta literal). A UF com menor 

número de predições fraseológicas foi a expressão encher linguiça com apenas 03 ocorrências. 

Estas também foram as únicas unidades fraseológicas com predições do tipo literal. Os 

gastronomismos presentes na narrativa constituem um caso interessante nessa pesquisa, uma 

vez que os resultados das predições foram inversos às respostas finais.57 

 
57 A expressão encher linguiça foi a unidade fraseológica com maior número de respostas de interpretação 

fraseológica, i.e. a mais compreendida fraseologicamente pelos sujeitos da pesquisa e chorar pelo leite 

derramado a menos compreendida fraseologicamente. 
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A UF com maior número de predições relacionadas foi a expressão encher linguiça com 

14 ocorrências e as UFs com maior número de predições não relacionadas foram o somatismo 

opaco ser unha e carne (Exemplos 11 e 12), o zoomorfismo opaco pagar mico (exemplos 13 e 

14) e o gastronomismo opaco encher linguiça (exemplos 15 e 16) cada uma com 04 ocorrências. 

Essas expressões pareceram suscitar a imaginação das crianças cujo estranhamento provocado 

pelas expressões evocou conjecturas como as expressas nos exemplos abaixo: 

(11) SUJ 21: “Porque elas são irmãs gêmeas”.  

(12) SUJ 04: “Porque elas são feitas de ossos”. 

(13) SUJ 04: Porque ela não gostava. 

            Pesquisadora: Ela não gostava do quê? 

            SUJ 04: De pagamento. 

(14) SUJ 21: “Porque ela é pequenininha?” 

(15) SUJ 22: “É porque ele tá fedendo”.  

(16) SUJ 08: “É porque ele não queria tomar banho e linguiça tem muito óleo e o óleo 

é pôde”.  

 Com exceção da UF encher linguiça, a qual foi o fraseologismo com maior número de 

respostas de interpretação fraseológica, as outras unidades fraseológicas opacas ficaram entre 

as expressões menos compreendidas fraseologicamente na pesquisa58. As conjecturas 

realizadas pelas crianças gerariam por si só uma outra tese. No exemplo (11) o sujeito do Grupo 

4-5 anos implica que as personagens Maria e Isadora seriam irmãs gêmeas, daí a expressão ser 

unha e carne. A mesma pressuposição foi feita por outro sujeito, este do Grupo 6-7 anos, ambos 

posteriormente optaram pela resposta de interpretação fraseológica. Já no exemplo (12) o 

Sujeito 04, do Grupo 4-5 anos, prima pela criatividade ao seguir com analogias relacionadas a 

partes do corpo humano. O mesmo sujeito fez a predição do exemplo (13) sobre a UF pagar 

mico ao afirmar que a personagem da narrativa não gostava de pagamento. A predição embora 

atribua sentido literal ao verbo pagar não foi considerada como sendo literal pois não faz 

menção ao mico, parte intrínseca da expressão. O Sujeito 21, exemplo (14), por sua vez, 

também do Grupo 4-5 anos, relacionou a vergonha à possibilidade da criança ser pequena, fato 

que não é citado na narrativa, mas que poderia ser atribuído pela imagem presente no livreto 

teste. 

 
58 A UF menos compreendida foi chorar pelo leite derramado com 23 ocorrências, depois desta expressão a 

segunda menos compreendida foi ser unha e carne com 26 ocorrências e pagar mico com 33. 
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 Já a expressão encher linguiça gerou interessantes predições não relacionadas, como é 

o caso do exemplo (15) no qual o Sujeito 22 afirmou que a mãe do personagem disse que ele 

estava enchendo linguiça porque ele estava fedendo, enquanto o Sujeito 08 no exemplo (16) 

demonstra reconhecer o sentido fraseológico da expressão quando declara que a mãe do 

personagem disse que ele estava enchendo linguiça porque não queria tomar banho, mas, ao 

mesmo tempo, alude ao sentido literal quando fala que a “linguiça tem muito óleo e o óleo é 

pôde”. Lembremos que a linguiça não é mencionada na narrativa.  

 Concluímos que as crianças realizaram predições não relacionadas principalmente 

diante da opacidade das expressões, as quais por serem mais difíceis até certo ponto, as 

estimulavam a pensar de maneira criativa e a buscar motivos que, às vezes, não poderiam ser 

diretamente inferidos pelas histórias. 

 

4.6 Táticas e estratégias de compreensão fraseológica adotadas por crianças de 4 A 7 anos  

 

 No processo de compreensão fraseológica os falantes da língua empregam diferentes 

táticas e estratégias. Partimos da hipótese que o Grupo 4-5 anos priorizaria o uso de táticas 

bottom-up mais focadas no acesso lexical e dependentes da analisibilidade semântica dos 

elementos constituintes da unidade fraseológica e que o Grupo 6-7 anos adotaria estratégias 

top-down mais centradas na informação contextual disponibilizada pela narrativa em si, posto 

que uma maior experiência linguística aumenta a capacidade de dedução e permite ao mesmo 

inferir com mais facilidade o sentido metafórico e não-composicional de sentenças com base 

no contexto formal. 

 Nesta pesquisa compreendemos as possíveis táticas bottom-up adotadas pelos sujeitos 

como sendo o foco em certos termos da expressão como determinantes para o sentido da 

unidade fraseológica e para a compreensão da narrativa como um todo, particularmente no 

tocante à transparência dos verbos das expressões como indicativos das ações desempenhadas 

pelos sujeitos, como acontece normalmente na linguagem literal e como estratégias top-down a 

atenção aos fatos, eventos e detalhes que compõem o contexto tais como as imagens, a contação 

da história em si e seus aspectos gestuais e lúdicos e eventos presentes na própria narrativa. 

 Os dados pertinentes às táticas e estratégias das crianças de 4 a 7 anos, os relatos e a 

discussão apresentados aqui correspondem às observações e anotações da pesquisadora durante 

a aplicação do Experimento de Compreensão Fraseológica por crianças e da avaliação feita pela 

mesma com base no comportamento das crianças e em seus próprios relatos. Alguns obstáculos 
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surgidos durante a investigação foram a timidez dos sujeitos, especialmente no Grupo 4-5 anos, 

a insegurança em relação às próprias respostas (ambos os grupos), a falta de concentração mais 

característica do Grupo 4-5 anos e a dispersão presente em alguns sujeitos de ambos os grupos, 

por vezes motivada pelo ambiente no qual o experimento se deu, e por vezes por distrações e 

ruídos oriundos do ambiente escolar.  

Listamos esses obstáculos com base nos seguintes sinais visíveis destes fatores: o ato de 

evitar olhar nos olhos da pesquisadora mantendo o olhar baixo e a voz muito baixa (timidez), 

busca de confirmação por parte da pesquisadora, o pedido expresso para repetir a narrativa ou 

as alternativas e os relatos dos sujeitos quanto a suas dúvidas e/ou a recusa em realizar predições 

(insegurança), ouvir a narrativa, mas evitar olhar para as imagens e para a pesquisadora 

demonstrando falta de concentração, a qual difere da dispersão caracterizada pelo foco em 

fatores alheios à narrativa, como o ambiente, decoração e/ou ruídos e interrupção da contação 

da história. 

 Para ilustrar melhor o que classificamos como sendo uma ocorrência de dispersão e não 

de falta de concentração apresentamos o exemplo abaixo do Sujeito 25 que, quando questionado 

sobre o porquê de os personagens brigarem feito cão e gato, ao invés de dar uma predição sobre 

a UF se levantou da cadeira e exclamou: 

(1)  SUJ 25: “Porque...oxe, até aqui tem um quadro?” 

Ou ainda o Sujeito 30 que durante a contação da narrativa 2 mostrou o próprio relógio: 

(2) SUJ 30: “...o relógio do Ben 10”. 

Também tivemos dez interrupções da contação das narrativas pelas próprias crianças 

com cinco sujeitos diferentes, sendo que o Sujeito 25 interrompeu três vezes e o Sujeito 30 

quatro.  

Apesar destes obstáculos, pudemos observar as táticas empregadas pelos sujeitos no 

tocante ao acesso lexical dos elementos constituintes da UF através das declarações e predições 

realizadas por eles. No que se refere às táticas bottom-up contabilizamos 12 ocorrências de foco 

em termos da expressão, destes seis centrados nos verbos (pagar, brigar, encher e chorar) nos 

sujeitos 02, 03, 04 e 30, cinco nos substantivos e em associações sobre eles e entre eles e termos 

sinônimos e não presentes nas narrativas (cachorro e gato, linguiça, unha e carne, língua e 

linguiça) nos sujeitos 08, 22, 25 e 31 e um na literalidade da combinação da UF (encher 

linguiça) do Sujeito 02. Destes sujeitos, apenas o Sujeito 31 pertence ao Grupo 6-7 anos, todos 

os demais são do Grupo 4-5 anos. Embora dos quarenta sujeitos tenhamos tido apenas doze 
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ocorrências de táticas bottom-up, ainda assim é significativo que 91,66% delas tenham 

acontecido no Grupo 4-5 anos e somente 8,33% no Grupo 6-7 anos.  

Isso indica que este tipo de tática é mais adotada pelas crianças mais jovens 

demonstrando que elas são mais sensíveis e/ou dependentes dos elementos constituintes da 

unidade fraseológica. A analisibilidade semântica, ou seja, a transparência dos elementos da 

UF constitui uma tática de compreensão fraseológica para os sujeitos de 4-5 anos.   

Em relação às estratégias top-down empregadas pelos sujeitos, consideramos como tal 

todas os comentários e práticas relativos a possíveis fontes de informação contextual como 

sendo a narrativa em si e seus fatos, eventos e detalhes, a leitura das imagens presentes no 

livreto teste e a combinação da leitura das imagens da narrativa com a observação dos gestos e 

expressão facial da pesquisadora/contadora de histórias. O número de ocorrências de estratégias 

relacionadas às informações contextuais, especificamente as que envolvem comentários 

expressos pelos sujeitos em relação a fatos, eventos e detalhes das narrativas em suas tentativas 

de compreensão das mesmas, excede em grande número o uso de táticas relativas ao acesso 

lexical, 58 ao todo procedentes de 27 sujeitos, 65% do total de sujeitos participantes da 

pesquisa. Destas 57 ocorrências de estratégias top-down empregadas pelos sujeitos, 29 casos 

foram entre 15 sujeitos do Grupo 4-5 anos e 29 casos entre 12 sujeitos do Grupo 6-7 anos.  

Isto quer dizer que temos uma proporção média de 1,86 casos de estratégias top-down 

deste tipo para cada sujeito no Grupo 4-5 anos e uma proporção de 2,416 casos para cada sujeito 

no Grupo 6-7 anos. Devemos ressaltar que seis sujeitos do Grupo 4-5 anos não foram 

estimulados a expressar suas conjecturas sobre as narrativas (predições, por exemplo), enquanto 

nove sujeitos do Grupo 6-7 anos não foram estimulados a fazer o mesmo59. Por vezes, os 

sujeitos do Grupo 6-7 anos demonstraram pressa em realizar o experimento e só respondiam 

rapidamente as alternativas. 

Em cada narrativa diferentes elementos chamaram a atenção das crianças e aparentavam 

ser importantes para a compreensão das histórias e/ou das unidades fraseológicas. Nos dez casos 

de menções a fatos, eventos e detalhes da Narrativa 1 os aspectos mais evocados pelas crianças 

foram a bagunça em si (exemplo 3) com três casos, os muitos brinquedos espalhados pelo chão 

(exemplo 4) também com três casos e o fato da mãe da personagem estar atrasada (exemplos 5 

e 6) com quatro casos como vemos a seguir: 

(3) SUJ 21: “Porque ela não vai conseguir juntar essa bagunça sozinha”. 

(4) SUJ 34: “Porque/porque ela derrubou os brinquedos tudinho no chão”. 

 
59 Um sujeito de cada grupo expressou suas conjecturas durante a contação das narrativas. 
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(5) SUJ 35: “Porque ela...porque ela não tinha tempo”. 

(6) SUJ 31: “Porque ela tava atrasada e num podia perder o emprego”. 

Sobre os eventos referenciados nos oito casos da Narrativa 2 pelas crianças temos o fato 

de que as personagens não querem ir embora com quatro casos como evidenciado pelo exemplo 

(7), o fato de que elas gostam de brincar juntas com dois casos ilustrado pelo exemplo (8) e o 

fato de que elas querem continuar brincando e que elas choram na história com um caso cada 

evidenciados respectivamente pelos exemplos (9) e (10) abaixo: 

(7) SUJ 05: “Porque elas não querem ir simbora”. 

(8) SUJ 38: “Porque...elas gostam muito de brincar juntas”. 

(9) SUJ 39: “Porque/porque elas só querem ficar lá pra brincar”. 

(10) SUJ 27: “Porque elas choram”. 

Já em relação à narrativa 3, a qual continha a UF pagar mico, foram contabilizadas 

apenas três ocorrências, duas delas sendo focadas no detalhe da personagem ter permanecido 

na cadeira (exemplo 11) e uma comentando a imagem que acompanha a narrativa (exemplo 

12). Ambos podem ser vistos abaixo: 

(11) SUJ 26: “Porque ela não queria se levantar da cadeira”. 

(12) SUJ 30: “Ela está cobrindo os olhos!”  

A narrativa que continha a unidade fraseológica brigar feito cão e gato gerou um 

número considerável de casos, 14 ao todo. Todos os comentários dos sujeitos se referiram ao 

motivo do conflito entre os personagens da história. Alguns focaram na diferença de gênero 

entre os irmãos da história como no exemplo (12), outros na diferença de idade como no 

exemplo (13) e um dos sujeitos na competição comum entre irmãos como ilustrado no exemplo 

(14). Estes exemplos podemos ver a seguir: 

(13) SUJ 37: “Porque, um quer assistir, por exemplo, o menino quer assistir Batman 

e a menina quer assistir/assistir (pausa) Barbie. Aí quando os dois se juntam, brigam 

feito cão e gato”. 

(14) SUJ 31: “Porque é... tem vezes que quando um irmão, um é mais velho e outro 

é mais novo e um quer assistir desenho de criança menor e outro quer assistir mais 

de criança maior”. 

(15) SUJ 38: “Isso é porque...eles estão competindo pra ver quem é que vai assistir o 

desenho favorito”. 

Encher linguiça é uma UF que surpreendeu no Experimento de Compreensão 

Fraseológica por crianças em relação ao número de respostas de interpretação fraseológica, 
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particularmente por se tratar de um gastronomismo opaco. Em relação aos comentários feitos 

pelos sujeitos aludindo a fatos, eventos e detalhes da narrativa teve 13 ocorrências, destas 11 se 

referiam ao fato do personagem não querer tomar banho como em (15), um sobre ele continuar 

falando e assistindo televisão (exemplo 16) e um dos sujeitos sobre o gesto do menino na 

imagem referente à narrativa (exemplo 17): 

(16) SUJ 23: “Porque...porque ele é teimoso e não quer tomar banho”. 

(17) SUJ 32: “Porque ele tava falando e assistindo desenho animado”. 

(18) SUJ 21: “Porque ele tava fazendo assim com o dedo”. 

A unidade fraseológica chorar pelo leite derramado foi uma das UFs que os sujeitos 

tiveram mais dificuldade de compreender fraseologicamente e com base na qual eles realizaram 

os mais diversos tipos de predições, também originou diferentes tipos de comentários nos dez 

casos. Por se tratar da narrativa mais longa, vários detalhes chamaram à atenção das crianças 

como, por exemplo, o fato do personagem usar a ferramenta para bater no carro, o evento da 

mãe brigar com o menino e menções ao fato do brinquedo ter quebrado, sem fazer alusões ao 

fato do próprio personagem ter quebrado o brinquedo: 

(19) SUJ 08: “Porque ele bateu com a ferramenta...e aconteceu”. 

(20) SUJ 03: “A mãe dele brigou co ele”. 

(21) SUJ 35: “Porque a roda do carro quebrou”. 

Ao cruzarmos os dados das estratégias referentes à informação contextual das narrativas 

com a variável analisibilidade semântica descobrimos que em ambos os grupos etários a maioria 

das estratégias top-down foram empregadas na compreensão de expressões transparentes e, no 

que se refere ao tipo de unidade fraseológica, o Grupo 4-5 aparentou utilizar mais estratégias 

diante de gastronomismos, enquanto o Grupo 6-7 anos com os somatismos e gastronomismos, 

sendo que os primeiros ultrapassaram os segundos em apenas uma ocorrência. Relevante 

ressaltar que as estratégias comentadas nesta pesquisa se referem a todos os comentários 

voluntariamente expressos pelos sujeitos, o que não quer dizer que eles não tenham empregado 

estratégias desse tipo sem exterioriza-las. Entretanto, os dados dos tipos de UFs coincidem com 

os pertinentes às estratégias adotadas, i.e., os grupos etários fizeram um maior uso de estratégias 

top-down nos tipos de unidades fraseológicas nas quais tinham mais dificuldade de 

compreender. Em relação às estratégias referentes à leitura de imagens e à leitura de imagens 

combinados com a observação das expressões faciais e gestos da pesquisadora tivemos um total 

de 19 ocorrências de cada tipo subdivididas como abaixo: 
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Tabela 3: Estratégias dos grupos etários 

Grupo Leitura de imagens Leitura de imagens e 

observação das expressões 

faciais e gestos da 

pesquisadora 

Grupo 4-5 anos 9 ocorrências 10 ocorrências 

Grupo 6-7 anos 8 ocorrências  11 ocorrências 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em ambos os grupos etários, um dos sujeitos evitou olhar para o computador que 

continha o livreto teste e, consequentemente, as imagens atreladas às narrativas e também para 

a pesquisadora, preferindo, supõe-se que por timidez, olhar para o ambiente ou para o chão. 

Contabilizando todos os tipos de estratégias relacionadas com as informações contextuais temos 

um total de 96 casos de estratégias top-down adotadas pelos sujeitos, sendo destas 48 do Grupo 

4-5 anos e 48 do Grupo 6-7 anos.  

Embora em um primeiro momento cause estranheza que tanto o Grupo 4-5 anos quanto 

o Grupo 6-7 anos tenham tido o mesmo número de exemplos de uso de estratégias referentes 

às informações contextuais, compreendemos que o Grupo 6-7 anos teve um maior número de 

predições e respostas de interpretação fraseológica60 e um número maior de sujeitos que não 

foram estimulados a realizar predições e necessariamente a comentar suas impressões acerca 

das narrativas/UFs (nove sujeitos). 

Paralelamente a estes fatores, soma-se o fato de que estes sujeitos, durante o 

experimento, aparentaram mais confiança em suas respostas, indicando muitas vezes que 

algumas das UFs já lhes eram familiares, o que não tornava imperativo aos participantes deste 

grupo expressar suas conjecturas acerca das narrativas e das unidades fraseológicas.  

 Os grupos etários se comportaram de modo bem diferente no que concerne às táticas e 

estratégias adotadas durante o experimento. Como visto anteriormente, as crianças do Grupo 4-

5 anos tiveram mais dificuldade em completar o experimento, levando mais tempo do que os 

sujeitos do Grupo 6-7 anos, especificamente um minuto a mais e dificilmente respondiam 

antecipadamente à leitura das alternativas do teste de múltipla escolha. 

 Outros tipos de comportamentos observados foram a repetição da contação de histórias, 

repetição das alternativas e questionamento direcionado à pesquisadora com o intuito de tirar 

dúvidas. 

 
60 As predições e comentários de caráter fraseológico e literal não foram contabilizados entre as estratégias. 
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Houve dez ocorrências de repetições das alternativas do teste de múltipla escolha, destas 

oito foram entre o Grupo 4-5 anos e apenas duas no Grupo 6-7 anos. As crianças mais jovens 

demonstraram ter mais dificuldade para se concentrar, e por vezes, necessitavam que a 

pesquisadora repetisse assim as alternativas antes de fazer suas escolhas. Por outro lado, a 

narrativa 6 precisou ser repetida somente com o Sujeito 17 do Grupo 6-7 anos. 

Em relação a questionamentos feitos à pesquisadora com o propósito de tirar dúvidas e 

confirmar hipóteses tivemos dez ocorrências, destas seis foram do Grupo 4-5 anos e quatro do 

Grupo 6-7 anos. Notamos que os questionamentos poderiam ter propósitos diversos. Alguns 

tinham o objetivo de confirmar as predições dos sujeitos como os exemplos (22), (23) e (24), 

nos quais os sujeitos buscaram comprovar suas hipóteses sobre as unidades fraseológicas dar 

uma mãozinha, encher linguiça e pagar mico: 

(22) SUJ 09: “Pra ajudar ela?”. 

(23) SUJ 17: “É fala muito?”. 

(24) SUJ 21: “Porque ela é pequenininha?”. 

Outro sujeito (Sujeito 31) expressou ter dúvidas para que a pesquisadora explicasse a 

expressão ou desse alternativas após o desfecho das narrativas que continham as UFs opacas 

ser unha e carne e pagar mico: 

(25) SUJ 31: “Tenho dúvida”. 

E um sujeito (Sujeito 25) que fez perguntas durante a contação das histórias sobre as 

personagens ilustradas nas imagens anexas às narrativas e buscou confirmar que ouviu a 

expressão correta. O Sujeito 25 constitui um caso interessante na pesquisa, pois embora nem 

sempre realizasse predições e fosse naturalmente disperso, lançou questionamentos à 

pesquisadora e expressou abertamente a mudança na sua interpretação das unidades 

fraseológicas após a leitura das alternativas como exemplifica o trecho a seguir: 

(26) Pesquisadora: Hum... e porque mãe da Alice pediu então que ela desse uma 

mãozinha? 

      Sujeito: Mãozinha? 

      Pesquisadora: Você tem alguma ideia? 

      Sujeito: Não. 

      Pesquisadora: Pois então deixa eu te dizer aqui, oh. Por que a mãe da Alice pediu 

que ela desse uma mãozinha? Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou 

porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

      Sujeito: Ah, agora entendi. Precisava de ajuda. 
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(27) Pesquisadora: Por que que ela diz que as duas são unha e carne? 

      Sujeito: (silêncio) 

      Pesquisadora: Alguma ideia? (sujeito faz que não com a cabeça) Não? Deixa eu 

mostrar aqui, oh. Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas 

quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

      Sujeito: (pausa longa) Porque elas são juntas. 

      Pesquisadora: Porque elas são juntas. São amigas e vivem juntas.  

      Sujeito: Eu ia dizer que elas quebraram o dedo do pé no brinquedo do parquinho. 

(sujeito ri) (pesquisadora ri) 

No que diz respeito às táticas e estratégias empregadas pelas crianças de 4 a 7 anos na 

compreensão de fraseologismos constatamos que nossa hipótese em relação ao uso das táticas 

bottom-up do Grupo 4-5 anos se confirmou, no entanto, estes sujeitos nos impressionaram pelo 

grande número de estratégias top-down adotadas. As crianças do Grupo 4-5 anos adotaram mais 

estratégias voltadas à confirmação de suas predições, o que demonstra seus esforços na 

compreensão das sentenças de linguagem figurada do tipo dos fraseologismos. Estes indivíduos 

demonstram não serem “falantes ingênuos” como os falantes estrangeiros de L2 na definição 

proposta por Fillmore (1979), pois são capazes até mesmo de mudar suas predições frente às 

unidades fraseológicas diante de mais informação contextual disponível, no caso específico de 

nossa investigação, as alternativas do teste de múltipla escolha. 

Por sua vez, as crianças do Grupo 6-7 anos exprimem maior segurança em suas 

predições e mais disposição em manifestá-las e são sujeitos que sabem como obter um número 

maior de informações contextuais com base na narrativa apenas como observar detalhes da 

contação das histórias alternando o olhar entre a imagem contida na narrativa e os gestos e 

expressão facial da pesquisadora. Os mesmos faziam questionamentos somente quando 

julgavam necessário e mantinham mais suas predições fraseológicas, manifestando depender 

menos do acesso lexical e mais das informações contextuais em seu processo de compreensão 

dos fraseologismos.  

 

4.7 Modelo de compreensão de unidades fraseológicas 

 

Todo o construto linguístico do qual dispomos é alicerçado no conhecimento de mundo 

que possuímos. Considerando que a aprendizagem se dá no decorrer de toda a vida de um 

indivíduo e que novos conhecimentos são categorizados e agrupados através de critérios de 
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semelhança e diferença, é compreensível que a mente humana busque a analogia em coisas, 

pessoas e eventos. As unidades fraseológicas, enquanto construções linguísticas de base 

metafórica, são instâncias materializadas linguisticamente dos esquemas de eventos originados 

pelos sentidos metafóricos, construídos com base em nossa experiência de mundo, permeados 

pela cultura na qual estamos inseridos. 

A metáfora está enraizada no espírito humano pois como afirmam Lakoff e Johnson 

(2003, p. 132): “[...] posto que grande parte de nossas realidades sociais se entendem em termos 

metafóricos e dado que nossa concepção do mundo físico é essencialmente metafórica, a 

metáfora desempenha um papel muito significativo na determinação do que é real para nós”61. 

Mais do que uma mera figura de linguagem, ela se torna uma operação linguística fundamental 

e indispensável por a um só tempo simbolizar, retratar e organizar o pensamento de uma 

determinada comunidade linguística e a forma como ela apreende a realidade. E como cada 

comunidade linguística é única com suas características culturais, idiossincrasias e 

experiências, ela destina-se a construir suas próprias formas de pensar e agir (ORTIZ-

ALVAREZ 2011).  

Isto se reflete nos fraseologismos de cada comunidade linguística, os quais se 

caracterizam como formas linguísticas geralmente fixas e pré-fixadas pelo e no discurso. De 

sentido não composicional, estas expressões, por um lado, são representativas da forma como 

pensamos, por outro, desafiam a compreensão linguística dos falantes porque seus sentidos não 

são comumente definidos pela soma dos sentidos de seus elementos e porque são respaldadas 

por conhecimentos de natureza socio-histórico-cultural específicos.  

Estas expressões de caráter metafórico são consideradas particularmente difíceis para 

crianças, pois estes sujeitos são considerados indivíduos com dificuldade em compreender usos 

não literais da língua, assim como os falantes estrangeiros ao aprender uma determinada língua 

alvo, denominados por Fillmore (1979) de “falantes ingênuos”. 

Por se tratarem de indivíduos que ainda estão em processo de desenvolvimento da língua 

materna e de suas amplas potencialidades de uso chegam a ser vistos como “estrangeiros” em 

sua própria língua nativa. Entretanto, as crianças não são excluídas da comunidade linguística 

e das características culturais que permeiam a compreensão de sentenças de sentido figurado e 

vários produtos culturais voltados para este público contém expressões como as unidades 

fraseológicas. 

 
61 Tradução nossa do original: “Since much of our social reality is understood in metaphorical terms, and since our 

conception of the physical world is partly metaphorical, metaphor plays a very significant role in determining what 

is real for us”. 
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Os resultados de nossa investigação demonstram que as crianças não são “falantes 

ingênuos”. Crianças de 4 a 7 anos são capazes de compreender de modo apropriado as unidades 

fraseológicas desde que devidamente contextualizadas distinguindo os sentidos literal e 

fraseológico, realizam predições acuradas acerca dos fraseologismos, mudam suas suposições 

frente a novos dados contextuais e fazem uso de variadas táticas relacionadas ao acesso lexical 

e estratégias de compreensão de informação contextual.  

A análise da compreensão fraseológica destes sujeitos, especialmente com a divisão em 

dois grupos etários distintos (Grupo 4-5 anos e Grupo 6-7 anos), colocou-nos em uma posição 

favorável para investigar o desenvolvimento da competência fraseológica e esmiuçar os fatores 

envolvidos no processamento das UFs por esses indivíduos, geralmente vistos como inábeis no 

processo de compreensão fraseológica. 

Como abordamos na seção de Fundamentação teórica deste trabalho, há uma pluralidade 

de modelos de compreensão fraseológica. É natural que múltiplas visões e hipóteses coexistam 

diante de um fenômeno tão heterogêneo como é a compreensão das unidades fraseológicas. 

Estes modelos podem ser resumidos da seguinte forma: (a) modelos que presumem que o 

sentido literal é o primeiro a ser processado (BOBROW E BELL 1973), (b) modelos que 

supõem que os dois sentidos são processados de maneira simultânea (SWINNEY E CUTLER 

1979), (c) modelos que assumem que o sentido fraseológico é acessado prioritariamente 

(GIBBS 1980), (d) teorias composicionais que consideram a 

composicionalidade/analisibilidade semântica é a principal restrição ou facilitador da 

compreensão fraseológica (HAMBLIN E GIBBS 1999) e (e) modelos híbridos baseados em 

restrições (CACCIARI E TABOSSI 1988, LIBBEN E TITTONE 2008, GIORA ET AL 2007, 

KATZ E FERRETTI 2001, CARSTON 2002, SPERBER E WILSON 1995). 

No tocante ao processamento de fraseologismos por crianças encontramos modelos 

como o Modelo de Fixação Graduada de Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) e o Modelo 

de Elaboração Global de Levorato e Cacciari (1992, 1995). Destes, o modelo mais reconhecido 

é o Modelo de Elaboração Global que estipula a idade de 7 anos como o marco definidor da 

percepção do sentido figurado dentro de um contexto. As autoras apontam que o processamento 

de sentenças de sentido figurado por crianças tende para a literalidade e que apenas após a 

percepção de que o sentido literal não se adequa é processado o sentido fraseológico. Elas 

também argumentam que a analisibilidade semântica é extremamente importante para a 

compreensão fraseológica de crianças. 
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Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) em seu Modelo de Fixação Graduada 

corroboram os resultados alcançados por Levorato e Cacciari (1992,1995), apontando a 

analisibilidade semântica, denominada por elas de autonomia semântica, como facilitadora da 

compreensão fraseológica e que a partir de 7.6 anos de idade (90 meses) as crianças tornam-se 

sensíveis à opacidade ou transparência das expressões, habilidade que se desenvolve até os 9.6 

anos de idade (114 meses).  

Ambos os modelos propõem que a partir dos 7 anos de idade as crianças podem de modo 

limitado processar adequadamente as UFs. No entanto, Caillies e Le Sourn-Bissaoui (2006) 

encontraram evidências em sua pesquisa que a partir dos 5 anos de idade as crianças já 

compreendem UFs transparentes. 

Contrariamente à visão tradicional do fenômeno de compreensão fraseológica por 

crianças, estes sujeitos, conforme comprovam os dados obtidos nessa investigação, não têm 

tanta dificuldade de interpretar corretamente sentenças de sentido figurado como as unidades 

fraseológicas desde que devidamente contextualizadas e demonstram sofisticação quanto ao 

uso de táticas e estratégias de compreensão, sendo capazes, inclusive, de realizar predições 

adequadas e de alterá-las diante de maior informação contextual por volta de 5 anos de idade 

(60 meses).   

O salto de desenvolvimento entre os grupos etários é considerável dado que o Grupo 6-

7 anos compreendeu um número superior de sentenças fraseologicamente, obtendo um 

resultado de interpretações apropriadas de 20% maior do que o Grupo 4-5 anos. 

As crianças de 4 a 7 anos em início de vida escolar tendem a compreender mais 

facilmente UFs do tipo dos somatismos e zoomorfismos, mais semanticamente motivados e 

mais presentes no material cultural voltado a esses indivíduos e a transparência dos termos 

constituintes das unidades fraseológicas influencia a compreensão dos sujeitos mais jovens, 

mas não parece ter o mesmo efeito facilitador para as crianças mais velhas (grupo 6-7 anos).  

A analisibilidade semântica, denominada de autonomia semântica por Mini, 

Diakogiorgi e Fotopoulou (2011) e de composicionalidade por Cooper (1999) e Hamblin e 

Gibbs (1999), aparenta ser a principal característica discutida pelos modelos de compreensão 

fraseológica de crianças. Contudo, nossos resultados indicam que este aspecto, no geral, 

influenciou as interpretações, mas não foi determinante, uma vez que as expressões opacas 

alcançaram um número maior de interpretações fraseológicas. O que isso representa em termos 

de qual tipo de sentido é processado prioritariamente nessa investigação?  



119 

 

 
 

Comumente creditamos às crianças uma tendência à literalidade, levando em conta a 

dificuldade que estes sujeitos tem de entender sentenças ambíguas lexicalmente e a ironia 

(Giora et al, 2007) por exemplo, e, portanto, é pressuposto que as unidades fraseológicas 

constituam um caso de esforço significativo de processamento e que muitas vezes não venham 

a ser compreendidas de modo algum.  

Contudo, ignora-se o alto número de expressões deste tipo no Português brasileiro (PB) 

e que, apesar da propensão ao uso da linguagem literal na interação entre adultos e crianças, 

inevitavelmente as UFs fazem parte do convívio das crianças, porque mesmo que os adultos 

evitem utilizá-las em suas interações com as crianças, estas construções são frequentemente 

ouvidas nas comunicações de adultos entre si, nas comunicações entre adultos e crianças e 

existentes no material cultural produzido para elas. 

Os modelos de compreensão fraseológica têm uma propensão a pensar o processamento 

de sentenças lexicalmente ambíguas do tipo das UFs como um caso de qual sentido é acessado 

primeiro: o literal ou o fraseológico62. Como se para cada destino houvesse apenas um caminho 

possível de ser trilhado.  

Todavia, não apenas existem múltiplos caminhos, mas atalhos também, e os sentidos 

não são estanques, mas resultam de processos complexos de integração de diferentes domínios 

de conhecimento (Barros, 2009). Durante o processamento das unidades fraseológicas, várias 

fontes de informação estão disponíveis e podem influenciar a compreensão do indivíduo, cuja 

cognição é projetada para buscar a informação mais relevante.  

A nosso ver a hipótese da configuração de Cacciari e Tabossi (1988) e a hipótese da 

saliência gradual de Giora et al (2007) estão certas quanto à existência de elementos “chave” 

na expressão que ativam a possibilidade de um sentido fraseológico e isto se torna claro quando 

consideramos o papel da analisibilidade semântica para a compreensão fraseológica. Para as 

crianças mais jovens analisadas nessa pesquisa (Grupo 4-5 anos) a análise do sentido individual 

de cada elemento da sequência influencia a interpretação dos sujeitos, enquanto que para as 

crianças mais velhas (Grupo 6-7 anos) ela nem sempre é levada em consideração em seu 

processo de compreensão. Isto se deve às nossas reações diante de novos usos da língua. Para 

as crianças mais jovens, muitas vezes, as sentenças de sentido figurado, provavelmente, 

estavam sendo ouvidas pela primeira vez, enquanto que para as mais velhas, claramente, 

algumas UFs não eram inéditas63.  

 
62 Com exceção da Hipótese de Representação Lexical de Swinney e Cutler (1979). 
63 Afirmação feita com base na observação da pesquisadora e das reações das crianças.  
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Conforme consolidamos a convencionalidade de determinadas expressões e 

possibilidades de uso da língua (literal e figurado), conseguimos acessar o sentido fraseológico 

porque a expressão já está armazenada no léxico dos falantes. Quando a expressão configura 

um novo uso da língua a analisibilidade semântica se faz necessária. 

Acreditamos ser este um dos motivos para os expressivos resultados de compreensão 

fraseológica das sentenças classificadas como opacas em nossa pesquisa. Afinal, quão mais 

opaca uma expressão é, menos variação ela sofre, fazendo com que se torne mais cristalizada, 

armazenada na mente dos falantes da língua como uma combinação fixa, o que facilita e agiliza 

o processo de identificação da sequência de palavras como sendo uma unidade fraseológica, e 

não um uso literal da língua.  

Nossa mente é configurada para buscar padrões, formular hipóteses, criar esquemas e 

mapeamentos, voltada para associar informações novas com informações já possuídas. Esta 

plasticidade da mente somada às informações contextuais que restringem a plausibilidade do 

sentido literal definem a interpretação fraseológica de uma dada sentença.   

Para todas as crianças da faixa etária investigada neste estudo tanto o sentido literal 

quanto o fraseológico são possibilidades aventadas durante o processamento da sequência, 

porém as crianças de 4-5 anos, cuja idade média neste experimento é de aproximadamente 5 

anos (60 meses), tendem a ver o uso figurado da sentença como um novo uso e podem rejeitar 

a interpretação fraseológica ou não considerá-la, pois a seu ver ela é uma exceção e não parte 

da norma.  

Enquanto as crianças de 6-7 anos e de idade média de cerca de 7.2 (86 meses), devido 

ao desenvolvimento considerável de suas habilidades linguísticas e à maior experiência que 

possuem, sabem que as unidades fraseológicas são parte intrínseca e essencial da língua, ou 

seja, este grupo de crianças reconhece a viabilidade das expressões de natureza metafórica e 

que elas são parte intrínseca e essencial da língua que partem de uma necessidade humana de 

expressão que opera fora da literalidade.  

Prova disso é que nosso experimento durava em média 4 minutos e 23 segundos, e nesse 

curto período de tempo, quando tentavam explicar o que haviam compreendido dos 

fraseologismos presentes nas narrativas curtas, dois sujeitos, ambos do Grupo 6-7 anos 

utilizaram expressões desse tipo (dar trabalho e fazer hora). 

É mister ressaltar que nessa pesquisa o contexto provido aos participantes nas narrativas 

curtas, incluindo-se aqui as imagens anexas às histórias, era um contexto indicativo do sentido 

fraseológico da expressão, pois não havia nenhum elemento na história narrada que pudesse ser 



121 

 

 
 

diretamente associado ao uso literal da expressão, o que tornava a probabilidade de sentido 

literal da UF quase nula.  

O processamento se dá, então, de modo diferenciado para os dois grupos etários. O 

processamento do Grupo 4-5 anos (48 a 71 meses) tende mais à literalidade pois ao ouvir a 

sequência de palavras que compõem o fraseologismo, utiliza-se de táticas bottom-up (do sentido 

literal para o figurado) focando em determinados termos constituintes da expressão ou buscando 

e conjecturando conexões entre os termos e os eventos das narrativas curtas como formas de 

compreender o uso da expressão. Esse grupo é mais beneficiado pela transparência dos 

elementos constituintes da UF, pois quão mais transparente a expressão é mais fácil é para o 

sujeito desse grupo cogitar a probabilidade de atribuir sentido fraseológico. 

Os sujeitos do Grupo 6-7 anos (72 a 95 meses) perdem em parte esta propensão de 

interpretação literal da unidade fraseológica, dependendo menos da transparência das 

expressões e focando mais em estratégias top-down relacionadas à informação contextual. Este 

grupo indica, muitas vezes, processar primeiro o sentido fraseológico e apresenta características 

sofisticadas no processamento de fraseologismos como a capacidade de mudar a hipótese 

previamente formulada diante de maiores informações contextuais. 

Nesta investigação, como mencionado anteriormente, julgamos que um indivíduo 

atingiria o nível de compreensão fraseológica considerado avançado se tivesse um resultado 

similar ao grupo de referência, ou seja, se interpretasse fraseologicamente as seis UFs presentes 

nas narrativas curtas de contexto fraseológico. Dos catorze sujeitos que obtiveram esse 

resultado, cinco pertenciam ao Grupo 4-5 anos e tinham em média aproximadamente 5.7 anos 

(68,6 meses) e nove sujeitos ao Grupo 6-7 anos, cuja idade média era de cerca de 7.3 anos (88,4 

meses). 

 Quais fatores influenciam e garantem um desenvolvimento tão extenso da competência 

fraseológica em crianças tão jovens e em uma idade bem menor do que a proposta por autores 

como Levorato e Cacciari (1992,1995) e Mini, Diakogiorgi e Fotopoulou (2011)?  

Além do contexto que ao indicar com que tipo de sentido estamos lidando (literal ou 

fraseológico) embasa as hipóteses dos sujeitos em relação aos fraseologismos, os fatores que 

aparentam preponderar no processo de compreensão fraseológica são a analisibilidade 

semântica e a convencionalidade das expressões de sentido figurado.  

A analisibilidade semântica motiva uma interpretação fraseológica ou uma interpretação 

literal de uma determinada sequência de palavras de duas formas: pela transparência de um ou 

mais elementos constituintes da sequência como no exemplo (1) ou pelo momento em que se 
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dá a ativação do elemento “chave”, que junto a combinação com os demais determina que uma 

sentença é de sentido figurado como em (2) ou de sentido literal como em (3): 

(1) Ganhei um livro novinho em folha!64 

(2) Vou fazer boca de siri. 

(3) Vou fazer a boca do caranguejo. 

No exemplo (1) é mais fácil pressupor do que se trata a expressão com base na 

transparência do termo novinho, o qual indica o sentido da expressão pela associação do sentido 

literal da palavra novinho com a combinatória fixa novinho em folha que assinala o uso 

figurado. Comparemos os exemplos (2) e (3) para que possamos compreender como funciona 

a ativação do elemento “chave” da expressão que permite o acesso ao sentido/uso figurado da 

expressão. Em (2) o termo siri é um elemento chave, pois até que possamos ouvi-lo, outras 

possíveis configurações são listadas e consideradas pelos indivíduos.  

Os sujeitos preenchem a lacuna com palavras pressupostas e aventadas presentes no 

léxico fundamentados por seu conhecimento linguístico, cultural e fraseológico das 

combinações fixas possíveis tais como boca de urna, boca de lobo e boca de fogão dentre outras, 

além das combinações livres. Combinações fixas mais comuns e frequentes no ambiente 

sociocultural dos sujeitos são mais rapidamente acessadas. Entretanto, se após a sequência boca 

de ouvimos a palavra caranguejo, por mais que, semanticamente falando, ela seja similar ao 

vocábulo siri, sabemos que a sequência só pode se referir ao sentido literal. 

No que concerne à convencionalidade, observamos em nossa pesquisa, que a opacidade, 

por vezes, não necessariamente dificulta o processo de compreensão fraseológica. Isto acontece 

porque algumas das expressões opacas utilizadas no experimento eram familiares aos sujeitos 

como foi o caso da UF pagar mico, e principalmente, da UF encher linguiça. Estes 

fraseologismos, embora tenham tido baixa pontuação no Teste de Validação de Unidades 

Fraseológicas realizado com profissionais da área de Educação Infantil, tiveram excelentes 

resultados de interpretação fraseológica no experimento porque eram convencionais e 

circunscritas ao convívio das crianças de 4 a 7 anos.  

Acreditamos que expressões de sentido figurado familiares e convencionais criam 

atalhos na mente dos falantes de uma língua, facilitando o acesso às ditas expressões no léxico 

mental e acelerando o processo de compreensão fraseológica. Quão maior a experiência 

linguística de um indivíduo, maior o número de unidades fraseológicas com as quais ele teve 

 
64 Exemplo retirado de uma observação da vida real não registrada em áudio pela pesquisadora com um sujeito 

de 3.2 anos (38 meses). 
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contato e consequentemente, quando essas UFs são bem contextualizadas, maior o número de 

atalhos, conexões criadas na mente desse indivíduo e mais desenvolvido quanto à compreensão 

fraseológica ele é e mais capaz de utilizá-las adequadamente.   

Nosso modelo de compreensão fraseológica é, pois, um modelo híbrido baseado em 

múltiplas restrições. Híbrido pois transita entre a possibilidade de compreensão literal de uma 

expressão como as unidades fraseológicas e a viabilidade de um sentido figurado/fraseológico 

a ser previsto pelos sujeitos, os quais podem ser acessados dependendo de algumas restrições, 

as quais são: de ordem contextual, analisibilidade semântica, familiaridade e 

convencionalidade.  

Destas, a primeira é a mais importante, pois o indivíduo parte de um amalgamado de 

informações contextuais, e com base principalmente nele, formula hipóteses e “ativa” sentidos, 

podendo até mesmo considerar um sentido, como o literal, por exemplo, para uma determinada 

expressão, e diante de novas informações contextuais, ou seja, mudar sua compreensão para 

uma interpretação fraseológica da mesma expressão, como explicitado pelo Sujeito 25 

mencionado anteriormente.  

De acordo com Gibbs e Colston (2012, p. 95-96) no processo de compreensão da 

linguagem figurada as pessoas devem considerar uma série de diferentes informações 

linguísticas e não linguísticas, buscando as que melhor se adequam às intenções do falante. 

Dentre as várias fontes de informação contextual, Yu apud Gibbs e Colston (2012, p. 105) cita: 

(a) informação factual, (b) cenário físico, (c) comunicação não verbal, (d) dados biográficos, 

(e) conhecimento mútuo, (f) as sentenças anteriores e (g) pistas linguísticas.  

Em relação ao experimento, durante a coleta dos dados, percebemos que, destes, os 

fatores que indicavam influenciar a compreensão das unidades fraseológicas presentes nas 

narrativas foram a informação factual (todo o contexto estabelecido antes da frase na qual estava 

presente a UF), a comunicação não verbal estabelecida pelas expressões faciais e gestos da 

pesquisadora no decorrer da contação da história, a experiência de vida das crianças com suas 

rotinas e particularidades e as pistas linguísticas. 

Os resultados obtidos e a observação das crianças no experimento nos permitiram fazer 

inferências sobre como se dá de fato a compreensão de sentenças de caráter figurado do tipo 

das unidades fraseológicas. A nosso ver, o processamento de unidades fraseológicas por 

crianças de 4 a 7 anos funciona da seguinte maneira: uma criança ouve uma UF dentro de um 

contexto, se há pistas contextuais relevantes suficientes para indicar uma interpretação 

fraseológica ela será considerada, a sequência de palavras que compõe a unidade fraseológica 
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é examinada, ela é analisada tanto em termos do sentido de seus componentes (isto terá mais 

importância para as crianças de 4-5 anos) quanto da combinatória fixa que ela representa.  

A familiaridade do uso desta combinatória como sendo uma UF e a convencionalidade 

desta expressão como tal combinadas evocam a interpretação fraseológica, principalmente para 

crianças mais velhas como as do Grupo 6-7 anos, mais proficientes e menos dependentes da 

análise dos elementos constituintes.  

Vários fatores estão em jogo para estes sujeitos, mas a principal questão é: qual sentido 

é mais relevante para a interpretação com base nas informações disponibilizadas pelo contexto? 

Prova disso é o alto número de predições relacionadas a elementos presentes nas narrativas. 

Diante de expressões nunca ouvida antes, ou, pelo menos de expressões nunca ouvidas antes 

em contexto semelhante, as crianças selecionavam um detalhe específico da história e 

“apostavam suas fichas” na relevância dele para a compreensão. 

Tomemos, como exemplo, a seguinte situação de comunicação da vida real observada 

pela pesquisadora com um sujeito de 4.1 anos (49 meses). A criança foi levada pela primeira 

vez para o trabalho da mãe, uma professora. Uma vez em sala, a criança começou a buscar a 

atenção da mãe, questionando e interrompendo a aula várias vezes. A mãe da criança então diz 

a ela: “É por isso que esta é a primeira e última vez que você vem pra cá”. A criança 

prontamente respondeu à mãe: “É a primeira”. Ao ouvir e analisar a combinatória a primeira e 

a última vez aliada ao contexto (o fato de que ela estava pela primeira vez na sala de aula da 

mãe) , a criança optou por uma interpretação literal, assinalando que, de fato, aquela era a 

primeira vez que se encontrava lá, e não a última. Ela considerou que a parte mais relevante da 

expressão dentro do contexto era a primeira. 

É por isso que denominamos nosso modelo de Modelo de Relevância Contextual. Uma 

vez que um indivíduo se depara com uma unidade fraseológica inserida em um contexto, ele 

avalia qual parte da expressão, e principalmente, do contexto como um todo é a mais relevante 

em termos de sentido para uma compreensão satisfatória e adequada ao contexto.  

Expressões familiares e altamente convencionalizadas na língua facilitam a 

compreensão fraseológica, pois evocam mais facilmente o sentido fraseológico de uma 

determinada UF, principalmente quando a possibilidade de literalidade é nula ou quase nula, 

impedindo que uma interpretação que não seja a de caráter metafórico seja suscitada pelos 

falantes de uma língua, como é o caso das UFs vestir o paletó de madeira, comer com os olhos, 

falar pelos cotovelos e estar de coração partido, cuja literalidade causaria estranheza até 

mesmo nas crianças investigadas neste trabalho. 
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A associação de fatores como a analisibilidade semântica (especialmente para as 

crianças mais jovens como as do Grupo 4-5 anos) e da familiaridade e convencionalidade (mais 

predominantes e influentes no Grupo 6-7 anos) com o conjunto de informações contextuais é o 

que determina se uma criança opta por uma interpretação fraseológica ou não, assim como em 

um quebra-cabeça, o sentido que se “encaixar” melhor ao contexto será o que a criança optará, 

mesmo que ambos os sentidos literal e fraseológico sejam processados. A criança opta pelo 

sentido que considerar mais relevante para o contexto, podendo processar primordialmente o 

sentido literal ou o fraseológico, mas desde muito cedo sendo capaz de processar outro sentido 

que não aquele considerado preliminarmente, modificando sua interpretação inicial. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora vistas como indivíduos com extrema dificuldade de compreender a linguagem 

figurada, nossa investigação mostra que crianças de 4 a 7 anos são capazes de interpretar 

adequadamente construções linguísticas como as unidades fraseológicas, sentenças nas quais o 

sentido individual dos itens lexicais não contribuem de maneira clara ou contribuem 

parcialmente para o sentido fraseológico (não literal) da expressão.  

Constatamos que, apesar de terem algumas limitações quanto à compreensão das UFs, 

estes sujeitos são amplamente capazes de depreender o sentido figurado destas expressões desde 

que devidamente contextualizadas. Isto foi verificado pelo vasto número de ocorrências de 

interpretação fraseológica (196 ocorrências ao todo) das seis expressões presentes nas 

narrativas curtas do livreto-teste apresentado a quarenta sujeitos, divididos em dois grupos (4-

5 anos e 6-7 anos) de escolas públicas e particulares de Juazeiro do Norte-Ceará. 

Destacamos o considerável avanço da competência comunicativa e fraseológica destes 

sujeitos e o progresso em relação à compreensão de expressões de caráter metafórico conforme 

a idade aumenta mesmo com dois grupos com faixa etária aproximada, uma vez que o Grupo 

6-7 anos optou por alternativas de interpretação fraseológica 108 vezes (90%) e o Grupo 4-5 

anos o fez 88 vezes (73,33%).  

Esmiuçamos os fatores que podem estar envolvidos no processo de compreensão 

fraseológica de crianças em início de vida escolar como: a analisibilidade semântica dos 

elementos constituintes de expressões como as unidades fraseológicas, o tipo de UF 

(somatismos, zoomorfismos e gastronomismos) e também as táticas focadas no acesso lexical 

e estratégias relacionadas às informações contextuais empregadas por esses indivíduos no 

intuito de compreender estas expressões.  

Os resultados obtidos nos permitiram confirmar nossa hipótese sobre o efeito facilitador 

do sentido dos termos presentes nas unidades fraseológicas (analisibilidade semântica) em 

relação ao Grupo 4-5 anos. Os sujeitos desse grupo em particular utilizaram a analisibilidade 

semântica como uma tática de compreensão, como evidenciado pelo número de interpretações 

fraseológicas de UFs transparentes (36 ocorrências) em comparação às opacas (23 ocorrências) 

e pelo foco observado durante o experimento em determinados itens lexicais componentes das 

expressões.  

Entretanto, para o Grupo 6-7 anos descobrimos que esta variável não tem a mesma 

relevância, posto que a distância entre o número de interpretações fraseológicas das UFs 
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transparentes e das UFs opacas não foi tão saliente quanto no Grupo 4-5 anos. Na verdade, a 

opacidade de uma unidade fraseológica aparenta facilitar a compreensão no que se refere à 

combinação de fatores como a constante recorrência destas sequências de palavras em contexto 

fraseológico e de sua consequente cristalização em uma determinada língua, bem como a 

improbabilidade da ocorrência do sentido literal dessas expressões. 

Outra hipótese que pudemos averiguar foi a relacionada ao tipo de UF (somatismos, 

zoomorfismos e gastronomismos). Notadamente constatamos que somatismos e zoomorfismos 

são mais facilmente compreendidos do que os gastronomismos, porque estes últimos são, ao 

mesmo tempo, semanticamente menos motivados devido à sua idiomaticidade forte e porque, 

como exposto no Teste de Validação de Unidades Fraseológicas e na observação de desenhos 

animados ainda na fase de delineamento do projeto de pesquisa, menos presentes no convívio 

de crianças de 4 a 7 anos em início de vida escolar.  

Assim como a hipótese referente ao uso de táticas bottom-up e estratégias top-down por 

estes sujeitos, já que verificamos uma maior incidência de táticas relacionadas ao acesso lexical 

no Grupo 4-5 anos e um significativo aprimoramento de táticas e estratégias de compreensão 

no Grupo 6-7 anos, cujos sujeitos adotaram uma maior diversidade de táticas e estratégias, mas 

também um foco em estratégias voltadas à informação contextual em comparação às crianças 

mais jovens. 

Muitas vezes, no decorrer do processo de investigação de um determinado fenômeno 

nos deparamos com aspectos que, inicialmente, não foram previstos, mas que se revelam 

cruciais para a compreensão dele. Uma importante fonte de dados que surgiu durante a 

realização da pesquisa foi as predições realizadas pelas crianças antes da apresentação das 

alternativas do teste de múltipla escolha.  

Pudemos através destes dados notar que, ao contrário do que comumente se pressupõe, 

as crianças muitas vezes já têm o sentido fraseológico em mente ao se deparar com uma 

construção linguística como as UFs. Isto ficou claro ao ver o alto número de predições 

fraseológicas em comparação com as predições literais, ainda que as predições consideradas 

relacionadas tenham tido o maior número de ocorrências. É notável o quanto as crianças, ainda 

que tão jovens como as participantes desta pesquisa, são sensíveis ao contexto e às 

possibilidades de sentido para além da literalidade. 

De fato, esses sujeitos demonstram estar profundamente sintonizados com a forma 

através da qual expressões como as unidades fraseológicas são fixadas e pré-fixadas pelo e no 
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discurso, seja no discurso de falantes adultos com quem convivam, de crianças mais velhas e 

do material cultural disponível a esse público. 

Estas informações nos ajudaram a elaborar o Modelo de Relevância Contextual, um 

modelo de compreensão fraseológica por crianças de 4 a 7 anos. Nosso modelo preconiza que 

ao ouvir uma determinada unidade fraseológica a criança processa a sequência de palavras 

considerando a possibilidade do sentido fraseológico, desde que a expressão tenha sido inserida 

em um contexto indicativo de seu sentido fraseológico, buscando constantemente informações 

contextuais que validem sua interpretação, e demonstrando sofisticadas capacidades 

linguísticas, sendo capaz até de mudar sua predição inicial diante de novas informações 

contextuais. 

O Modelo de Relevância Contextual é um modelo híbrido que admite que ambos os 

sentidos (literal e fraseológico) podem ser “ativados” na compreensão dos falantes, cujo 

processo de compreensão fraseológica é restringido pelas informações de ordem contextual em 

primeiro lugar, e pela combinação destas informações com um gama de fatores, a saber: a 

analisibilidade semântica (mais importante para crianças mais jovens), familiaridade e 

convencionalidade (mais expressiva para as crianças mais velhas). 

Defendemos que crianças de 4 a 7 anos são indivíduos de nível intermediário de 

compreensão fraseológica, capazes de compreender o sentido figurado de uma multiplicidade 

de unidades fraseológicas e de discernir os sentidos literal e fraseológico dentro do contexto de 

uso e da situação comunicativa apresentada por ele. Estes sujeitos possuem refinadas estratégias 

de compreensão, transitando entre o foco em itens lexicais específicos da expressão e na busca 

por fatos, eventos e detalhes relevantes à interpretação no contexto, e já fazem uso de 

expressões de caráter metafórico como as unidades fraseológicas em seu discurso.  

Prova disso é a ocorrência de sentenças com unidades fraseológicas produzidas pelas 

crianças no decorrer do experimento (fazer hora e dar trabalho), especialmente considerando-

se o baixo tempo de aplicação do instrumento com cada indivíduo (4 minutos e 23 segundos). 

Diferindo de estudos como os de Levorato e Cacciari (1992,1995) e de Mini, 

Diakogiorgi e Fotopoulou (2011), estabelecemos a idade média de 5.7 anos (68,6 meses) como 

o marco definidor do processo de compreensão fraseológica, a partir do qual uma criança vem 

a compreender o sentido figurado de sentenças de linguagem figurada como as UFs, ainda que 

com algumas limitações. Ao contrário do que pressupõem autoras como as previamente 

mencionadas, bem antes dos sete anos de idade uma criança já compreende o caráter metafórico 

de diversas expressões.  
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Similar a Caillies e Le Sourn-Bissaoui (2006) que afirmam que a partir dos cinco anos 

de idade os indivíduos já são aptos a compreender UFs, acreditamos que desde muito cedo as 

crianças estão atentas a possibilidades de sentido que ultrapassem o uso literal da língua, 

diferentemente do que postula a visão tradicional, com base nas experiências de natureza 

sensório-motora e da imersão no mundo socio-historico-cultural partilhado com os demais 

falantes da língua compreendem e utilizam unidades fraseológicas. A idade de 5.7 anos (68,6 

meses) é, pois, um importante ponto de transição para as crianças em seus esforços para 

compreender sentenças do tipo das unidades fraseológicas. 

Nossa investigação é, portanto, relevante para que se possa entender o processo de 

compreensão fraseológica por crianças jovens em início de vida escolar e o desenvolvimento 

da competência fraseológica dos indivíduos, uma vez que traz à luz importantes fatores 

envolvidos no processamento de sentenças de sentido figurado como as UFs, bem como as 

inferências realizadas por esses sujeitos em seus esforços em compreender sentenças desse tipo. 

O estudo realizado aqui traz importantes contribuições metodológicas em relação ao 

objeto analisado, especialmente considerando crianças tão jovens (4 a 7 anos) como sujeitos e 

a minúcia na construção do Experimento de Compreensão Fraseológica por crianças e um 

corpus extenso sobre o processamento e a compreensão de fraseologismos desses indivíduos. 

A elaboração de um modelo de processamento fraseológico como o Modelo de 

Relevância Contextual com base nos dados obtidos é outra considerável contribuição de nosso 

trabalho. Assim como a hipótese da configuração de Cacciari e Tabossi (1988) e a hipótese da 

saliência gradual de Giora et al (2007), nosso modelo auxilia a elucidar como determinados 

elementos “chave” ativam a interpretação fraseológica de crianças e quais aspectos restringem 

e influenciam a compreensão fraseológica.  

Consideramos necessárias mais pesquisas que tenham como sujeitos crianças de 4 a 7 

anos falantes do Português Brasileiro (PB) voltadas à compreensão fraseológica e que abordem 

um número maior de expressões deste tipo, focadas nas predições realizadas por estes 

indivíduos e suas táticas e estratégias de compreensão e de pesquisas voltadas para outros usos 

de linguagem figurada como a ironia e outros tipos de unidades fraseológicas de mais difícil 

compreensão como os provérbios. 

Também julgamos imprescindível pesquisas relacionadas ao papel da analisibilidade 

semântica para a compreensão das unidades fraseológicas, especialmente das expressões tidas 

como opacas e como a função dessa característica das UFs muda conforme a idade do sujeito 

aumenta. Estudos com o intuito de investigar os fatores relativos à interpretação fraseológica 
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de UFs opacas tais como, baixa variação nos fraseologismos opacos, alta fixação, baixa 

probabilidade de incidência do sentido literal no contexto, maior idiomaticidade e 

convencionalidade na língua precisam ser realizados, pois nos permitirão distinguir de forma 

mais clara a relevância da analisibilidade semântica para o processo como um todo. 

Outra alternativa de investigação suscitada por nosso estudo é um aprofundamento do 

conceito de competência fraseológica, como essa competência se desenvolve ao longo da 

aquisição de unidades fraseológicas e de que forma ela opera dentro de cada nível de 

compreensão proposto nesse trabalho. Essa linha de pesquisa teria substancial relevância para 

o entendimento de como indivíduos vêm a diferenciar os sentidos literal e figurado, e 

principalmente, como vêm a identificar o sentido fraseológico ao longo do tempo. 

Estudos referentes à produção de fraseologismos por crianças de 4 a 7 anos em início 

de vida escolar são igualmente essenciais para um exame minucioso de cada aspecto 

concernente ao uso da linguagem figurada e seriam determinantes para estabelecer que esses 

sujeitos estão efetivamente no nível intermediário, especialmente se embasados em vultosos 

dados. Dado que, para chegar ao cerne da questão principal, como os seres humanos processam 

o sentido figurado em suas mentes, faz-se mister analisar ambas as faces do objeto: 

compreensão e produção e a pluralidade de fatores envolvidos nesses processos. 

Todos esses caminhos de investigação convergem para o entendimento de como os 

indivíduos vêm a compreender, fazer uso de unidades fraseológicas e comunicar-se através 

delas e de seu valor sócio-histórico-cultural único, de como sentem-se compelidos a fazê-lo 

quando outras opções são viáveis e de como essas expressões são fruto das múltiplas relações 

de sentido engendradas pela complexa mente humana. 

Por fim, acreditamos que nosso trabalho contribuiu significativamente para o 

entendimento do processo de compreensão fraseológica, de como esses indivíduos vêm a 

compreender expressões como as UFs, como vêm a discernir as múltiplas possibilidades de 

sentidos presentes na língua e como atingem um nível avançado e proficiente de compreensão 

que os permita utilizar de forma adequada a linguagem figurada.      
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APÊNDICE A - TESTE DE VALIDAÇÃO DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA - PPGL 

DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM LINGUÍSTICA 

 

TESTE DE VALIDAÇÃO DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS 

 

OBS: Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 uma expressão nunca ouvida ou encontrada na 

fala das crianças, pouco provável de fazer parte da vida das crianças ou estar presente 

em livros e programas infantis e 5 uma expressão extremamente frequente na fala das 

crianças, que faz parte do universo das crianças e/ou está presente em livros e 

programas infantis como você avalia as expressões abaixo? 

 

Grupo A - Somatismos 1 2 3 4 5 

1 Botar a boca no trombone      

2 Tirar água do joelho      

3 Ser unha e carne      

4 Ter olho gordo      

5 Ser dedo duro      

6 Perder a cabeça          

7 Ter o rei na barriga      

8 Ter coração de pedra      

9 Meter os pés pelas mãos      

10 Ter o olho maior do que a barriga      

11 Dar uma mãozinha      

12 Estar de coração partido         

13 Colocar o dedo na ferida             

14 Estar de mãos atadas      

15 Ser cabeça dura      

16 Esquentar a cabeça           

17 Comer com os olhos         

18 Falar pelos cotovelos          

19 Uma mão lava a outra                                         

20 Abrir o coração      

21 Dobrar a língua      

22 Arrancar os cabelos      

23 Dar com a língua nos dentes      

24 Não dar o braço a torcer      
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Grupo B - Zoomorfismos 1 2 3 4 5 

1 Pagar mico                   

2 Brigar feito cão e gato          

3 Tirar o cavalinho da chuva          

4 Estar com a pulga atrás da orelha      

5 Falar cobras e lagartos                                     

6 Engolir sapo      

7 Pagar o pato      

8 O gato comeu a sua língua?      

9 Fazer gato e sapato      

10 Bode expiatório      

11 Acertar na mosca      

12 Amigo da onça            

13 Ficar feito barata tonta      

14 Comprar gato por lebre      

15 Cutucar a onça com vara curta      

16 Estar com minhocas na cabeça      

17 Um olho no gato e outro no peixe      

18 Dar zebra      

19 De grão em grão a galinha enche o papo      

20 Filho de peixe, peixinho é      

21 Chutar cachorro morto      

22 Bicho de sete cabeças      

23 Caiu na rede é peixe      

24 Falar feito papagaio      

 

Grupo C - Gastronomismos 1 2 3 4 5 

1 Plantar bananeira      

2 Tomar chá de sumiço      

3 Estar frito      

4 Dar uma colher de chá      

5 Encher linguiça      

6 Cão chupando manga      

7 Chorar as pitangas      

8 Dar um bolo      

9 Chorar o leite derramado      

10 Estar com a faca e o queijo na mão      

11 Cuspir no prato que comeu      

12 Fazer tempestade em copo d’água      

13 Ir com muita sede ao pote      

14 Ir plantar batatas      

15 Mamão com açúcar      

16 Ir catar coquinhos                        

17 Botar a mão na massa                 

18 Ser farinha do mesmo saco      
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19 Ser osso duro de roer      

20 Ser manteiga derretida      

21 Ser pão-duro      

22 Vender seu peixe      

23 À preço de banana      

24 Ser um banana      
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ-UFC 

DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM LINGUÍSTICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: A compreensão fraseológica em crianças de 4 a 7 anos 

Discente: Aline Rodrigues Nogueira 

Profª Orientadora: Drª Rosemeire Selma Monteiro-Plantin 

 

Trata-se de uma pesquisa de doutorado em Linguística da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), com o objetivo de investigar quando e como se dá a compreensão de unidades 

fraseológicas por crianças na faixa etária de 4 a 7 anos.  

 

Asseguramos que o respondente não será identificado ou divulgado, resguardando seu direito 

de privacidade e garantindo a ética na pesquisa.  

 

Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de: 

1. Receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos, riscos, 

benefícios e outros relacionados à pesquisa; 

2. Retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; 

3. Não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações relacionadas à 

privacidade. 

4. Procurar esclarecimentos junto aos pesquisadores responsáveis. 

Declaro estar ciente do exposto e desejar participar do projeto/ou desejar participe da pesquisa. 

 

Juazeiro do Norte, CE, _____ de _______ de 2018. 

 

Nome do responsável:____________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

 

 

Eu, Aline Rodrigues Nogueira, declaro que forneci todas as informações referentes ao projeto 

ao participante e/ou responsável. 
 

Assinatura:______________________________________________________ 
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APÊNDICE C - TESTE DE COMPREENSÃO DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS 

(Livreto e Teste de Múltipla Escolha) 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Imagem 1 

 

Fonte: Google Imagens. 

Imagem 2 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Imagem 3 
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Fonte: Google Imagens. 

Imagem 4 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Imagem 5 

 

 

Fonte: Google Imagens. 

Imagem 6 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

Imagem 7 

 

 

Fonte: Google Imagens. 

Imagem 8 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Imagem 9 



144 

 

 
 

 

Fonte: Google Imagens. 

Imagem 10 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Imagem 11 

 

 

Fonte: Google Imagens. 

Imagem 12 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

Imagem 13 

 

 

Fonte: Google Imagens. 

Imagem 14 
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APÊNDICE D - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 

(PARA PAIS E/OU RESPONSÁVEIS) 

  

Universidade Federal do Ceará/ Universidade Regional do Cariri 

Programa de Pós-Graduação em Linguística - PPGL (DINTER) 

                              

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

 

Seu filho(a) está sendo convidado (a) a participar da Pesquisa A compreensão 

fraseológica em crianças de 4 a 7 anos, que estou desenvolvendo. Meu nome é Aline 

Rodrigues Nogueira, sou professora da URCA – Universidade Regional do Cariri e aluna de 

Doutorado em Linguística na UFC – Universidade Federal do Ceará em parceria com a URCA. 

Essa pesquisa objetiva analisar quando e como se dá a compreensão da linguagem 

figurada em crianças, identificando as táticas e estratégias adotadas por eles para compreender 

expressões deste tipo. Para isso realizarei um experimento, o qual consiste na contação de 

pequenas histórias acompanhadas de um teste de múltipla escolha, a ser aplicado na escola de 

modo individual, para, a partir destes resultados compreender melhor a relação entre faixa etária 

e compreensão da linguagem figurada.  

A participação de seu filho ou dependente na pesquisa consistirá em ouvir uma 

história curta e responder um teste de múltipla escolha sobre o desfecho da história, todo 

o processo será gravado em áudio e terá em média, de cinco a dez minutos de duração. 

Ressalto que a pesquisa apresenta risco mínimo e que seu filho (a) não precisa responder 

nenhuma pergunta que lhe cause desconforto e que durante a pesquisa, minimizarei ao máximo 

qualquer prejuízo que venha incidir sobre a aprendizagem de seu filho (a), assim como qualquer 

desconforto ou constrangimento que venha a surgir. Garanto que todas as informações obtidas 

serão sigilosas a fim de assegurar a sua privacidade e esclareço que não haverá nenhum tipo de 

pagamento ou gratificação financeira por sua participação, havendo liberdade de recusar a 

participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalização 

ou prejuízo para você. Esclareço ainda que os dados serão utilizados especificamente para os 

propósitos dessa pesquisa e que você poderá pedir esclarecimento sobre o estudo em qualquer 

aspecto que desejar que será devidamente esclarecido. 
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  Participando desta pesquisa, seu filho ou dependente terá a possibilidade de refletir 

sobre o seu próprio processo de compreensão da língua, principalmente em relação a um 

aspecto essencial à comunicação e ainda estará contribuindo com um estudo que trará 

benefícios para a área da educação, em especial com os profissionais envolvidos com o ensino 

da Língua Portuguesa. 

Se desejar obter mais informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos envolvidos 

na pesquisa, poderá entrar em contato comigo pelo telefone ou WhatsApp (85) 99615-8093 ou 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional do Cariri, localizado à Rua 

Coronel Antonio Luiz, 1161, Crato- CE, telefone 3102-1291. 

No caso de aceitar a participação de seu filho (a) na pesquisa, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra fica comigo, enquanto 

pesquisadora responsável.  

 

 

Declaração de Assentimento 

 

Eu, _____________________________________________, declaro que li este termo 

de assentimento e concordo em participar da pesquisa proposta. Autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, desde que 

mantenha completo sigilo sobre a identidade de meu filho (a). 

 

_______________________________________________________________ 

Participante 

 _______________________________________________________________ 

Pesquisador responsável 

 

                                                        Juazeiro do Norte – CE,  ______  / ______  / ______ 
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APÊNDICE E - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TALE 

(CRIANÇAS DE 4 A 7 ANOS EM LINGUAGEM APROPRIADA) 

 

  

Universidade Federal do Ceará/ Universidade Regional do Cariri 

Programa de Pós-Graduação em Linguística - PPGL (DINTER) 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 

(Crianças de 4 a 7 anos) 

 

Olá, criança! Você é muito importante para mim e por isso está sendo convidada a 

participar da pesquisa “A compreensão fraseológica em crianças de 4 a 7 anos”. Esta 

pesquisa é organizada pela professora Aline Rodrigues Nogueira da Universidade Regional do 

Cariri- URCA em parceria com a Universidade Federal do Ceará-UFC, duas escolas de gente 

grande. 

 

                       

  Fonte: Acervo pessoal da autora 

Esta pesquisa acontecerá da seguinte forma: nós vamos para uma sala da sua escola e 

vou te contar algumas histórias com a ajuda do computador e depois vou fazer perguntas sobre 

essas histórias. As perguntas são para saber o que você entendeu de cada história e vou gravar 

as suas respostas. As histórias e as perguntas são rapidinhas e vão levar entre cinco e dez 

minutos apenas.  
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Fonte:photosearch.com.br 

Sei que talvez seja a primeira vez que você é convidado (a) para participar de uma 

pesquisa. Assim, é importante saber que existem alguns riscos. Se em algum momento você se 

sentir incomodado (a), com vergonha ou tiver medo, te peço que você me avise o que está 

sentindo. E também se acontecer de você não querer mais participar da pesquisa por qualquer 

motivo, saiba que não haverá problemas, basta comunicar para mim, Aline. Mas acho 

importante que você saiba que a sua participação irá contribuir para a melhoria da educação e 

que todas as informações que eu obtiver serão utilizadas para fins acadêmicos, ou seja, serão 

usadas lá nas escolas de gente grande. 

 

                                            

Fonte: mineiapacheco.com.br                              Fonte: conselhotutelar.com.br 

Se você tiver alguma dúvida pode me perguntar pessoalmente ou então você ou o seu 

responsável pode me ligar nos seguintes telefones (88) 99454-0026/ (88) 2141-9430, ou em 

casos de dúvidas éticas para os nossos amigos do Comitê de Ética e Pesquisa da URCA pelo 

telefone (88) 3102-1291. 
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Fonte: tudodesenhos.com 

 

Declaração de Assentimento 

 

MEU NOME É ______________________________________________________________. 

O RESPONSÁVEL POR MIM SE CHAMA ______________________________________. 

 

SOU SUJEITO DE DIREITOS E POR ISSO QUERO PARTICIPAR DESTA PESQUISA. 

 

_______________________________________________________________ 

ASSINATURA DA CRIANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                     POLEGAR  DIREITO           

Juazeiro do Norte – CE,  ______  / ______  / ______ 
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APÊNDICE F - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (GRUPO 

DE REFERÊNCIA- ALUNOS DA URCA) 

 

 

  

Universidade Federal do Ceará/ Universidade Regional do Cariri 

Programa de Pós-Graduação em Linguística - PPGL (DINTER) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você, aluno do Curso de Letras da Universidade Regional do Cariri- URCA, está sendo 

convidado a participar da Pesquisa A compreensão fraseológica em crianças de 4 a 7 anos, 

que estou desenvolvendo nesta instituição e em escolas públicas e particulares da cidade de 

Juazeiro do Norte. Meu nome é Aline Rodrigues Nogueira, sou professora da URCA – 

Universidade Regional do Cariri e aluna de Doutorado em Linguística na UFC – Universidade 

Federal do Ceará em parceria com a URCA. 

Essa pesquisa objetiva analisar quando e como se dá a compreensão da linguagem 

figurada em crianças, identificando as táticas e estratégias adotadas por eles para compreender 

expressões deste tipo. Para isso realizarei um experimento, o qual consiste na contação de 

pequenas histórias acompanhadas de um teste de múltipla escolha, a ser aplicado na escola de 

modo individual, para, a partir desses resultados, compreender melhor a relação entre faixa 

etária e compreensão da linguagem figurada.  

Sua participação na pesquisa consistirá em consentir ser observado e filmado 

durante a leitura de pequenas narrativas com expressões de linguagem figurada. 

Consistirá também em responder um teste de múltipla escolha que durará, em média, 

cinco a dez minutos. 

Ressalto que durante a pesquisa, minimizarei ao máximo qualquer prejuízo que venha 

incidir sobre sua aprendizagem, assim como qualquer desconforto ou constrangimento que 

venha a surgir. Garanto que todas as informações obtidas serão sigilosas a fim de assegurar a 

sua privacidade e esclareço que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação 

financeira por sua participação, havendo liberdade de recusar a participar ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalização ou prejuízo para você. 

Esclareço ainda que seus dados serão utilizados especificamente para os propósitos dessa 



152 

 

 
 

pesquisa e que você poderá pedir esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que 

desejar que será devidamente esclarecido. 

  Com a sua participação, você terá a possibilidade de refletir sobre sua compreensão da 

linguagem figurada e ainda contribuir com um estudo que trará benefícios para a área da 

educação, em especial com os profissionais envolvidos com o ensino da Língua Portuguesa. 

Se desejar obter mais informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos envolvidos 

na pesquisa, poderá entrar em contato comigo pelo telefone ou WhatsApp (85) 99615-8093 ou 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional do Cariri, localizado à Rua 

Coronel Antonio Luiz, 1161, Crato- CE, telefone 3102-1291. 

No caso de aceitar fazer parte da pesquisa, assine ao final deste documento, que está em 

duas vias. Uma delas é sua e a outra fica comigo, enquanto pesquisadora responsável.  

 

 

 

Declaração de Consentimento 

 

Eu, _______________________________________, declaro que li este termo de 

consentimento e concordo em participar da pesquisa proposta. Autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas, inclusive de minha imagem, em congressos e/ou publicações 

científicas, desde que mantenha completo sigilo sobre minha identidade. 

 

__________________________________________________ 

Participante 

 

 __________________________________________________ 

Pesquisador responsável 

                                                    Crato – CE,  ______  / ______  / ______ 
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APÊNDICE G - TRANSCRIÇÃO DOS ÁUDIOS 

 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DIRCIOLA GERMANO 

SUJEITO 01 

SEXO: MASCULINO 

DDN: 15/11/2014- 4 anos e 5 meses 

05:23 

Pesquisadora: Olha, J. Essa história aqui. A primeira. (pausa) A Alice passou a tarde brincando 

na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça 

na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de 

Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma 

mãozinha?  

Sujeito: (silêncio) 

Pesquisadora: Cê tem alguma ideia? 

Sujeito: Não. 

Pesquisadora: Não? (pausa) Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar 

os brinquedos? 

Sujeito: Queria ajuda pra juntar os brinquedos. 

Pesquisadora: Queria ajuda pra juntar os brinquedos. (pausa) Essa aqui já é outra historinha. 

Maria e Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no 

parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e 

Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas 

são unha e carne. Por que a mãe de Isadora diz que elas são unha e carne? 

Sujeito: Não sei.  

Pesquisadora: Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha 

do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Quebraram a unha do pé. 

Pesquisadora: Porque quebraram a unha do pé. (pausa) Todos os alunos da sala de Júlia tinham 

que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez 

dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha 
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muito medo de pagar mico. Por que Júlia tinha medo de pagar mico? Porque ela não queria 

comprar um macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: É porque... [inaudível] 

Pesquisadora: É porque...? 

Sujeito: Porque queria comprar macaco. 

Pesquisadora: Porque queria comprar macaco. Tá certo. (pausa) Pedro e Rebeca são irmãos e 

se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas 

quando eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer 

assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca 

brigam feito cão e gato? Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles 

estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: (silêncio) 

Pesquisadora: Você quer que eu repita? Por que o Pedro e a Rebeca brigam feito cão e gato? 

Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e 

discutindo? 

Sujeito: Porque eles estão discutindo. 

Pesquisadora: Porque eles estão discutindo. Tá certo. (pausa) A mãe de Guto o chamou para 

tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão 

na sala. O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a 

mãe do Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que a mãe de 

Guto disse que ele estava enchendo linguiça? Porque ele estava preparando a linguiça para o 

almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar 

banho? 

Sujeito: (pausa longa) [inaudível] 

Pesquisadora: Quer que eu repita? Por que a mãe de Guto disse que ele estava enchendo 

linguiça? Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque ele estava 

falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Acho que... só pra não ir tomar banho. 

Pesquisadora: Só pra não ir tomar banho? Ok. Arthur estava brincando com seu carrinho. É 

seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda 

do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando 

o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino 
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começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. 

Por que que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Não sei. 

Pesquisadora: Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque 

ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele derramou o leite na geladeira. 

Pesquisadora: Porque ele derramou o leite na geladeira. Tá. Tá certo. Obrigada. É só isso, ok? 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DIRCIOLA GERMANO 

SUJEITO 02 

SEXO: MASCULINO 

DDN: 17/04/2014- 5 anos  

04:41 

Pesquisadora: ...as histórias, tá certo? Quantos anos cê tem? 

Sujeito: Tenho cinco. 

Pesquisadora: Tem cinco. Deixa eu anotar aqui. Pronto. Primeira história é essa daqui (pausa) 

A Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente 

sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para 

juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que a mãe 

de Alice pediu que ela desse uma mãozinha?  

Sujeito: Porque é pra juntar os brinquedos. 

Pesquisadora: Porque é pra juntar os brinquedos. Exatamente. Porque a mãe de Alice queria 

segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Queria ajuda. 

Pesquisadora: Porque ela queria ajuda, né? Pra juntar os brinquedos. (pausa) Maria e Isadora 

são melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de 

casa. Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas 

choram e não querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. 

Por que a mãe de Isadora diz que as meninas são unha e carne? 

Sujeito: Porque quer ir embora. 

Pesquisadora: Porque quer ir embora? Peraí. Deixa eu te mostrar. Por que a mãe de Isadora 

diz que as meninas são unha e carne? Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque 

elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 
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Sujeito: Quebraram/ quebraram a unha do pé... no brinquedo. 

Pesquisadora: Quebraram a unha do pé no brinquedo. Essa daqui é outra história. Todos os 

alunos da sala de Júlia tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A 

professora chamou a Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer 

quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de pagar mico. Por que Júlia tinha medo de 

pagar mico? 

Sujeito: Porque... ela tava sentada. 

Pesquisadora: Porque ela tava sentada? Por que a Júlia tinha medo de pagar mico? Porque ela 

não queria comprar um macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Não queria comprar um macaco. 

Pesquisadora: Não queria comprar um macaco. História quatro. O Pedro e a Rebeca são irmãos 

e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas 

quando eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer 

assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca 

brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Porque... eles brigam. 

Pesquisadora: Porque eles brigam? Oh. Porque um prefere o cachorro e o outro pre/ prefere o 

gato ou porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Sempre discutindo. 

Pesquisadora: Sempre discutindo. (pausa) Outra história. A mãe de Guto o chamou para tomar 

banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. 

O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do 

Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que a mãe de Guto disse 

que ele estava enchendo linguiça? 

Sujeito: [inaudível] 

Pesquisadora: Ahn? 

Sujeito: Porque ele tava enchendo linguiça. 

Pesquisadora: Porque ele tava enchendo linguiça. Porque ele estava preparando a linguiça para 

o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar 

banho? 

Sujeito: Pra não tomar banho. 

Pesquisadora: Pra não tomar banho. (pausa) Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu 

brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do 
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carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o 

brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino 

começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. 

Por que que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Porque ele quebrou o carrinho. 

Pesquisadora: Porque ele quebrou o carrinho. Porque não adianta chorar e ficar triste por algo 

ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele derramou o leite na geladeira. 

Pesquisadora: Porque ele derramou o leite na geladeira. Pronto. Só isso. Peraí que eu vou 

deixar você na sua sala. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DIRCIOLA GERMANO 

SUJEITO 03 

SEXO: MASCULINO 

DDN: 02/09/2013- 5 anos e 7 meses 

04:33 

Pesquisadora: Quantos anos cê tem? 

Sujeito: (mostra com a mão) 

Pesquisadora: Cinco. (pausa) Vamos lá. Essa aqui é a primeira. Essa aqui é a primeira história. 

(pausa) A Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De 

repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha 

tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por 

que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? Porque a mãe de Alice queria segurar 

a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque ela queria ajuda. 

Pesquisadora: Porque ela queria ajuda. (pausa) Segunda história. Maria e Isadora são melhores 

amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando 

chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas choram e não 

querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe 

de Isadora diz que as meninas são unha e carne? Porque elas são muito amigas e vivem juntas 

ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Quebraram no brinquedo. 
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Pesquisadora: Quebraram no brinquedo. Tá certo. (pausa) Todos os alunos da sala de Júlia 

tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era 

a vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela 

tinha muito medo de pagar mico. Por que Júlia tinha medo de pagar mico? Por que a Júlia tinha 

medo de pagar mico? Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela não queria 

passar vergonha? 

Sujeito: Por causa de vergonha. 

Pesquisadora: Por causa de vergonha, né? (pausa) Pedro e Rebeca são irmãos e se amam 

muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando 

eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer assistir 

outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca brigam 

feito cão e gato? Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão 

sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Discutindo. 

Pesquisadora: Discutindo. (pausa) A mãe de Guto o chamou para tomar banho. Mas o menino 

não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. O Guto começou a 

contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do Guto disse: “Vamos 

já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que a mãe de Guto disse que ele estava 

enchendo linguiça? Porque ele estava enchendo um monte de história. Porque ele estava 

preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para 

ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Fazendo a linguiça. 

Pesquisadora: Ele tava fazendo a linguiça. (pausa) E a última história. Arthur estava brincando 

com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a 

bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que 

ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho 

quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar 

pelo leite derramado. Por que que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite 

derramado? Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele 

derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: A mãe dele brigou co ele. 

Pesquisadora: A mãe dele brigou com ele. Mas aí o que aconteceu? Não adianta chorar e ficar 

triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 
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Sujeito: [inaudível] 

Pesquisadora: O que você acha? 

Sujeito: [inaudível] 

Pesquisadora: Ahn? 

Sujeito: [inaudível] 

Pesquisadora: Não entendi. Oh. Vou repetir. Por que que a mãe do Arthur disse que não 

adiantava chorar pelo leite derramado? Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim 

que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele chorou. 

Pesquisadora: Porque ele chorou. Tá certo. Obrigada, viu? Vou levar você de volta pra sala. 
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04:18 

Pesquisadora: ... E aí vou fazer umas perguntas sobre a historinha. Tá certo? Aí você me diz a 

sua opinião. O que você achar. Quantos anos cê tem? 

Sujeito: Tenho s/tenho cinco anos. 

Pesquisadora: Cinco anos. Certo. Oh. (pausa) A Alice passou a tarde brincando na sala. Ela 

espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe 

de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu 

então que ela desse uma mãozinha. Por que que a mãe de Alice pediu que ela desse uma 

mãozinha?  

Sujeito: Pra ajuntar. 

Pesquisadora: Pra juntar, né. Oh. Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque 

ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Pra juntar os brinquedos. 

Pesquisadora: Pra juntar os brinquedos. (pausa) Maria e a Isadora são melhores amigas. As 

duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora 

de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas choram e não querem ir 

embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe de Isadora 

diz que as meninas são unha e carne? 
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Sujeito: Porque elas são feitas de ossos. 

Pesquisadora: Porque elas são feitas de ossos. Porque elas são muito amigas e vivem juntas 

ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Não! 

Pesquisadora: Não? 

Sujeito: Ela não quebrou. 

Pesquisadora: Ela não quebrou, né? Então porque elas são muito amigas? 

Sujeito: Sim. 

Pesquisadora: Tá certo. (pausa) Outra história. Todos os alunos da sala de Júlia tinham que 

apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez dela. 

Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito 

medo de pagar mico. Por que Júlia tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Porque ela não gostava. 

Pesquisadora: Ela não gostava do quê? 

Sujeito: De pagamento. 

Pesquisadora: De pagamento? Oh. Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela 

não queria passar vergonha? 

Sujeito: Não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Não queria passar vergonha. (pausa longa) Pedro e Rebeca são irmãos e se 

amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas 

quando eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer 

assistir outro. Quando isso acontece, eles fi/ brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca 

brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Porque eles tão brigano pelo desenho. 

Pesquisadora: Tão brigando pelo desenho. Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o 

gato ou porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque eles querem assistir de/ porque a outra quer assistir outro desenho e outro quer 

assistir um desenho. 

Pesquisadora: Hum. A mãe de Guto o chamou para tomar banho. Mas o menino não queria 

tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. O Guto começou a contar várias 

histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do Guto disse: “Vamos já pro banho, 

Guto! Pare de encher linguiça”. Por que a mãe de Guto disse que ele estava enchendo linguiça? 

Sujeito: Porque ele estava enchendo um monte de história. 
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Pesquisadora: Ah. Porque ele estava enchendo um monte de história. Porque ele estava 

preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para 

ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Ele tá/ falando muito.  

Pesquisadora: Falando muito. (pausa) Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu 

brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do 

carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o 

brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino 

começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. 

Por que que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Porque o brinquedo se quebrou e não tinha mais com/ consertar. 

Pesquisadora: Não tinha mais como consertar, né? (pausa) Porque não adianta chorar e ficar 

triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Ele só quebrou o brinquedo. Ele não derramou o leite não. 

Pesquisadora: Ok. Pronto. Só isso. Obrigada, viu? Vou levar você de volta. Qual é a sua sala? 
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Pesquisadora: Pronto. A primeira história. (pausa) A Alice passou a tarde brincando na sala. 

Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A 

mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu 

então que ela desse uma mãozinha. Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha?  

Sujeito: Pra ajudar, pra/pra juntar os brinquedos. 

Pesquisadora: Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de 

ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Ela... precisava de ajuda pra juntar os brinquedos. (pausa) 

Pesquisadora: Maria e a Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas 

adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães 

chamam Maria e Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A mãe da Isadora sempre 

diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe de Isadora diz que as meninas são unha e carne?  
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Sujeito: Porque elas não querem ir simbora. 

Pesquisadora: Porque elas não querem ir embora? Oh. Porque elas são muito amigas e vivem 

juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Eu acho que elas quebraram a/ a unha do pé no parquinho. 

Pesquisadora: Quebraram a unha do pé no parquinho. (pausa) Todos os alunos da sala de Júlia 

tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era 

a vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela 

tinha muito medo de pagar mico. Por que Júlia tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: (pausa longa) porque ela não queria ir pra casa. 

Pesquisadora: Ah. Porque ela não queria ir pra casa.  Porque ela não queria comprar um 

macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Ela não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Ela não queria passar vergonha. Bom. (pausa) Pedro e Rebeca são irmãos e se 

amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas 

quando eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer 

assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca 

brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Eu acho que eles querem brigar pra assistir 

Pesquisadora: Eles ficam brigando, né? Pra assistir televisão. Porque um prefere o cachorro e 

o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Estão sempre brigando e discutindo. 

Pesquisadora: Brigando e discutindo. (pausa) A mãe do Guto o chamou para tomar banho. 

Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. O Guto 

começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do Guto 

disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que a mãe de Guto disse que 

ele estava enchendo linguiça? 

Sujeito: Porque/porque ele não queria tomar banho. 

Pesquisadora: Porque ele não queria tomar banho. Oh. Aí porque ele estava preparando a 

linguiça para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e 

não ir tomar banho? 

Sujeito: Ele ia/ é/ porque ele não ia tomar banho. 

Pesquisadora: Porque ele não ia tomar banho. Certo. E a última história. Arthur estava 

brincando com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e 
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começou a bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e 

disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e 

o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não 

adiantava chorar pelo leite derramado. Por que que a mãe do Arthur disse que não adiantava 

chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Porque ele quebrou o carrinho. 

Pesquisadora: Porque ele quebrou o carrinho. Oh. Porque não adianta chorar e ficar triste por 

algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele quebrou o carrinho. 

Pesquisadora: Porque ele quebrou o carrinho. Então ele ficou triste, né? (gesto afirmativo do 

sujeito) Pois, tá certo. Obrigada, viu? [inaudível] 
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Pesquisadora: ... e fazer uma pergunta sobre a história. Tá certo? Oh, essa aqui é a primeira 

história. Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De 

repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha 

tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por 

que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha?  

Sujeito: [silêncio]  

Pesquisadora: Você sabe? (pausa longa) Oh a mãe dela pediu que ela desse uma mãozinha 

porque ela queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os 

brinquedos? 

Sujeito: [silêncio]  

Pesquisadora: Pode falar, V. O que que você acha? Quando a mãe dela disse assim: Oh Alice, 

me dá uma mãozinha. Ela queria o quê? Segurar a mão dela ou ajuda pra juntar os brinquedos? 

Sujeito: Segurar a mão dela.  

Pesquisadora: Segurar a mão dela. Ah. Oh. Essa aqui é a segunda história. Maria e Isadora são 

melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. 
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Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam a Maria e a Isadora, as meninas 

choram e não querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. 

[sujeito ri] Por que a mãe de Isadora diz que as duas são unha e carne? Porque elas são muito 

amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: [silêncio] 

Pesquisadora: Quando a mãe disse “ah essas daí são unha e carne”, é por quê? É porque elas 

são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do 

parquinho? 

Sujeito: Elas quebraram a unha do pé.  

Pesquisadora: Quebraram a unha do pé. Essa daqui é outra história, F. Todos os alunos da sala 

de Júlia tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a 

Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da 

cadeira. Ela tinha muito medo de pagar mico. [sujeito ri] Por que Júlia tinha medo de pagar 

mico? Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Ela não queria passar vergonha.  

Pesquisadora: Não queria passar vergonha. Outra história. O Pedro e a Rebeca são irmãos e 

se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas 

quando eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer 

assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que o Pedro e a 

Rebeca brigam feito cão e gato? Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou 

porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Ele/eles... 

Pesquisadora: Pode falar! (pausa longa) Quer que eu repita? Por que os dois brigam feito cão 

e gato? Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre 

brigando e discutindo? 

Sujeito: Eles tão brigando. 

Pesquisadora: Eles tão brigando e discutindo? (sujeito faz gesto afirmativo) Tá certo. (pausa) 

A mãe de Guto o chamou para tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria 

continuar assistindo televisão na sala. O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da 

outra para sua mãe. Cansada, a mãe do Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher 

linguiça”. Por que que a mãe de Guto disse que ele estava enchendo linguiça? Porque ele estava 

preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para 

ganhar tempo e não ir tomar banho? 
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Sujeito: [silêncio]  

Pesquisadora: Por que que a mãe de Guto disse que ele estava enchendo linguiça? Porque ele 

estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só 

para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Ele tava falando muito. 

Pesquisadora: Ele tava falando muito. E oh. Aqui é a última história. Arthur estava brincando 

com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a 

bater com ela na roda do carrinho. [sujeito tosse] A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo 

e disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou 

e o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não 

adiantava chorar pelo leite derramado. Por que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar 

pelo leite derramado? Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou 

porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: [sujeito tosse] Ele derramou o leite. 

Pesquisadora: Ele derramou o leite. Pois tá. Olha aqui brigada viu, F. Pela participação. Muito 

obrigada. Vou chamar a tia pra levar você. 
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Pesquisadora: Pronto. [barulho alto] Essa aqui é a primeira história. Alice passou a tarde 

brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a 

bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. 

A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que a mãe de Alice pediu que ela 

desse uma mãozinha? Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava 

de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: é/pra/ [inaudível]/ pra juntar/ pra pedir ajuda. 

Pesquisadora: Pra pedir ajuda. Quando a gente quer ajuda a gente pede uma mãozinha, né? 

Dar uma mãozinha. Oh. Essa aqui é a segunda história. Maria e Isadora são melhores amigas. 

As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a 
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hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas choram e não querem ir 

embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe de Isadora 

diz que as duas são unha e carne? 

Sujeito: Porque... [silêncio] 

Pesquisadora: Quer que eu diga as alternativas? Por que a mãe de Isadora diz que as duas são 

unha e carne? Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha 

do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas/ quebraram a unha do pé no brinquedo. 

Pesquisadora: Porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho. Aqui oh. Essa 

é a terceira. Todos os alunos da sala de Júlia tinham que apresentar um trabalho na frente de 

toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, 

nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de pagar mico. Por que Júlia tinha 

medo de pagar mico? Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela não queria 

passar vergonha? 

Sujeito: Não queria comprar o macaco. 

Pesquisadora: Não queria comprar o macaco. (pausa) Oh. Essa é a quarta história. O Pedro e 

a Rebeca são irmãos e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir 

desenhos animados. Mas quando eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho 

animado e a Rebeca quer assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por 

que o Pedro e a Rebeca brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Porque ... porque... eu não sei não.  

Pesquisadora: Não sabe? Oh. Eu vou dar as alternativas. Por que o Pedro e a Rebeca brigam 

feito cão e gato? Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão 

sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Eles/ eles ficam brigando e discutindo. 

Pesquisadora: Eles ficam brigando e discutindo. (pausa) A mãe de Guto o chamou para tomar 

banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. 

O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do 

Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que que a mãe de Guto 

disse que ele estava enchendo linguiça? Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço 

na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: É/ só/ porque ele tá falando muito. 
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Pesquisadora: Só porque ele tá falando muito. E a última história. Arthur estava brincando 

com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a 

bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que 

ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho 

quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar 

pelo leite derramado. Por que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite 

derramado? 

Sujeito: Porque... é... (pausa longa) 

Pesquisadora: Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque 

ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque/porque ele/derramou o leite/ na geladeira. 

Pesquisadora: Porque ele derramou o leite na geladeira. Tá certo. Obrigada viu, L. Você gosta 

muito de ler? Gosta? Essa sala tem livros, tem jogos, tem um monte de coisa, né? Só desligar 

aqui que eu vou devolver você lá pra sua sala. 
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Pesquisadora: ...Então só ano que vem, né? Olha, C. Eu vou só contar umas histórias pra você 

e fazer umas perguntas sobre a história. Aí você diz o que você acha. Certo? Essa aqui é a 

primeira história. Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no 

chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não 

tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. 

Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha?  

Sujeito: (silêncio) 

Pesquisadora: Cê tem/ 

Sujeito: Pra ajudar. 

Pesquisadora: Pra ajudar, né? Já ia dizer aqui. Porque a mãe de Alice queria segurar a mão 

dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque ela precisava de ajuda. 
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Pesquisadora: Porque ela precisava de ajuda. Oh. Essa aqui é outra história. Queria ajuda pra 

juntar os brinquedos. (pausa) Essa aqui já é outra historinha. Maria e Isadora são melhores 

amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando 

chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas choram e não 

querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe 

de Isadora diz que as duas são unha e carne? 

Sujeito: (pausa) Porque elas gostam uma da outra. 

Pesquisadora: Porque o quê? 

Sujeito: Elas gostam uma da outra.  

Pesquisadora: Porque elas gostam uma da outra. Exatamente. Aqui. São as duas opções. 

Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no 

brinquedo do parquinho? 

Sujeito: (silêncio) 

Pesquisadora: Você já disse, né! Por que elas são unha e carne? Porque elas são muito amigas 

e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: São muito amigas e vivem juntas.  

Pesquisadora: São muito amigas e vivem juntas. Isso. Oh. Outra história. Todos os alunos da 

sala de Júlia tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou 

a Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da 

cadeira. Ela tinha muito medo de pagar mico. Por que Júlia tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: (pausa longa) Por que ela não gosta de pagar mico? Porque... ela tem vergonha dos 

outro rir dela. 

Pesquisadora: Exatamente. Oh. Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela não 

queria passar vergonha? 

Sujeito: Passar vergonha. 

Pesquisadora: Isso mesmo. Próxima história. O Pedro e a Rebeca são irmãos e se amam muito. 

Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando eles vão 

assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer assistir outro. Quando 

isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca brigam feito cão e gato? 

Sujeito: (pausa longa) Porque....  

Pesquisadora: Uhum. 

Sujeito: O cachorro é mais violento que o gato e também o gato tem medo do cachorro matar 

ele. 
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Pesquisadora: Oh. Aí no caso, por que o Pedro e a Rebeca brigam feito cão e gato? Porque um 

prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Eles estão sempre brigando e discutindo. 

Pesquisadora: Oh. Essa é outra história. A mãe de Guto o chamou para tomar banho. Mas o 

menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. O Guto 

começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do Guto 

disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. (sujeito ri) Por que a mãe de Guto 

disse que ele estava enchendo linguiça? 

Sujeito: É porque ele não queria tomar banho e linguiça tem muito óleo e o óleo é pôde. 

Pesquisadora: (pesquisadora ri) O óleo é podre? Então, por que a mãe do Guto disse que ele 

tava enchendo linguiça? Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou 

porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Ele tava falando muito pra/pra ganhar tempo e num/num ir tomar banho. 

Pesquisadora: Tá certo. Ganhar tempo e não ir tomar banho. Essa aqui é a última história. 

Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta 

de seu pai e começou a bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava 

fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda 

se soltou e o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora 

não adiantava chorar pelo leite derramado. Por que a mãe do Arthur disse que não adiantava 

chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Porque/porque com o brinquedo quebrado... as crianças choram. 

Pesquisadora: Ah. Porque com o brinquedo quebrado as crianças choram, né? Aí... só pra te 

dar as alternativas. Por que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite 

derramado? Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele 

derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele bateu com a ferramenta e... aconteceu. 

Pesquisadora: Aconteceu do carrinho quebrar, né? Aí quando o carrinho quebrou, ele ficou 

como? 

Sujeito: Chorando.  

Pesquisadora: Chorando. Mas agora não adiantava chorar pelo leite derramado. Obrigada viu, 

C. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 
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CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ANA AMELIA BEZERRA DE MENEZES 

SOUSA 

SUJEITO 09 

SEXO: FEMININO 

DDN: 17/05/2014- 4 anos e 10 meses 

05:22 

 

Pesquisadora: Bom dia, B. Vou te contar algumas histórias e depois fazer perguntas sobre 

essas histórias e vou gravar as suas respostas, ok? Aqui é a primeira história... Alice passou a 

tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e 

viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os 

brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que a mãe de Alice 

pediu que ela desse uma mãozinha? (pausa breve) 

Sujeito: Pra ajudar ela? 

Pesquisadora: Isso. Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava 

de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque ela precisava de ajuda. 

Pesquisadora: Porque ela precisava de ajuda. Aqui é a segunda história. (pausa breve) Maria 

e a Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no 

parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e 

Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas 

são unha e carne. Por que a mãe de Isadora diz que as meninas são unha e carne?  

Sujeito: Porque elas são melhores amigas. 

Pesquisadora: Melhores amigas. Tá aqui. Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou 

porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas são melhores amigas. 

Pesquisadora: Aqui é a história três. Todos os alunos da sala de Júlia tinham que apresentar 

um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia 

não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de 

pagar mico. Por que Júlia tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Porque... ela pensava que esse povo ia rir dela. 

Pesquisadora: Porque ela pensava que o povo ia rir dela. Porque ela não queria comprar um 

macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 
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Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Porque ela não queria passar vergonha. É isso mesmo. E a história quatro. 

(pausa) Pedro e Rebeca são irmãos e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e 

de assistir desenhos animados. Mas quando eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um 

desenho animado e Rebeca quer assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e 

gato.  Por que que eles brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Porque... eles... querem outro filme. 

Pesquisadora:  Porque eles querem outro filme. Certo. Porque um prefere o cachorro e o outro 

prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Um quer o cachorro e outro o gato. 

Pesquisadora: Um prefere o cachorro e outro o gato. (pausa) A mãe de Guto o chamou para 

tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão 

na sala. Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a 

mãe de Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que a mãe de 

Guto disse que ele estava enchendo linguiça? 

Sujeito: Porque ele não queria tomar banho. 

Pesquisadora: Porque ele não queria tomar banho. Porque ele estava preparando a linguiça 

para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir 

tomar banho? 

Sujeito: Falando muito. 

Pesquisadora: Porque ele tava falando muito. (pausa) E aqui é a última história: Arthur estava 

brincando com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e 

começou a bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e 

disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e 

o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não 

adiantava chorar pelo leite derramado. Por que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar 

pelo leite derramado? 

Sujeito: Por causa que... ele que quebrou o brinquedo. 

Pesquisadora: Por causa que ele que quebrou o brinquedo. Oh. Porque não adianta chorar e 

ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na 

geladeira? 

Sujeito: (silêncio)  

Pesquisadora: Quer que eu repita? (gesto afirmativo do sujeito) 
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Pesquisadora: Por que que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite 

derramado? Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele 

derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele quebrou? 

Pesquisadora: Porque ele quê? 

Sujeito: Porque ele quebrou? 

Pesquisadora: Quebrou? (pausa) Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que 

aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Por/que ele... não adianta chorar porque... 

Pesquisadora: Ah. Porque não adianta chorar e ficar triste quando algo ruim acontece, né? Não 

adianta. (pausa) Pois muito obrigada viu, N? Por participar. Agora vou levar você lá pra sua 

sala. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ANA AMELIA BEZERRA DE MENEZES 

SOUSA 

SUJEITO 10 

SEXO: FEMININO 

DDN: 24/09/2013- 5 anos e 6 meses 

04:31 

 

Pesquisadora: Essa aqui é a primeira história (pausa) Alice passou a tarde brincando na sala. 

Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A 

mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu 

então que ela desse uma mãozinha. Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

(pausa breve) 

Sujeito: Porque ela espalhou muito brinquedo. 

Pesquisadora: Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de 

ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque ela precisava de ajuda pra juntar os brinquedos (tosse). 

Pesquisadora: Precisava de ajuda. (pausa breve) Segunda história. Maria e a Isadora são 

melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. 

Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas choram 
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e não querem ir embora. A mãe da Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a 

mãe de Isadora diz que as meninas são unha e carne?  

Sujeito: Num sei. 

Pesquisadora: Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha 

do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque/ Porque vevem juntas. 

Pesquisadora: Porque vevem juntas. História três. Todos os alunos da sala de Júlia tinham que 

apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou Júlia. Era a vez dela. 

Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito 

medo de pagar mico. Por que Júlia tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Não sei.  

Pesquisadora: Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela não queria passar 

vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Uhum. (pausa) Pedro e Rebeca são irmãos e se amam muito. Os dois gostam 

muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando eles vão assistir televisão 

Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer assistir outro. Quando isso acontece, 

eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Eu não sei.  

Pesquisadora: Num sabe. Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles 

estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque estão sempre brigando e discutindo. (tosse) 

Pesquisadora: A mãe do Guto o chamou para tomar banho. Mas o menino não queria tomar 

banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. Guto começou a contar várias histórias 

uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe de Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! 

Pare de encher linguiça”. Por que a mãe de Guto disse que ele estava enchendo linguiça? 

Sujeito: Não sei. 

Pesquisadora: Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque 

ele estava falando muito só para ganhar tempo (sujeito interrompe) e não ir tomar banho? 

Sujeito: Falando muito. Pra ganhar tempo. 

Pesquisadora: Falando muito pra ganhar tempo. (pausa) E aqui é a última história. Arthur 

estava brincando com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu 

pai e começou a bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava 
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fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda 

se soltou e o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora 

não adiantava chorar pelo leite derramado. Por que que a mãe do Arthur disse que não adiantava 

chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Eu não sei. 

Pesquisadora: Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque 

ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque... (pausa longa) ele tinha feito algo ruim. 

Pesquisadora: Ele tinha feito algo ruim. Mas por que não adianta ele chorar pelo leite 

derramado? Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele 

derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque não adianta chorar quando acontece algo ruim com a pessoa. 

Pesquisadora: Certo. Não adianta a gente chorar quando acontece algo ruim com a pessoa. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAROLINA SOBREIRA 

SUJEITO 11 

SEXO: FEMININO 

DDN: 18/08/2012- 6 anos e 7 meses 

03:11 

Pesquisadora: Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. 

De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha 

tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por 

que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? Porque a mãe de Alice queria segurar 

a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Precisava de ajuda. 

Pesquisadora: Pra juntar os brinquedos. Certo. E essa daqui a segunda história. Maria e Isadora 

são melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de 

casa. Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam a Maria e a Isadora, as meninas 

choram e não querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. 

Por que a mãe de Isadora diz que as meninas são unha e carne? Porque elas são muito amigas 

e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas são muito amiga. 
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Pesquisadora: Tá bom. (pausa) Todos os alunos da sala de Júlia tinham que apresentar um 

trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia não 

quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de pagar 

mico. Por que que a Júlia tinha medo de pagar mico? Porque ela não queria comprar um macaco 

ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Não queria passar vergonha. (pausa) Pedro e Rebeca são irmãos e se amam 

muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando 

eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e Rebeca quer assistir outro. 

Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca brigam feito 

cão e gato? Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre 

brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque eles tão sempre brigano e discutino. 

Pesquisadora: (pausa) A mãe de Guto o chamou para tomar banho. Mas o menino não queria 

tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. O Guto começou a contar várias 

histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do Guto disse: “Vamos já pro banho, 

Guto! Pare de encher linguiça”. Por que que a mãe do Guto disse que ele estava enchendo 

linguiça? Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque ele estava 

falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Porque tava falando muito.  

Pesquisadora: Certo. (pausa) Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu brinquedo 

favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do carrinho. 

[inaudível] A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando 

o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino 

começou a chorar. A mãe de Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. 

Por que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? Porque não 

adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas 

tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele derramou...porque ele derramou o leite.  

Pesquisadora: Porque ele derramou o leite. Tá certo. Só isso. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 
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SEXO: MASCULINO 

DDN: 23/07/2011- 7 anos e 8 meses 

03:33 

Pesquisadora: É rapidinho. Oh. (pausa) Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou 

vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice 

estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que 

ela desse uma mãozinha. Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? Porque a 

mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os 

brinquedos? 

Sujeito: Porque ela precisava de ajuda pra juntar... os brinquedos. 

Pesquisadora: Pra juntar os brinquedos. Precisava de ajuda. (pausa) Maria e Isadora são 

melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. 

Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam a Maria e a Isadora, as meninas 

choram e não querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. 

Por que a mãe de Isadora diz que as meninas são unha e carne? Porque elas são muito amigas 

e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Por causa que elas vivem juntas. 

Pesquisadora: Vivem juntas. (pausa) Todos os alunos da sala de Júlia tinham que apresentar 

um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia 

não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de 

pagar mico. Por que Júlia tinha medo de pagar mico? Porque ela não queria comprar um macaco 

ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Não queria passar vergonha. Pedro e Rebeca são irmãos e se amam muito. Os 

dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando eles vão 

assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer assistir outro. Quando 

isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca brigam feito cão e gato? 

Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e 

discutindo? 

Sujeito: Tão sem/sempre brigando e discutindo. 

Pesquisadora: Brigando e discutindo. Certo. A mãe de Guto o chamou para tomar banho. Mas 

o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. O Guto 

começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do Guto 
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disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que que a mãe de Guto disse 

que ele estava enchendo linguiça? Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na 

cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Por causa que ele tava falando muito pra ganhar tempo e não ir tomar banho.  

Pesquisadora: Ok. (pausa) Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu brinquedo 

favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do carrinho. 

A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. 

Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. 

A mãe de Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. Por que a mãe do 

Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? Porque não adianta chorar e ficar 

triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Por causa que...ele perdeu o brinquedo. 

Pesquisadora: Ele perdeu o brinquedo. Mas assim, é... vou só repetir pra você dizer uma das 

duas e eu poder marcar aqui. Oh. Por que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo 

leite derramado? Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque 

ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque derramou o leite. 

Pesquisadora: Porque derramou o leite. Tá certo. Pronto. Obrigada pela participação. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAROLINA SOBREIRA 

SUJEITO 13 

SEXO: FEMININO 

DDN: 19/01/2013- 6 anos e 2 meses 

03:21 

Pesquisadora: Foi, foi? Foi. (pausa) Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários 

brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava 

atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse 

uma mãozinha. Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? Porque a mãe de 

Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Ajuda pra juntar os brinquedos. 

Pesquisadora: Pra juntar os brinquedos. (pausa) Maria e Isadora são melhores amigas. As duas 

estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de 

voltar pra casa e as mães chamam a Maria e a Isadora, as meninas choram e não querem ir 
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embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe de Isadora 

diz que as duas são unha e carne? Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas 

quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas vivem juntas.  

Pesquisadora: Vivem juntas. Certo. Todos os alunos da sala de Júlia tinham que apresentar um 

trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia não 

quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de pagar 

mico. Por que Júlia tinha medo de pagar mico? Porque ela não queria comprar um macaco ou 

porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha.  

Pesquisadora: Não queria passar vergonha. (pausa) Pedro e Rebeca são irmãos e se amam 

muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando 

eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer assistir 

outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca brigam 

feito cão e gato? Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão 

sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Estão/ porque eles estão sempre brigando e discutindo.  

Pesquisadora: Estão sempre brigando e discutindo.  A mãe de Guto o chamou para tomar 

banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. 

O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do 

Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que que a mãe de Guto 

disse que ele estava enchendo linguiça? Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço 

na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Porque ele tava falando muito. 

Pesquisadora: Falando muito. (pausa) Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu 

brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do 

carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o 

brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino 

começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. 

Por que a mãe do Arthur disse que agora/ não adiantava chorar pelo leite derramado? Porque 

não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, 

mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele quebrou o brinquedo.   
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Pesquisadora: Mas assim foi porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que 

aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? Qual? 

Sujeito: Porque ele derramou o leite na geladeira. 

Pesquisadora: Tá certo. Brigada.  

Sujeito: Posso sair? 

Pesquisadora: Pode. Brigada, viu? 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAROLINA SOBREIRA 

SUJEITO 14 

SEXO: MASCULINO 

DDN: 05/11/2011- 7 anos e 4 meses 

03:05 

Pesquisadora:  Rapidinho. (pausa) Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários 

brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava 

atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse 

uma mãozinha. Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? Porque a mãe de 

Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque ela precisava de ajuda pra juntar os brinquedos. 

Pesquisadora: Porque ela precisava de ajuda pra juntar os brinquedos. (pausa) Maria e Isadora 

são melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de 

casa. Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam a Maria e a Isadora, as meninas 

choram e não querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. 

Por que a mãe de Isadora diz que as duas são unha e carne? Porque elas são muito amigas e 

vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas vivem juntas. 

Pesquisadora: Porque elas vivem juntas. (pausa) Todos os alunos da sala de Júlia tinham que 

apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez dela. 

Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito 

medo de pagar mico. Por que Júlia tinha medo de pagar mico? Porque ela não queria comprar 

um macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Não queria passar vergonha. (pausa) Pedro e Rebeca são irmãos e se amam 

muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando 
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eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer assistir 

outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca brigam 

feito cão e gato? Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão 

sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque eles estão sempre brigando e discutindo.  

Pesquisadora: Eles estão sempre brigando e discutindo. (pausa) A mãe de Guto o chamou para 

tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão 

na sala. O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a 

mãe do Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que que a mãe 

de Guto disse que ele estava enchendo linguiça? Porque ele estava preparando a linguiça para 

o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar 

banho? 

Sujeito: Porque ele tava falando muito. 

Pesquisadora: Falando muito. (pausa) Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu 

brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do 

carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o 

brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino 

começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. 

Por que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? Porque não 

adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas 

tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele derramou o leite. 

Pesquisadora: Porque ele derramou o leite. Pronto. Obrigada viu, A.  

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAROLINA SOBREIRA 

SUJEITO 15 

SEXO: MASCULINO 

DDN: 12/05/2011- 7 anos e 10 meses 

03:06 

Pesquisadora:  Ok. Foi. (pausa) Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários 

brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava 

atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse 
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uma mãozinha. Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? Porque a mãe de 

Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: De ajuda pra juntar os brinquedos. 

Pesquisadora: Certo. (pausa) Maria e Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre 

juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa 

e as mães chamam a Maria e a Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A mãe de 

Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe de Isadora diz que as duas são 

unha e carne? Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha 

do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Muito amigas.  

Pesquisadora: Muito amigas. (pausa) Todos os alunos da sala de Júlia tinham que apresentar 

um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia 

não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de 

pagar mico. Por que Júlia tinha medo de pagar mico? Porque ela não queria comprar um macaco 

ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha.  

Pesquisadora: Certo. Não queria passar vergonha. (pausa) Pedro e Rebeca são irmãos e se 

amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas 

quando eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer 

assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca 

brigam feito cão e gato? Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles 

estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Sempre bri/brigando e discutindo. 

Pesquisadora: Sempre brigando e discutindo. (pausa) A mãe de Guto o chamou para tomar 

banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. 

O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do 

Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que que a mãe de Guto 

disse que ele estava enchendo linguiça? Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço 

na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Pra ganhar tempo extra. 

Pesquisadora: Para ganhar tempo extra. (pausa) Arthur estava brincando com seu carrinho. É 

seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda 

do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando 
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o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino 

começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. 

Por que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? Porque não 

adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas 

tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele derramou o leite. 

Pesquisadora: Porque ele derramou o leite. Pois tá. Muito obrigada. Terminei. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEMÓSTENES RATTS BARBOSA 

SUJEITO 16 

SEXO: FEMININO 

DDN: 24/09/2011- 7 anos e 6 meses 

04:35 

Pesquisadora: Certo? Já. Pronto. Então, tá aqui. Essa aqui é a primeira história, R. (pausa) A 

Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua 

mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para 

juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que a mãe 

de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito: Pra juntar os brinquedos.  

Pesquisadora: Era exatamente isso que eu ia te dizer. Porque a mãe de Alice queria segurar a 

mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Pra... pra ela juntar os brinquedos. 

Pesquisadora: Os brinquedos. (pausa) Bom. E essa daqui. Essa daqui é a segunda história. 

Maria e Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no 

parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam a Maria e 

a Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as 

unha/as duas são unha e carne. Por que a mãe de Isadora diz que as meninas são unha e carne? 

Sujeito: Porque elas são as melhores amigas. 

Pesquisadora: Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha 

do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Eu e a minha amiga G como a Maria e a Isadora somos também. 

Pesquisadora: Unha e carne, né? (pausa) Oh. Todos os alunos da sala de Júlia tinham que 

apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou Júlia. Era a vez dela. 
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Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer/se quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito 

medo de pagar mico. Por que que a Júlia tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: [silêncio] 

Pesquisadora: Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela não queria passar 

vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha.  

Pesquisadora: Não queria passar vergonha. Oh, a história quatro. Pedro e Rebeca são irmãos 

e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas 

quando eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e Rebeca quer assistir 

outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca brigam 

feito cão e gato? 

Sujeito: Porque um quer assistir um desenho e o outro não deixa. 

Pesquisadora: É, né? Oh e aqui é a pergunta.  Porque um prefere o cachorro e o outro prefere 

o gato ou porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque eles tão só brigando.  

Pesquisadora: Hum. Sempre brigando. História cinco. A mãe de Guto o chamou para tomar 

banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. 

Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do 

Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que a mãe do Guto disse 

que ele estava enchendo linguiça? 

Sujeito: Porque ele não queria tomar banho. 

Pesquisadora: Ah, é. Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou 

porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Porque ele tava falando muito pra não ganhar tempo e ir tomar banho.  

Pesquisadora: É. E a última. 

Sujeito: Meu irmão. 

Pesquisadora: Teu irmão faz assim? 

Sujeito: Teima pra não ir tomar banho. Só vai tomar banho quando vai pra escola.  

Pesquisadora: Oh. (pausa) Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu brinquedo 

favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do carrinho. 

A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. 

Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. 
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A mãe de Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite de/derramado. Por que a mãe 

do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Porque ele quebrou com a ferramenta o carrinho dele. 

Pesquisadora: Aham. Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou 

porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele não / porque ele quebrou o carrinho.  

Pesquisadora: Tá certo. Aqui. Brigada. Já acabou. É só essas historinhas, mesmo. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEMÓSTENES RATTS BARBOSA 

SUJEITO 17 

SEXO: FEMININO 

DDN: 12/11/2011- 7 anos e 4 meses 

04:25 

Pesquisadora: Certo, B. Oh. São as historinhas, tá! (pausa) Alice passou a tarde brincando na 

sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na 

sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de 

Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma 

mãozinha? Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda 

para juntar os brinquedos? 

Sujeito: É que ela precisava de ajuda. 

Pesquisadora: Tá certo. Oh. Maria e Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre 

juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa 

e as mães chamam a Maria e a Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A mãe de 

Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe de Isadora diz que as meninas 

são unha e carne? Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a 

unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque...quebraram a unha do pé no parquinho.  

Pesquisadora: Tá certo. (pausa) Três. Todos os alunos da sala de Júlia tinham que apresentar 

um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia 

não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de 

pagar mico. Por que que a Júlia tinha medo de pagar mico? Porque ela não queria comprar um 

macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha.  
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Pesquisadora: Tá certo. História quatro. Pedro e Rebeca são irmãos e se amam muito. Os dois 

gostam muito de brincar juntos e de assistir desenho animado. Mas quando eles vão assistir 

televisão Pedro quer assistir um desenho animado e Rebeca quer assistir outro. Quando isso 

acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca brigam feito cão e gato? 

Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e 

discutindo? 

Sujeito: Brigando. 

Pesquisadora: Sempre brigando. (pausa) A mãe de Guto o chamou para tomar banho. Mas o 

menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. Guto 

começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do Guto 

disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que a mãe do Guto disse que 

ele estava enchendo linguiça? Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha 

ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: É fala muito? 

Pesquisadora: Ahn? 

Sujeito: É fala muito? 

Pesquisadora: Pra não ir tomar banho? [faz gesto que sim] pode dizer a sua opinião. Oh. A 

última. Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma 

ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o 

que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com 

força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. A mãe de Arthur 

disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. Por que a mãe do Arthur disse que 

não adiantava chorar pelo leite derramado? Porque não adianta chorar e ficar triste por algo 

ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: [silêncio] 

Pesquisadora: Pode dizer o que você acha. Quer que eu repita? Quer que eu leia de novo a 

história? [sujeito faz gesto que sim]. Pronto. Vou ler de novo. Oh. Arthur estava brincando com 

seu carrinho. É seu/ é seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou 

a bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que 

ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o 

brin/carrinho quebrou. O menino começou a chorar. A mãe de Arthur disse que agora não 

adiantava chorar pelo leite derramado. Por que a mãe dele disse isso? Porque a mãe dele disse 
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que não adiantava chorar pelo leite derramado? Porque não adianta chorar e ficar triste por algo 

ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque tinha mais na geladeira.  

Pesquisadora: Tá. Certo. Pronto. Brigada. Só... 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEMÓSTENES RATTS BARBOSA 

SUJEITO 18 

SEXO: FEMININO 

DDN: 19/12/2011- 7 anos e 3 meses 

03:08 

Pesquisadora: Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. 

De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha 

tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por 

que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? Porque a mãe de Alice queria segurar 

a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque ela precisava de ajuda pra juntar os brinquedos. 

Pesquisadora: Certo. (pausa) Maria e Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre 

juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa 

e as mães chamam a Maria e a Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A mãe de 

Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe de Isadora diz que as meninas 

são unha e carne? Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a 

unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas são muito amigas e vivem juntas. 

Pesquisadora: Ah (pausa) Todos os alunos da sala de Júlia tinham que apresentar um trabalho 

na frente de toda a classe. A professora chamou Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia não quis ir de 

jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de pagar mico. Por 

que que a Júlia tinha medo de pagar mico? Porque ela não queria comprar um macaco ou porque 

ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Pedro e Rebeca são irmãos e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar 

juntos e de assistir desenho/desenhos animados. Mas quando eles vão assistir televisão Pedro 

quer assistir um desenho animado e Rebeca quer assistir outro. Quando isso acontece, eles 
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brigam feito cão e gato.  Por que Pedro e Rebeca brigam feito cão e gato? Porque um prefere o 

cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque eles estão sempre brigando e discutindo. 

Pesquisadora: Certo. (pausa) A mãe de Guto o chamou para tomar banho. Mas o menino não 

queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. Guto começou a contar 

várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do Guto disse: “Vamos já pro 

banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que a mãe do Guto disse que ele estava enchendo 

linguiça? Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque ele estava 

falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Porque ele estava falando muito só pra num/ pra ganhar tempo e não ir tomar banho.  

Pesquisadora: (pausa) Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. 

Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do carrinho. A mãe do 

Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando 

ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. A mãe 

de Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. Por que a mãe do Arthur 

disse que não adianta/ não adiantava chorar pelo leite derramado? Porque não adianta chorar e 

ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na 

geladeira? 

Sujeito: Porque não adianta chorar por/ alguma coisa que aconteceu.  

Pesquisadora: Certo. Não adianta chorar. Brigada! Me diz teu nome e a tua idade. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEMÓSTENES RATTS BARBOSA 

SUJEITO 19 

SEXO: FEMININO 

DDN: 23/05/2011- 7 anos e 10 meses 

03:29 

Pesquisadora: Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. 

De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha 

tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por 

que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? Porque a mãe de Alice queria segurar 

a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: De ajuda. 
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Pesquisadora: De ajuda. (pausa) Maria e Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre 

juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa 

e as mães chamam a Maria e a Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A mãe de 

Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe de Isadora diz que as meninas 

são unha e carne? Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a 

unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas são muito amigas. 

Pesquisadora: Porque elas são muito amigas. (pausa) Todos os alunos da sala de Júlia tinham 

que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou Júlia. Era a vez 

dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha 

muito medo de pagar mico. Por que a Júlia tinha medo de pagar mico? Porque ela não queria 

comprar um macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Não queria passar vergonha. (pausa) Pedro e Rebeca são irmãos e se amam 

muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando 

eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e Rebeca quer assistir outro. 

Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca brigam feito 

cão e gato? Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre 

brigando e discutindo? 

Sujeito: Eles estão sempre brigando. 

Pesquisadora: Sempre brigando e discutindo. (pausa) A mãe de Guto o chamou para tomar 

banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. 

Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do 

Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que a mãe do Guto disse 

que ele estava enchendo linguiça? Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na 

cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Porque estava falando muito. 

Pesquisadora: Falando muito. E a última. Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu 

brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do 

carrinho. [inaudível] A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar 

quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O 

menino começou a chorar. A mãe de Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite 

derramado. Por que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 
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Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o 

leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele... (pausa longa) não tenho nenhuma pista. 

Pesquisadora: Quer que eu repita aqui? Oh. Por que a mãe de Arthur disse que não adianta 

chorar pelo leite derramado? Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que 

aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Letra a. 

Pesquisadora: Letra a? Primeira? Tá certo. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PUBLICAS 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEMÓSTENES RATTS BARBOSA 

SUJEITO 20 

SEXO: MASCULINO 

DDN: 22/04/2011- 7 anos e 11 meses 

03:24 

Pesquisadora: Foi? Foi. (pausa) Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários 

brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava 

atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse 

uma mãozinha. Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? Porque a mãe de 

Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque ela/ ela precisava de ajuda. 

Pesquisadora: De ajuda. (pausa) Maria e Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre 

juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa 

e as mães chamam a Maria e a Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A mãe de 

Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe de Isadora diz que as meninas 

são unha e carne? Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a 

unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas são muito amigas.  

Pesquisadora: Porque elas são muito amigas. (pausa) Todos os alunos da sala de Júlia tinham 

que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez 

dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha 

muito medo de pagar mico. Por que a Júlia tinha medo de pagar mico? Porque ela não queria 

comprar um macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque não queria passar vergonha. 
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Pesquisadora: Não queria passar vergonha. (pausa) Pedro e Rebeca são irmãos e se amam 

muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando 

eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e Rebeca quer assistir outro. 

Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que o Pedro e a Rebeca brigam feito 

cão e gato? Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre 

brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque eles estão sempre brigando e discutino. 

Pesquisadora: Sempre brigando e discutindo. (pausa) A mãe de Guto o chamou para tomar 

banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. 

Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do 

Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que que a mãe do Guto 

disse que ele estava enchendo linguiça? Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço 

na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Porque ele tava falando muito pra/pra ganhar tempo e não ir tomar banho. 

Pesquisadora: Tá certo. E a última... Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu 

brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do 

carrinho. [inaudível] A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar 

quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O 

menino começou a chorar. A mãe de Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite 

derramado. Por que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o 

leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele derramou o leite e tinha mais na geladeira 

Pesquisadora: Derramou o leite e tinha mais na geladeira. Pois tá bom. Obrigada pela 

participação. Tchau. Brigada, viu? Tchau. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PARTICULARES 

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL COMPASSO 

SUJEITO 21 

SEXO:FEMININO 

DDN: 25/04/2014- 4 anos 

05:02 

Sujeito: (enquanto pesquisadora liga o gravador) Você sabia que eu pintei as minhas unhas? 

Pesquisadora: Ah, legal! Minha filha também pintou. 
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Sujeito: Foi? 

Pesquisadora: No caso ela pintou as dela. Não as minhas. Agora eu vou começar a contar as 

histórias. 

Sujeito: E meu batom tem cheirinho de melancia. 

Pesquisadora: Tem cheirinho de melancia? 

Sujeito: Tem. Ele tem gosto também. 

Pesquisadora: Tem gosto também. Aqui é a primeira história, certo? Alice passou a tarde 

brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a 

bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. 

A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que a mãe de Alice pediu que ela 

desse uma mãozinha? 

Sujeito: Porque ela não vai conseguir juntar toda essa bagunça sozinha. 

Pesquisadora: Porque ela não vai conseguir juntar toda essa bagunça sozinha. Porque a mãe 

de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Precisava de ajuda. 

Pesquisadora: Muito bem. Isso mesmo. Essa é a segunda história. Maria e a Isadora são 

melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. 

Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas choram 

e não querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a 

mãe de Isadora diz que as meninas são unha e carne? 

Sujeito: Porque elas são irmãs gêmeas. 

Pesquisadora: Porque elas são irmãs gêmeas. Oh. Porque elas são muito amigas e vivem juntas 

ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Elas vivem juntas. 

Pesquisadora: Elas vivem juntas. Certo. Terceira história. Todos os alunos da sala de Júlia 

tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou Júlia. Era a 

vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela 

tinha muito medo de pagar mico. Por que que Júlia tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Porque ela é pequenininha? 

Pesquisadora: Porque ela é pequenininha. (pausa) Porque ela não queria comprar um macaco 

ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque ela... não queria comprar macaco. 
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Pesquisadora: Porque ela não queria comprar macaco. Ninguém quer, né? (pausa) Pedro e 

Rebeca são irmãos e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir 

desenhos animados. Mas quando eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho 

animado e Rebeca quer assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por 

que que eles brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Porque... eles querem assistir todos os desenhos animados. 

Pesquisadora: Porque eles querem assistir todos os desenhos animados. Por que Pedro e 

Rebeca brigam feito cão e gato? Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou 

porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque eles estão sempre discutindo. 

Pesquisadora: Porque eles estão sempre brigando e discutindo. Isso aí, oh, história cinco. A 

mãe de Guto o chamou para tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria 

continuar assistindo televisão na sala. Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra 

para sua mãe. Cansada, a mãe de Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher 

linguiça”. Por que a mãe de Guto disse pra ele parar de encher linguiça? 

Sujeito: Porque ele estava fazendo assim com o dedo. (mostrando o gesto da foto) 

Pesquisadora: Porque ele estava fazendo assim com o dedo. Porque ele estava preparando a 

linguiça para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e 

não ir tomar banho? 

Sujeito: (tosse) Só pra ganhar tempo e não ir tomar banho. 

Pesquisadora: Só pra ganhar tempo e não ir tomar banho. Ok. E a última história. Arthur estava 

brincando com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. (tosse) Ele pegou uma ferramenta de seu 

pai e começou a bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava 

fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda 

se soltou e o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora 

não adiantava chorar pelo leite derramado. Por que que a mãe do Arthur disse que não adiantava 

chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Porque ele quebrou porque ele quis. 

Pesquisadora: Porque ele quebrou porque ele quis, né? Oh.  Porque não adianta chorar e ficar 

triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele quebrou porque ele quis. 

Pesquisadora: Tá certo. Obrigada. Vou levar você pra sua sala agora, tá? 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PARTICULARES 
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ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL COMPASSO 

SUJEITO 22 

SEXO: MASCULINO 

DDN: 12/11/2014- 4 anos e 5 meses 

03:53 

Pesquisadora: Vou ligar aqui pra gravar as suas respostas, tá? Olha essa aqui é a primeira 

história. Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De 

repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha 

tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por 

que a mãe da Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito: Porque a mãe dela... pra ela arrumar. 

Pesquisadora: Pra ela arrumar. Oh. Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque 

ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Precisava de ajuda. 

Pesquisadora: Precisava de ajuda. Isso. Aqui é a segunda história. Maria e a Isadora são 

melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. 

Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas choram 

e não querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a 

mãe da Isadora diz que as duas são unha e carne? 

Sujeito: Porque... a mãe delas é unha e carne. 

Pesquisadora: Porque a mãe delas é unha e carne. Porque elas são muito amigas e vivem juntas 

ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Quebraram a unha do pé. 

Pesquisadora: Quebraram a unha do pé. Oh. Olha. Terceira história. Todos os alunos da sala 

de Júlia tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou 

Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da 

cadeira. Ela tinha muito medo de pagar mico. Por que que Júlia tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Porque ela tem medo. 

Pesquisadora: Porque ela tem medo. Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela 

não queria passar vergonha? 

Sujeito: Ela não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Ela não queria passar vergonha. Isso aí. E a história quatro. Pedro e Rebeca são 

irmãos e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos 
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animados. Mas quando eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e 

Rebeca quer assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que 

eles brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Porque... eles quer um desenho. (pausa) 

Pesquisadora: Uhum. Cada um quer assistir um, né? Oh! Porque um prefere o cachorro e o 

outro prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque eles estão discutindo. 

Pesquisadora: Estão discutindo. Certo. E a quinta história. Esse é o Guto, olha! (aponta a foto) 

A mãe de Guto o chamou para tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria 

continuar assistindo televisão na sala. Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra 

para sua mãe. Cansada, a mãe de Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher 

linguiça”. Por que a mãe de Guto disse pra ele parar de encher linguiça? 

Sujeito: Pra ele ir tomar banho. 

Pesquisadora: Pra ele ir tomar banho. Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço 

na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Ele fala muito. 

Pesquisadora: Ele fala muito. E a última história. Arthur estava brincando com seu carrinho. 

É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na 

roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar 

quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O 

menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite 

derramado. Por que que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Porque... porque se bater no pé, ele chora. 

Pesquisadora: Porque se bater no pé, ele chora. Porque não adianta chorar e ficar triste por 

algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele derramou o leite. 

Pesquisadora: Porque ele derramou o leite. Tá bom. Obrigada, viu? Vou levar lá você de volta. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PARTICULARES 

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL COMPASSO 

SUJEITO 23 

SEXO: FEMININO 

DDN: 13/08/2013- 5 anos e 8 meses 

04:14 
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Pesquisadora: Oi, T. Vou te mostrar a primeira história. Alice passou a tarde brincando na 

sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na 

sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de 

Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que a mãe da Alice pediu que ela desse uma 

mãozinha? 

Sujeito: Pra arrumar. 

Pesquisadora: Pra arrumar. Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? Porque 

a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os 

brinquedos? 

Sujeito: Pra ajudar. 

Pesquisadora: Pra ajudar. Segunda história. Maria e a Isadora são melhores amigas. As duas 

estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de 

voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. 

A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que que a mãe da Isadora diz 

que as duas são unha e carne? 

Sujeito: Porque... elas ... gostam de ficar sempre juntas. 

Pesquisadora: Porque elas gostam de ficar sempre juntas. Verdade! Porque elas são muito 

amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas vivem sempre juntas. 

Pesquisadora: Elas vivem sempre juntas. Essa é a terceira história. Todos os alunos da sala de 

Júlia tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou Júlia. 

Era a vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. 

Ela tinha muito medo de pagar mico. Por que que ela tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Porque tinha vergonha.  

Pesquisadora: Porque ela tinha vergonha. Exatamente. Porque ela não queria comprar um 

macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Porque ela não queria passar vergonha. A quarta história. Pedro e Rebeca são 

irmãos e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos 

animados. Mas quando eles vão assistir televisão o Pedro quer assistir um desenho e a Rebeca 

quer assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que eles brigam 

feito cão e gato? 

Sujeito: Porque um quer assistir desenho de menino e o outro quer assistir desenho de menina.  
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Pesquisadora: Uhum. Porque um quer assistir desenho de menino e o outro de menina. Oh! 

Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e 

discutindo? 

Sujeito: Brigando e discutindo. 

Pesquisadora: Brigando e discutindo. Quinta história. A mãe de Guto o chamou para tomar 

banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. 

O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe de 

Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Para de encher linguiça”. Por que ela disse pra ele 

parar de encher linguiça? 

Sujeito: Porque... porque ele é teimoso e não quer tomar banho. 

Pesquisadora: Porque ele é teimoso e não quer tomar banho, né? Porque ele estava preparando 

a linguiça para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo 

e não ir tomar banho? 

Sujeito: Porque ele tá falando muito. 

Pesquisadora: Porque ele tá falando muito. Certo. Sexta história. Arthur estava brincando com 

seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater 

com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia 

acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho 

quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar 

pelo leite derramado. Por que que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite 

derramado? 

Sujeito: Porque... se ele não... não fosse pegar a fermenta do pai aí não ia quebrar. 

Pesquisadora: Se ele não fosse pegar a ferramenta do pai não ia quebrar. Oh. Por que a mãe 

do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? Porque não adianta chorar e 

ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na 

geladeira? 

Sujeito: É porque... ele fez de propósito. 

Pesquisadora: Porque ele fez de propósito, né? Quebrou o carrinho? 

Sujeito: Ou ele queria quebrar. 

Pesquisadora: Ou ele queria quebrar. Obrigada. Era só isso mesmo. Vou devolver você lá pra 

sua sala. Só um instante. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PARTICULARES 

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL COMPASSO 
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SUJEITO 24 

SEXO: FEMININO 

DDN: 22/05/2014- 4 anos e 11 meses 

05:18 

Pesquisadora: Vou gravar aqui. Tá certo, V? Se não, não tenho como lembrar as suas respostas. 

Oh. Essa é a primeira história. Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários 

brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava 

atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse 

uma mãozinha. Por que a mãe da Alice pediu que ela desse uma mãozinha? (pausa longa) Quer 

que eu leia de novo? (pausa) Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários 

brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava 

atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse 

uma mãozinha. Por que a mãe da Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito: Não sei. 

Pesquisadora: Não? Vamos ver! Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar 

os brinquedos? 

Sujeito: Porque... (pausa longa) 

Pesquisadora: Quer que eu repita? (sujeito afirma que sim com a cabeça) Porque a mãe de 

Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque ela queria segurar a mãozinha. 

Pesquisadora: Porque ela queria segurar a mãozinha. Tá certo. Oh. Segunda história. Maria e 

a Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho 

perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as 

meninas choram e não querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e 

carne. Por que que a mãe da Isadora diz que as duas são unha e carne? 

Sujeito: Porque elas ficam juntas. 

Pesquisadora: Porque elas ficam juntas, né? Oh. Porque elas são muito amigas e vivem juntas 

ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Hum? Eu não sei. 

Pesquisadora: Por que a mãe da Isadora diz que elas são unha e carne? Porque elas são muito 

amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas são novas. 
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Pesquisadora: Porque elas são novas. Terceira história. Todos os alunos da sala de Júlia tinham 

que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou Júlia. Era a vez 

dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha 

muito medo de pagar mico. Por que que ela tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Não sei. 

Pesquisadora: Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela não queria passar 

vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Porque ela não queria passar vergonha. Quarta história. Pedro e Rebeca são 

irmãos e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos 

animados. Mas quando eles vão assistir, assistir televisão o Pedro quer assistir um desenho e a 

Rebeca quer assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que 

eles brigam feito cão e gato, o Pedro e a Rebeca? 

Sujeito: (pausa) Porque... 

Pesquisadora: Vamos ver! Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque 

eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Tão sempre brigando. 

Pesquisadora: Estão sempre brigando. Quinta história. A mãe de Guto chamou o menino para 

tomar banho. Mas ele não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. 

O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe de 

Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Para de encher linguiça”. (sujeito ri) (pesquisadora ri) 

Por que que ela disse pra ele parar de encher linguiça? 

Sujeito: É... porque ele não queria tomar banho. 

Pesquisadora: Porque ele não queria tomar banho. Exatamente. Porque ele estava preparando 

a linguiça para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo 

e não ir tomar banho? 

Sujeito: Tava falando muito. 

Pesquisadora: Tava falando muito. É falador esse Guto. E a última história. (sujeito aponta a 

foto) É um menino chorando na foto. (pausa) Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu 

brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do 

carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o 

brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino 
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começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. 

Por que ela disse que não adianta chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Não sei. 

Pesquisadora: Não sabe? Porque não adianta a gente chorar e ficar triste por algo ruim que 

aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele derramou leite. 

Pesquisadora: Porque ele derramou leite. Tá. Certo. Obrigada viu, V? Vou levar você lá. 

Desligar aqui.  

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PARTICULARES 

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL COMPASSO 

SUJEITO 25 

SEXO: MASCULINO 

DDN: 02/12/2013- 5 anos e 4 meses 

05:21 

Pesquisadora: ...Isso daqui é pra eu gravar e lembrar das suas respostas mais tarde. Sem isso 

eu não tenho como lembrar, né? Você tem quantos anos? 

Sujeito: Cinco. 

Pesquisadora: Cinco, né? (pausa) Olha. Essa daqui é a primeira história. Alice passou a tarde 

brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a 

bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. 

A mãe da Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que a mãe da Alice pediu que ela 

desse uma mãozinha? 

Sujeito: Quem é aquela? (apontando para a imagem) 

Pesquisadora: É a mãe dela. 

Sujeito: E essa? 

Pesquisadora: Essa aqui é a Alice e esses aqui os irmãos dela. 

Sujeito: Eu acho que eles não são irmão, não. 

Pesquisadora: São amigos, né? 

Sujeito: Eu acho que esse aqui é ela.  

Pesquisadora: Hum... e porque mãe da Alice pediu então que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito: Mãozinha? 

Pesquisadora: Você tem alguma ideia? 

Sujeito: Não. 
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Pesquisadora: Pois então deixa eu te dizer aqui, oh. Por que a mãe da Alice pediu que ela desse 

uma mãozinha? Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de 

ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Ah, agora entendi. Precisava de ajuda. 

Pesquisadora: Aham. Precisava de ajuda. Oh. Segunda história. Maria e a Isadora são melhores 

amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando 

chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas choram e não 

querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que que ela 

diz que as duas são unha e carne? 

Sujeito: (silêncio). 

Pesquisadora: Alguma ideia? (sujeito faz que não com a cabeça) Não? Deixa eu mostrar aqui, 

oh. Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no 

brinquedo do parquinho? 

Sujeito: (pausa longa) Porque elas são juntas. 

Pesquisadora: Porque elas são juntas. São amigas e vivem juntas.  

Sujeito: Eu ia dizer que elas quebraram o dedo do pé no brinquedo do parquinho. (sujeito ri) 

(pesquisadora ri). 

Pesquisadora: Olha. Terceira história. Todos os alunos da sala de Júlia tinham que apresentar 

um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia 

não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de 

pagar mico. Por que que ela tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Porque... (pausa longa) num tenho alguma ideia não. 

Pesquisadora: Tem não? Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela não queria 

passar vergonha? 

Sujeito: Acho que é passar vergonha.  

Pesquisadora: Você acha que é passar vergonha. (pausa) História quatro. Pedro e Rebeca são 

irmãos e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos 

animados. Mas quando eles vão assistir televisão o Pedro quer assistir um desenho animado e 

a Rebeca quer assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que 

eles brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Porque... oxe, até aqui tem um quadro? 

Pesquisadora: É. Aqui tem também. (pausa longa) Oh. Porque um prefere o cachorro e o outro 

prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e discutindo? 
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Sujeito: Ah. O outro prefere o cachorro e o outro prefere o gato.  

Pesquisadora: Um prefere o cachorro e o outro prefere o gato. 

Sujeito: Agora é a quinta, é? 

Pesquisadora: É. Agora é a quinta história. A mãe de Guto [sujeito tosse] chamou o menino 

para tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo 

televisão na sala. O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. 

/[sujeito interrompe]. 

Sujeito: Ah, já sei. Tá fedendo. 

Pesquisadora: Cansada, a mãe de Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Para de encher 

linguiça”. Por que que a mãe do Guto disse pra ele parar de encher linguiça? 

Sujeito: É porque ele tá fedendo. 

Pesquisadora: Porque ele tá fedendo. Oh. Porque ele estava preparando a linguiça para o 

almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar 

banho? 

Sujeito: Pra tomar banho.  

Pesquisadora: Pra tomar banho. Não ir tomar banho. Última história. Essa aqui é a última. 

Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta 

de seu pai e começou a bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava 

fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda 

se soltou e o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora 

não adiantava chorar pelo leite derramado. Por que ela disse que não adiantava chorar pelo leite 

derramado? 

Sujeito: Ah, já sei. Porque o carrinho dele tá quebrado.  

Pesquisadora: Porque o carrinho dele tá quebrado. Oh. Porque não adianta a gente chorar e 

ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na 

geladeira? 

Sujeito: Da geladeira. 

Pesquisadora: A segunda, né? Porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira. Pois, 

tá certo. Obrigada pela participação. É só até aqui mesmo. Muito obrigada. Deixa eu fechar 

aqui. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

CENTRO EDUCACIONAL MÓDULO OBJETIVO 

SUJEITO 26 
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SEXO:FEMININO 

DDN: 14/07/2014- 4 anos e 8 meses 

04:16 

 

Pesquisadora: Bom dia, L. Vou te contar algumas histórias e depois fazer perguntas, tá bem? 

Essa é a primeira história... Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários 

brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava 

atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse 

uma mãozinha. Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? (pausa)  

Sujeito: Pra arrumar... 

Pesquisadora: Pra arrumar... exatamente... Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma 

mãozinha? Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda 

para juntar os brinquedos. 

Sujeito: Porque ela precisava de ajuda. 

Pesquisadora: Certo. Porque ela precisava de ajuda. Essa é a segunda história. A Maria e a 

Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho 

perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as 

meninas choram e não querem ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e 

carne. Por que a mãe de Isadora diz que as meninas são unha e carne? 

Sujeito: Porque elas não querem ir pra casa. 

Pesquisadora: Por que elas não querem ir pra casa? Porque elas são muito amigas e vivem 

juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas são muito amigas. 

Pesquisadora: Porque elas são muito amigas... Próxima história: Todos os alunos da sala de 

Júlia tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. 

Era a vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. 

Ela tinha muito medo de pagar mico. Por que Júlia tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Porque ela não queria levantar da cadeira. (inaudível) 

Pesquisadora: Porque ela não queria levantar da cadeira... Porque ela não queria comprar um 

macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria comprar o macaco. 

Pesquisadora: Porque ela não queria comprar o macaco...ok. (pausa) Pedro e Rebeca são 

irmãos e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos 
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animados. Mas quando eles vão assistir televisão Pedro quer assistir um desenho animado e 

Rebeca quer assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que 

eles brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Porque um quer assistir um desenho e o outro quer assistir outro. 

Pesquisadora: É. um quer assistir um desenho e o outro quer assistir outro, né? (pausa breve) 

Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e 

discutindo? 

Sujeito: Brigando e discutindo. 

Pesquisadora: Brigando e discutindo. Certo. (pausa breve) Olha. Quinta história: A mãe de 

Guto o chamou para tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar 

assistindo televisão na sala. Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua 

mãe. Cansada, a mãe de Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por 

que a mãe de Guto disse que ele estava enchendo linguiça? 

Sujeito: Porque ele não queria tomar banho. 

Pesquisadora: Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque 

ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Tava falando muito. 

Pesquisadora: Ele tava falando muito, né?... E aqui é a última história: Arthur estava brincando 

com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a 

bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que 

ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho 

quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar 

pelo leite derramado. Por que ela disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Porque o brinquedo quebrou. 

Pesquisadora: Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque 

ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Tinha mais na geladeira. 

Pesquisadora: Tinha mais na geladeira... certo... Obrigada viu, B. (pausa breve) Deixa eu te 

levar de volta pra sua sala, viu? 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

CENTRO EDUCACIONAL MÓDULO OBJETIVO 

SUJEITO 27 

SEXO: FEMININO 
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DDN: 02/07/2013- 5 anos e 9 meses 

04:56 

Pesquisadora: Já tá gravando. Oh, essa aqui é a primeira história. (pausa) Alice passou a tarde 

brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a 

bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. 

A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que que a mãe da Alice pediu 

que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito: [inaudível]. 

Pesquisadora: Ahn? 

Sujeito: Porque a mãe dela tava atrasada. 

Pesquisadora: Porque a mãe dela tava atrasada? Ela que/ A mãe da Alice queria segurar a mão 

dela ou porque ela precisava de ajuda pra juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque ela precisava de ajuda. 

Pesquisadora: Ah, ela precisava de ajuda. Certo. (pausa) Oh, essa é a segunda história. Maria 

e a Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no 

parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam a Maria e 

a Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A mãe da Isadora sempre diz que as 

duas são unha e carne. Por que a mãe da Isadora diz que as meninas são unha e carne? 

Sujeito: Porque elas choram. 

Pesquisadora: Porque elas choram. Mas ela diz que elas são unha e carne porque elas são muito 

amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque... elas.... 

Pesquisadora: Pode dizer o que você achar. Por que a mãe da Isadora diz que as meninas são 

unha e carne? Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha 

do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas vivem muito juntas. 

Pesquisadora: Porque elas vivem muito juntas... tá. Tá certo. (pausa) A terceira história. Todos 

os alunos da sala de Júlia tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A 

professora chamou a Júlia. Era a vez dela. Mas a Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer 

quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de pagar mico. Por que ela tinha medo de 

pagar mico? 

Sujeito: Porque...  
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Pesquisadora: Tem alguma ideia? Pois oh, vou te dar as opções. Por que a Júlia tinha medo de 

pagar mico? Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela não queria passar 

vergonha? 

Sujeito: Não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Ah, porque ela não queria passar vergonha. Tá certo. (pausa) Oh. Quarta 

história. Pedro e Rebeca são irmãos e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos 

e de assistir desenhos animados. Mas quando eles vão assistir televisão o Pedro quer assistir um 

desenho e a Rebeca quer assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por 

que que o Pedro e a Rebeca brigam feito cão e gato? 

Sujeito: (pausa longa) Não sei.  

Pesquisadora: Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão 

sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Estão sempre discutindo. 

Pesquisadora: Porque eles estão sempre discutindo. Certo. (pausa) Aqui é a quinta história. A 

mãe do Guto o chamou/ o chamou pra tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. 

Ele queria continuar assistindo televisão na sala. O Guto começou a contar várias histórias uma 

atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe do Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare 

de encher linguiça”. Por que a mãe do Guto disse que ele estava enchendo linguiça? 

Sujeito: Não sei. 

Pesquisadora: Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque 

ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Falando muito. 

Pesquisadora: Falando muito. Certo. Ele tá falando muito. E a última história. Arthur estava 

brincando com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e 

começou a bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e 

disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e 

o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur então disse que agora não 

adiantava chorar pelo leite derramado. Por que que a mãe do Arthur disse que não adiantava 

chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: (silêncio) 

Pesquisadora: Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque 

ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: (silêncio) 
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Pesquisadora: Quer que eu repita? Por que que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar 

pelo leite derramado? Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou 

porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele ficou triste. 

Pesquisadora: Porque ele ficou triste? Porque ele ficou triste. Tá certo. Pronto. Obrigada viu, 

S? Deixa só eu fazer uma coisa. Deixa só eu desligar aqui. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

CENTRO EDUCACIONAL MÓDULO OBJETIVO 

SUJEITO 28 

SEXO: MASCULINO 

DDN: 18/01/2015- 4 anos e 2 meses 

04:19 

Pesquisadora: Vou ligar aqui, M. Vou só te contar algumas histórias e te fazer algumas 

perguntas, tá bom? A primeira história é sobre uma menina chamada Alice. A Alice passou a 

tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e 

viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os 

brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que que a mãe da 

Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito: (silêncio) 

Pesquisadora: Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de 

ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque ela... queria ajuda pra juntar os brinquedos.  

Pesquisadora: Queria ajuda pra juntar os brinquedos. Certo. Oh, essa é a segunda história. É 

sobre duas meninas. Maria e Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas 

adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa e as 

meninas/as mães chamam a Maria e a Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A 

mãe da Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe da Isadora diz que as 

meninas são unha e carne? 

Sujeito: (silêncio) 

Pesquisadora: Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha 

do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque... porque...quebrou a unha do pé no brinquedo do parquinho. 
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Pesquisadora: Quebrou a unha do pé no brinquedo do parquinho. Certo. Essa é a terceira 

história. Todos os alunos da sala de Júlia tinham que apresentar um trabalho na frente de toda 

a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez dela. Mas a Júlia não quis ir de jeito nenhum, 

nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de pagar mico. Por que ela tinha 

medo de pagar mico? 

Sujeito: Não sei.  

Pesquisadora: Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela não queria passar 

vergonha? 

Sujeito: Porque... ela...não queria comprar o macaco. 

Pesquisadora: Ela não queria comprar um macaco. Né? Olha aqui. Pedro e Rebeca são irmãos 

e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas 

quando eles vão assistir televisão o Pedro quer assistir um desenho e a Rebeca quer assistir 

outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que o Pedro e a Rebeca 

brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Não sei. 

Pesquisadora: Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão 

sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque...um prefere o cachorro e o outro prefere o gato. 

Pesquisadora: Um prefere o cachorro e o outro prefere o gato. Certo. Essa daqui é sobre um 

menino chamado Guto. A mãe do Guto chamou ele para tomar banho. Mas o menino não queria 

tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. O Guto começou a contar várias 

histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe de Guto disse: “Vamos já pro banho, 

Guto! Pare de encher linguiça”. Por que que a mãe do Guto disse que ele estava enchendo 

linguiça? 

Sujeito: (silêncio) 

Pesquisadora: Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque 

ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Pra... ganhar tempo porque ele não queria tomar banho. 

Pesquisadora: Pra ganhar tempo. Tá certo. E aqui é a última, oh. O Arthur estava brincando 

com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a 

bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que 

ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho 

quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur então disse que agora não adiantava 
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chorar pelo leite derramado. Por que que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo 

leite derramado? 

Sujeito: (silêncio) 

Pesquisadora: Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque 

ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque...ele achou ruim e quebrou o brinquedo. 

Pesquisadora: Porque ele achou ruim e quebrou o brinquedo. Mas agora não adiantava mais 

chorar, né? (silêncio) Pronto. Eu vou levar você de volta, viu. Só um instante aqui. Deixa eu 

fechar. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

CENTRO EDUCACIONAL MÓDULO OBJETIVO 

SUJEITO 29 

SEXO: FEMININO 

DDN: 15/10/2013- 5 anos e 5 meses 

04:03 

Pesquisadora: Vou te contar algumas histórias e fazer uma pergunta sobre cada historinha, 

viu? São bem pequenininhas. Olha. É... A Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou 

vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice 

estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que 

ela desse uma mãozinha. Por que que a mãe da Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito: (silêncio) 

Pesquisadora: Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de 

ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: De ajuda. 

Pesquisadora: Ela precisava de ajuda. Certo. Essa é a segunda. Maria e Isadora são melhores 

amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando 

chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam a Maria e a Isadora, as meninas choram e 

não querem ir embora. A mãe da Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a 

mãe da Isadora diz que as meninas são unha e carne? 

Sujeito: Não sei.  

Pesquisadora: Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha 

do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Quebraram a unha do pé no parquinho. 
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Pesquisadora: Quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho. Muito bem. Oh, mais uma 

história. Essa é de uma menina chamada Júlia. Todos os alunos da sala de Júlia tinham que 

apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez dela. 

Mas a Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito 

medo de pagar mico. Por que ela tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Num sei.  

Pesquisadora: Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela não queria passar 

vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria comprar um macaco. 

Pesquisadora: Porque ela não queria comprar um macaco. Tá certo. Oh, mais uma história.  

Sujeito: (interrompendo) E mamãe? 

Pesquisadora: Ahn? 

Sujeito: E mamãe? 

Pesquisadora: Não sei. (pausa) Essa história é sobre dois irmãos, olha! Pedro e Rebeca são 

irmãos e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos 

animados. Mas quando eles vão assistir televisão o Pedro quer assistir um desenho e a Rebeca 

quer assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que o Pedro e 

a Rebeca brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Não sei.  

Pesquisadora: Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão 

sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Eles... eles tão brigando e discutindo. 

Pesquisadora: Eles estão brigando e discutindo. (pausa) Mais uma história. A mãe do Guto 

chamou ele para tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar 

assistindo televisão na sala. O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para 

sua mãe. Cansada, a mãe de Guto disse assim: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher 

linguiça”. Por que que a mãe do Guto disse que ele estava enchendo linguiça? 

Sujeito: (silêncio) 

Pesquisadora: Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque 

ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Ele tava falando muito pra não ir tomar banho. 

Pesquisadora: É. Tava falando sem parar. É, ele tava falando bastante. E a última historinha. 

De um menino chamado Arthur. O Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu brinquedo 
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favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do carrinho. 

A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. 

Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. 

A mãe do Arthur então disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. Por que que 

a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: (silêncio)  

Pesquisadora: Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque 

ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele derramou o leite e tinha mais na geladeira.  

Pesquisadora: Certo. (pausa longa) Muito obrigada viu, A. Brigada pela participação, viu? 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

CENTRO EDUCACIONAL MÓDULO OBJETIVO 

SUJEITO 30 

SEXO: MASCULINO 

DDN: 20/08/2014- 4 anos e 7 meses 

05:05 

Pesquisadora: Taí, pronto. Oi, J. Aqui é uma historinha que vou te contar. Aí eu vou te fazer 

uma pergunta e eu quero que você responda da maneira que você quiser, tá?  

Sujeito: E o celular? 

Pesquisadora: Não, deixa o celular aqui. É no computador. Olha, entrou. Vamos lá. Pronto, 

aqui. Aqui é a primeira história.  

Sujeito: Aqui a menina. 

Pesquisadora: Isso! A Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos 

no chão.  

Sujeito: (interrompendo) Aqui! 

Pesquisadora: Isso. De repente a mãe dela chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice 

estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que 

ela desse uma mãozinha. 

Sujeito: Uma mãozinha? 

Pesquisadora: Isso. Por que que a mãe da Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito: (silêncio) 

Pesquisadora: Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de 

ajuda para juntar os brinquedos? 
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Sujeito: Ela precisa de ajuda! 

Pesquisadora: Ela precisa de ajuda. Isso! 

Sujeito: É. Tem que fazer. 

Pesquisadora: É. Oh. Essa aqui é a segunda história. Maria e Isadora são melhores amigas. As 

duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa.  

Sujeito: Ahn. Olha! 

Pesquisadora: É. Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães chamam a Maria e a 

Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A mãe da Isadora sempre diz que as duas 

são unha e carne.  

Sujeito: É, é, olha aqui. 

Pesquisadora: Por que a mãe da Isadora diz que as meninas são unha e carne? Porque elas são 

muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do 

parquinho? 

Sujeito: (inaudível) o relógio do Ben 10. 

Pesquisadora: (rindo) Mas por exemplo, por que/ por que a mãe da Isadora diz que as duas 

menininhas são unha e carne? Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas 

quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque... porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho. 

Pesquisadora: Elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho. A próxima, né? (passa 

o slide)  

Sujeito: Olha! 

Pesquisadora: Ela está cobrindo os olhos. (pausa) Todos os alunos da sala de Júlia tinham que 

apresentar um trabalho na frente da/ de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez 

dela. Mas a Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha 

muito medo de pagar mico. (sujeito ri) (pesquisadora ri). Por exemplo, Por que que a Júlia tinha 

medo de pagar mico? 

Sujeito: [inaudível] 

Pesquisadora: Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela não queria passar 

vergonha? 

Sujeito: Não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Não queria passar vergonha. Certo. Aqui é a quarta história. Sobre dois irmãos. 

Pedro e Rebeca são irmãos e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de 

assistir desenhos animados. Mas quando eles vão assistir televisão o Pedro quer assistir um 



212 

 

 
 

desenho e a Rebeca quer assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por 

que que o Pedro e a Rebeca brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Porque eles... oh... [inaudível] 

Pesquisadora: Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão 

sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Brigando e discutindo. 

Pesquisadora: Brigando e discutindo. Certo. Oh. Aqui é quase a última. A mãe de Guto 

chamou ele para tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar 

assistindo televisão na sala. O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para 

sua mãe. Cansada, a mãe de Guto disse assim: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher 

linguiça”. (sujeito ri) (pesquisadora ri) Por que que a mãe do Guto disse que ele estava enchendo 

linguiça? 

Sujeito: (faz gesto que não sabe) 

Pesquisadora: Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque 

ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Porque ele tava falando muito.  

Pesquisadora: Porque ele tava falando muito. (pausa longa) E a última história. O Arthur 

estava brincando com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu 

pai e começou a bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava 

fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo.  

Sujeito: Ele chorou. 

Pesquisadora: É. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino 

começou a chorar. A mãe do Arthur então disse que agora não adiantava chorar pelo leite 

derramado. Por que que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Porque o leite derramou. 

Pesquisadora: Porque o leite derramou. Ah, Porque não adianta chorar e ficar triste por algo 

ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Tinha mais na geladeira.  

Pesquisadora: Tinha mais na geladeira.  

Sujeito: E tinha mais.  

Pesquisadora: Pois, pronto. Já acabou. 

Sujeito: Acabou? 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PARTICULARES 
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Pesquisadora: Bom dia, B. Vou te contar algumas histórias e depois fazer perguntas sobre 

essas histórias e vou gravar as suas respostas aqui, certo? Essa é a primeira história... Alice 

passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe 

chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar 

os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que a mãe de 

Alice pediu que ela desse uma mãozinha? (pausa breve) 

Sujeito: Porque ela tava atrasada e ela num podia perder o emprego. 

Pesquisadora: Por que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? Porque a mãe de 

Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque ela precisava de ajuda pra jun/pra poder arrumar os brinquedos. 

Pesquisadora: Isso. Aqui é a segunda história. 

Sujeito: Que legal! 

Pesquisadora: Olha. Maria e a Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas 

adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães 

chamam Maria e Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A mãe de Isadora sempre 

diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe de Isadora diz que as meninas são unha e carne? 

(pausa) 

Sujeito: Tenho dúvida. 

Pesquisadora: Num sabe? Ela diz que elas são unha e carne, por que? Porque elas são muito 

amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas... porque elas vivem juntas. 

Pesquisadora: Porque elas vivem juntas, certo. (pausa) Terceira história. Todos os alunos da 

sala de Júlia tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou 

a Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da 

cadeira. Ela tinha muito medo de pagar mico. Por que Júlia tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: É....tenho dúvida. 
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Pesquisadora: Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela não queria passar 

vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: É. (pausa) Quarta história. Pedro e Rebeca são irmãos e se amam muito. Os dois 

gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando eles vão assistir 

televisão Pedro quer assistir um desenho animado e Rebeca quer assistir outro. Quando isso 

acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que eles brigam feito cão e gato? 

Sujeito: (pausa) Porque é... tem vezes que... quando é irmão um é mais velho e outro é mais 

novo. E um quer assistir desenho de criança menor e o outro quer assistir mais de criança maior. 

Pesquisadora:  Entendi. Por que Pedro e Rebeca brigam feito cão e gato? Porque um prefere 

o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque eles sempre estão brigando e discutindo. 

Pesquisadora: É. (pausa) História número cinco.  A mãe de Guto o chamou para tomar banho. 

Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. Guto 

começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe de Guto 

disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que a mãe de Guto disse que 

ele estava enchendo linguiça? 

Sujeito: Porque...ele...fala/fala muitas histórias e a língua é tipo uma linguiça, né? 

Pesquisadora: Ah porque ele fala muitas histórias ... Porque ele estava preparando a linguiça 

para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir 

tomar banho? 

Sujeito: Falando muito só pra ganhar tempo. 

Pesquisadora: Falando muito só pra ganhar tempo. (pausa) E a última história: Arthur estava 

brincando com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e 

começou a bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e 

disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e 

o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não 

adiantava chorar pelo leite derramado. Por que que ela disse que não adiantava chorar pelo leite 

derramado? 

Sujeito: Porque...é... tem vezes que alguma coisa quebra, cai no chão. Aí não adianta chorar 

por/ por uma coisa que quebrou. 
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Pesquisadora: É, não adianta. Por que a mãe de Arthur disse que não adianta chorar pelo leite 

derramado? Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele 

derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: (lendo) Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu. 

Pesquisadora: Isso aí. Muito obrigada viu, B? 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PARTICULARES 

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL COMPASSO 

SUJEITO 32 

SEXO: MASCULINO 

DDN: 20/04/2013- 6 anos 

03:48 

Pesquisadora: Bom dia, D. Vou ligar aqui pra gravar suas respostas. (pausa) Legal, né? Tenho 

que gravar porque depois eu não vou lembrar. Tá certo? (pausa) Pronto! Essa aqui é a primeira 

história. Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De 

repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha 

tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por 

que a mãe da Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito: Pra espalhar os brinquedos. 

Pesquisadora: Pra espalhar os brinquedos. Legal! Porque a mãe de Alice queria segurar a mão 

dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Pra ajuda. 

Pesquisadora: Pra ajuda. Muito bem! Essa daqui é a segunda história. Maria e a Isadora são 

melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. 

Na hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas choram e não querem 

ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que que a mãe da 

Isadora diz que as duas são unha e carne? 

Sujeito: Porque elas são amigas. 

Pesquisadora: Porque elas são amigas. Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque 

elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque são amigas. 

Pesquisadora: Porque são amigas. (pausa) História três. Todos os alunos da sala de Júlia 

tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou Júlia. Era a 
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vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela 

tinha muito medo de pagar mico. Por que que a Júlia tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Porque ela tinha... 

Pesquisadora: Porque ela tinha? 

Sujeito: Medo. 

Pesquisadora: Porque ela tinha medo. Por que que a Júlia tinha medo de pagar mico? Porque 

ela não queria comprar um macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Passar vergonha. 

Pesquisadora: Passar vergonha. História quatro. Pedro e Rebeca são irmãos e se amam muito. 

Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando eles vão 

assistir televisão o Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer assistir outro. 

Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que eles brigam feito cão e gato, o 

Pedro e a Rebeca? 

Sujeito: Porque eles querem... Porque eles querem assistir o mesmo filme e num dá. 

Pesquisadora: Porque eles querem assistir o mesmo filme e num dá. Porque um prefere o 

cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Brigando e distu/ discutindo. 

Pesquisadora: Brigando e discutindo. Quinta história. A mãe de Guto chamou o Guto para 

tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão 

na sala. O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a 

mãe de Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Para de encher linguiça”. Por que que ela disse 

pra ele parar de encher linguiça? 

Sujeito: O quê? 

Pesquisadora: Por que que a mãe do Guto disse pra ele parar de encher linguiça? 

Sujeito: Porque ele tava falando e assistindo desenho animado. 

Pesquisadora: Porque ele tava falando e assistindo desenho animado. Porque ele estava 

preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para 

ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Falando muito pra não tomar banho. 

Pesquisadora: Falando muito pra não tomar banho. (pausa) Arthur estava brincando com seu 

carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater 

com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia 

acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho 
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quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar 

pelo leite derramado. Por que ela disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Porque o carrinho quebrou. 

Pesquisadora: Porque o carrinho quebrou. Porque não adianta a gente chorar e ficar triste por 

algo ruim que aconteceu (tosse) ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele... porque ele derramou o leite. 

Pesquisadora: Porque ele derramou o leite. Pronto! Só isso. Obrigada. Só vou salvar aqui. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PARTICULARES 

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL COMPASSO 

SUJEITO 33 

SEXO: FEMININO 

DDN: 10/08/2012- 6 anos e 8 meses 

04:13 

Pesquisadora: Oi, F. Vou gravar aqui. (pausa) Pronto! Essa é a primeira história. Alice passou 

a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou 

e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os 

brinquedos. A mãe da Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que a mãe da Alice 

pediu que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito: Porque ela... porque a Alice tinha bagunçado os brinquedos. 

Pesquisadora: Porque a Alice tinha bagunçado os brinquedos. Certo. Porque a mãe de Alice 

queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque a mãe dela... 

Pesquisadora: Oh. Por que a mãe da Alice pediu que ela desse uma mãozinha? Porque a mãe 

de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: De ajuda pra juntar os brinquedos. 

Pesquisadora: Porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos. (pausa) Essa é a 

segunda história. Maria e a Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas 

adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa e as mães 

chamam Maria e Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A mãe de Isadora sempre 

diz que as duas são unha e carne. Por que que ela diz que as duas são unha e carne? 

Sujeito: Porque elas vivem juntas. 

Pesquisadora: Porque elas vivem juntas. Exatamente. Porque elas são muito amigas e vivem 

juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 
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Sujeito: Porque... elas sempre vivem juntas. 

Pesquisadora: Porque elas sempre vivem juntas. Terceira história. Todos os alunos da sala de 

Júlia tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou Júlia. 

Era a vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. 

Ela tinha muito medo de pagar mico. Por que que ela tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: (pausa longa) Porque ela... 

Pesquisadora: Quer que eu repita? (gesto afirmativo) Porque ela não queria comprar um 

macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Porque ela não queria passar vergonha. (pausa) Pedro e Rebeca são irmãos e se 

amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas 

quando eles vão assistir televisão o Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer 

assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que eles brigam feito 

cão e gato? 

Sujeito: Ah. Por causa que um quer assistir um desenho animado e o outro/ a outra também. 

Pesquisadora: É. Um quer assistir um desenho animado e a outra também. Porque um prefere 

o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Sempre brigando e discutindo. 

Pesquisadora: Estão sempre brigando e discutindo. Irmão é assim mesmo, né? Oh. Quinta 

história. A mãe de Guto chamou o Guto para tomar banho. Mas o menino não queria tomar 

banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. O Guto começou a contar várias 

histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe de Guto disse: “Vamos já pro banho, 

Guto! Para de encher linguiça”. Por que que ela disse pra ele parar de encher linguiça? 

Sujeito: Porque ele não queria tomar banho. 

Pesquisadora: Porque ele não queria tomar banho, né? Porque ele estava preparando a linguiça 

para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir 

tomar banho? 

Sujeito: Porque tava falando muito. 

Pesquisadora: Porque tava falando muito. E sexta história. Arthur estava brincando com seu 

carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater 

com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia 

acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho 
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quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar 

pelo leite derramado. Por que ela disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Por causa que ele tava batendo no brinquedo e quebrou. 

Pesquisadora: Porque ele tava batendo no brinquedo e ele quebrou. Porque não adianta a gente 

chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais 

na geladeira? 

Sujeito: Porque... por causa que... não/ não adiantava chorar e (lendo a alternativa)... 

Pesquisadora: Nem ficar triste, né? Quando algo ruim acontece... tem horas que é aceitar, né? 

Pois é. Obrigada, viu? É só isso mesmo. Deixa só eu fechar aqui. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PARTICULARES 

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL COMPASSO 

SUJEITO 34 

SEXO: MASCULINO 

DDN: 26/04/2012- 7 anos 

03:52 

Pesquisadora: Bom dia, M. Estou ligando aqui. (pausa) Você tem quantos anos? 

Sujeito: Seis. Quer dizer, sete. 

Pesquisadora: Já fez? Legal! Oh. Essa é a primeira história. Alice passou a tarde brincando na 

sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na 

sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe da 

Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que a mãe da Alice pediu que ela desse uma 

mãozinha? 

Sujeito: Porque/ Porque ela derrubou os brinquedos tudinho no chão.  

Pesquisadora: Porque ela derrubou os brinquedos tudinho no chão, né? Porque a mãe de Alice 

queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Sim. (rindo) 

Pesquisadora: Sim, o quê? Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela 

precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque ela derrubou os brinquedos no chão.  

Pesquisadora: Porque ela derrubou os brinquedos no chão. Certo. Segunda história. Maria e a 

Isadora são melhores amigas. As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho... 

Sujeito: (interrompe) São quantas histórias? 
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Pesquisadora: São seis. (pausa) Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega 

a hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas choram e não querem 

ir embora. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que que ela diz que 

as duas são unha e carne? 

Sujeito: Porque elas são irmãs gêmeas.  

Pesquisadora: Porque elas são irmãs gêmeas. Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou 

porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas choram. 

Pesquisadora: Porque elas choram? Certo. (pausa) Três. Todos os alunos da sala de Júlia 

tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou Júlia. Era a 

vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela 

tinha muito medo de pagar mico. Por que que ela tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Porque/ Porque ela tem vergonha. 

Pesquisadora: Porque ela tem vergonha. Exatamente isso. Porque ela não queria comprar um 

macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Ela não queria passar vergonha. Ninguém quer. Oh. Pedro e Rebeca são irmãos 

e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas 

quando eles vão assistir televisão o Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer 

assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que eles brigam feito 

cão e gato? 

Sujeito: Porque/Porque/Porque uma vez um irmão assiste uma e a irmã assiste outra, aí ficam 

brigando. 

Pesquisadora: Ficam brigando. Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou 

porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Brigando e discutindo.  

Pesquisadora: Brigando e discutindo. Quinta história. A mãe de Guto chamou o menino para 

tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão 

na sala. O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a 

mãe de Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Para de encher linguiça”. Por que que ela disse 

pra ele parar de encher linguiça? 

Sujeito: Porque ele não queria tomar banho.  
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Pesquisadora: Porque ele não queria tomar banho. Porque ele estava preparando a linguiça 

para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir 

tomar banho? 

Sujeito: Só pra ganhar tempo e não ir tomar banho. 

Pesquisadora: Pra ganhar tempo e não ir tomar banho. Criança faz muito isso. E a última 

história. Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma 

ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o 

que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com 

força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur 

disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. Por que ela disse que não adiantava 

chorar pelo leite derm/ derramado? 

Sujeito: Porque você/ você mesmo que pegou a ferramenta e quebrou. 

Pesquisadora: É, foi ele mesmo, né? Porque não adianta a gente chorar e ficar triste por algo 

ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele quebrou o carrinho. 

Pesquisadora: Porque ele quebrou o carrinho. Certo. É isso. Obrigada, viu? Vou só salvar aqui 

e te levo pra sala.  

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS ESCOLAS PARTICULARES 

ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL COMPASSO 

SUJEITO 35 

SEXO: MASCULINO 

DDN: 17/04/2012- 7 anos 

04:09 

Pesquisadora: G, eu vou ligar aqui pra gravar o que você responder, certo? Essa daqui é a 

primeira história. Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no 

chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não 

tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe da Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. 

Por que a mãe da Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito: Porque ela...ela não tinha tempo. 

Pesquisadora: Porque ela não tinha tempo. Olha e aqui estão as alternativas. Porque a mãe de 

Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque ela precisava de ajuda. 
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Pesquisadora: Porque ela precisava de ajuda. Certo. (pausa). Segunda história. Maria e 

Isadora/ deixa eu fechar isso daqui. (pausa) Maria e a Isadora são melhores amigas. As duas 

estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de 

voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. 

A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que que ela diz que as duas são 

unha e carne? 

Sujeito: Porque elas não querem ir embora. 

Pesquisadora: Porque elas não querem ir embora. (pausa) Porque elas são muito amigas e 

vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Elas quebraram a unha do pé. 

Pesquisadora: Porque elas quebraram a unha do pé. Certo. Terceira história. Todos os alunos 

da sala de Júlia tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora 

chamou Júlia. Era a vez dela. Mas Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar 

da cadeira. Ela tinha muito medo de pagar mico. Por que que ela tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Ela tinha vergonha. 

Pesquisadora: Ela tinha vergonha. Exatamente. Porque ela não queria comprar um macaco ou 

porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Passar vergonha. 

Pesquisadora: Não queria passar vergonha. (pausa) História quatro. Pedro e Rebeca são irmãos 

e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas 

quando eles vão assistir televisão o Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer 

assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que eles brigam feito 

cão e gato? 

Sujeito: Porque um quer assistir desenho e o outro, outro. 

Pesquisadora: Porque um quer assistir desenho e o outro, outro. Porque um prefere o cachorro 

e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque eles estão sempre brigando. 

Pesquisadora: Eles estão sempre brigando. (pausa) Quinta história. A mãe de Guto chamou o 

menino para tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar 

assistindo televisão na sala. O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para 

sua mãe. Cansada, a mãe de Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Para de encher linguiça”. 

[sujeito ri] Por que que ela disse pro Guto parar de encher linguiça? 

Sujeito: Porque ele tava falando muito. 
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Pesquisadora: Porque ele tava falando muito. Olha aqui. Exatamente, a alternativa. Porque ele 

estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só 

para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Ele tava falando muito. 

Pesquisadora: Ele tava falando muito. É... última história. Arthur estava brincando com seu 

carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater 

com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia 

acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho 

quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar 

pelo leite derramado. Por que ela disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Porque a roda do carro quebrou.  

Pesquisadora: Porque a roda do carro quebrou. Porque não adianta a gente chorar e ficar triste 

por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele derramou o leite. 

Pesquisadora: Porque ele derramou o leite. (pausa). É só isso. Obrigada pela participação. 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

CENTRO EDUCACIONAL MÓDULO OBJETIVO 

SUJEITO 36 

SEXO: FEMININO 

DDN: 26/06/2012- 6 anos e 9 meses 

05:23 

Pesquisadora: Bom dia, M. Eu vou te contar algumas histórias e fazer umas perguntas, tá? 

Essa aqui é a primeira história. Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários 

brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava 

atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse 

uma mãozinha. Por que que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito: Porque... porque ela é filha da mãe dela. Ela... essa (aponta para a figura)... 

Pesquisadora: A filha dela é a Alice. Essa aqui é a Alice e essa daqui é a mãe (aponta as 

figuras). 

Sujeito: É porque... ela tava brincando muito com a amiga dela. 

Pesquisadora: Unhum. 

Sujeito: E ela/ a mãe dela/ ela/a mãe dela tava muito atarefa/ atrasada. 

Pesquisadora: atrasada. 
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Sujeito: E ela brincou muito tempo. Aí... aí a mãe da Alice não tinha tempo pra arrumar os 

brinquedos, aí a Alice arrumou com o amigo e a amiga. 

Pesquisadora: Isso. Foi, né? Olha. Aí aqui a pergunta. Porque a mãe de Alice pediu que ela 

desse uma mãozinha? Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava 

de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Precisava de ajuda. 

Pesquisadora: Exatamente. Ela precisava de ajuda pra juntar os brinquedos. Essa é a segunda 

história. Maria e Isadora são melhores amigas. 

Sujeito: (interrompe) Essa? 

Pesquisadora: Isso. Elas duas, Maria e Isadora. 

Sujeito: Essa? 

Pesquisadora: São essas duas. (apontando para a figura) Elas estão sempre juntas, sempre 

juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar pra casa 

e as mães chamam Maria e Isadora, elas meninas choram e não querem ir embora.  

Sujeito: Como é o nome dessa menina? 

Pesquisadora: Isadora. Isso. A mãe de Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. (pausa) 

Por que a mãe de Isadora diz que as meninas são unha e carne? 

Sujeito: Porque/porque ela/ elas adoram brincar juntas.  

Pesquisadora: Elas adoram brincar juntas. Exatamente. Oh. Porque elas são muito amigas e 

vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: É porque quebraram a unha do pé. 

Pesquisadora: Certo. (pausa) Todos os alunos da sala de Júlia tinham que apresentar um 

trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez dela. Mas a Júlia não 

quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de pagar 

mico. Por que ela tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Porque/ porque ela tinha medo dos colegas. 

Pesquisadora: Medo dos colegas. Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela 

não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Exatamente. Oh. Quarta história. Pedro e Rebeca são irmãos e se amam muito. 

Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando eles vão 

assistir televisão Pedro quer assistir um desenho e a Rebeca quer assistir outro. Quando isso 

acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que eles brigam feito cão e gato? 
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Sujeito: Eles não podem brigar. Eles têm/têm que ser juntinhos. 

Pesquisadora: Tem que ser amigos, né? Mas por que o Pedro e a Rebeca brigam feito cão e 

gato? Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre 

brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque eles ficam brigando. 

Pesquisadora: Uhum.  A próxima aqui. A mãe de Guto o chamou para tomar banho. Mas o 

menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. Guto 

começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe de Guto 

disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que ela disse que ele estava 

enchendo linguiça? 

Sujeito: Porque ele tem que tomar banho e ficar cheiroso. 

Pesquisadora: Tem mesmo. Olha. Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na 

cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Ele tava falando muito pra não tomar banho. 

Pesquisadora: Exatamente. Oh. E a última. Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu 

brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do 

carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o 

brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino 

começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. 

Por que ela disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Porque ele não é mais bebê. Ele é muito rapaz e ele é grande. 

Pesquisadora: Isso, né? Por que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite 

derramado? Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele 

derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele queria o brinquedo pra brincar e ele ia/ e ele queria brincar com a 

fermar/ferramenta do pai dele. 

Pesquisadora: Do pai, né? Mas aí, mas/ é/ por que a mãe do Arthur disse essa frase que não 

adianta chorar pelo leite derramado? Porque não adianta chorar e ficar triste quando algo chato, 

algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque/porque ele/ele quebrou a roda do brinquedo. 

Pesquisadora: Tá certo. (pausa) Pronto. Obrigada, viu? Deixa eu levar você. 

Sujeito: (faz menção à porta) Posso? 

Pesquisadora: Pode. Deixa eu levar você de volta. Só fechar aqui.  
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TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

CENTRO EDUCACIONAL MÓDULO OBJETIVO 

SUJEITO 37 

SEXO: FEMININO 

DDN: 04/07/2011- 7 anos e 9 meses 

04:34 

Pesquisadora: Oi, L. É só responder. Não importa se errar. (pausa) Essa aqui é a primeira 

história.  Alice passou a tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De 

repente sua mãe chegou e viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha 

tempo para juntar os brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por 

que que a mãe de Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito:  A mãe da Alice não gostou que ela jogou os brinquedos no chão.  

Pesquisadora: É. Acho que nenhuma mãe gosta, né? Por que que a mãe de Alice pediu que ela 

desse uma mãozinha? Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava 

de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Precisava de ajuda. 

Pesquisadora: Pois é. Precisava de ajuda. (pausa) A Maria e a Isadora são melhores amigas. 

As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a 

hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas choram e não querem ir 

embora. A mãe da Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe dela diz que 

as meninas são unha e carne? 

Sujeito: Porque elas são melhores amigas. Quando elas estão no parquinho elas não querem se 

soltar. 

Pesquisadora: Uhum. 

Sujeito: [inaudível]. 

Pesquisadora: Elas querem brincar o tempo todo, né? Por que a mãe dela diz que as meninas 

são unha e carne? Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou porque elas quebraram a 

unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas vivem juntas. 

Pesquisadora: Pronto. Exatamente. Opção A. Então (pausa) Todos os alunos da sala de Júlia 

tinham que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era 

a vez dela. Mas a Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela 

tinha muito medo de pagar mico. Por que ela tinha medo de pagar mico? 
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Sujeito: Porque ela tinha medo. 

Pesquisadora: Por que ela tinha medo de pagar mico? Por exemplo, porque ela não queria 

comprar um macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Exatamente isso. Próxima história. Pedro e Rebeca são irmãos e se amam muito. 

Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando eles vão 

assistir televisão Pedro quer assistir um desenho e a Rebeca quer assistir outro. Quando isso 

acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por que que eles brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Porque, um quer assistir, por exemplo, o menino quer assistir Batman e a menina quer 

assistir/ assistir (pausa) Barbie. Aí quando os dois se juntam, brigam feito cão e gato. 

Pesquisadora: Uhum. Exatamente, né? Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato 

ou porque eles estão sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque um prefere o cachorro e o outro o gato. 

Pesquisadora: Olha. A mãe de Guto o chamou para tomar banho. Mas o menino não queria 

tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. O Guto começou a contar várias 

histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe de Guto disse: “Vamos já pro banho, 

Guto! Pare de encher linguiça”. Por que ela disse que ele estava enchendo linguiça? 

Sujeito: Porque ele não gostava de tomar banho. 

Pesquisadora: Oh. Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou 

porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Porque ele estava falando muito. 

Pesquisadora: E aqui é a última história. Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu 

brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do 

carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o 

brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino 

começou a chorar. A mãe do Arthur disse que agora não adiantava chorar pelo leite derramado. 

Por que ela disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Porque ele não gostava do carrinho e ele quebrou pra ver se ganhava outro. 

Pesquisadora: Por que a mãe do Arthur disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque ele derramou o 

leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque não adianta ficar triste por algo ruim que aconteceu. 

Pesquisadora: Pronto. É isso mesmo. Não adianta chorar e ficar triste. Obrigada viu, L? 
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TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

CENTRO EDUCACIONAL MÓDULO OBJETIVO 

SUJEITO 38 

SEXO: FEMININO 

DDN: 27/07/2011- 7 anos e 8 meses 

03:25 

Pesquisadora: Oi, D. Vou começar a gravar, certo? (pausa) Primeira história.  Alice passou a 

tarde brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e 

viu a bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os 

brinquedos. A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que que a mãe de 

Alice pediu que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito: Pra ela ajudar ela a juntar os brinquedos. 

Pesquisadora: Exatamente. Vamos ver aqui as opções. Porque a mãe de Alice queria segurar 

a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Precisava de ajuda. 

Pesquisadora: Exatamente. Olha. Segunda história. Maria e a Isadora são melhores amigas. 

As duas estão sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a 

hora de voltar pra casa e as mães chamam Maria e Isadora, as meninas choram e não querem ir 

embora. A mãe da Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe da Isadora 

diz que as meninas são unha e carne? 

Sujeito: Porque... elas gostam muito de brincar juntas. 

Pesquisadora: Elas gostam muito de brincar juntas. Exatamente. Porque elas são muito amigas 

e vivem juntas ou porque elas quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: São muito amigas e vivem juntas. 

Pesquisadora: Isso. Oh. Todos os alunos da sala de Júlia tinham que apresentar um trabalho 

na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez dela. Mas a Júlia não quis ir 

de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de pagar mico. 

Por que ela tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Porque... ela tinha vergonha. Era tímida. 

Pesquisadora: Isso. Ela tinha vergonha e era tímida. Aqui são as alternativas. Porque ela não 

queria comprar um macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Não queria passar vergonha. 



229 

 

 
 

Pesquisadora: Passar vergonha. (pausa) Pedro e Rebeca são irmãos e se amam muito. Os dois 

gostam muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando eles vão assistir 

televisão Pedro quer assistir um desenho e a Rebeca quer assistir outro. Quando isso acontece, 

eles brigam feito cão e gato.  Por que que eles brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Isso é porque... eles estão competindo pra ver quem é que vai assistir o desenho 

favorito. 

Pesquisadora: Isso. Competindo pra ver quem vai assistir o desenho favorito. Olha aqui. 

Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão sempre brigando e 

discutindo? 

Sujeito: Estão sempre brigando e discutindo. 

Pesquisadora: Estão sempre brigando e discutindo. (pausa) A mãe do Guto o chamou para 

tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão 

na sala. O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a 

mãe de Guto disse: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que ela disse que 

o Guto estava enchendo linguiça? 

Sujeito: Porque ele tava dando muito trabalho pra ela. Porque ele não queria tomar banho.  

Pesquisadora: Dando trabalho pra ela porque não queria tomar banho. Porque ele estava 

preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para 

ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Ganhar tempo. 

Pesquisadora: Só pra ganhar tempo. E a última... é... Arthur estava brincando com seu 

carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater 

com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia 

acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho 

quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur então disse que agora não adiantava 

chorar pelo leite derramado. Por que ela disse isso, que não adiantava chorar pelo leite 

derramado? 

Sujeito: Porque ele é que era culpado de quebrar o próprio brinquedo dele.  

Pesquisadora: Hum. Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou 

porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque ele ficou triste pelo que aconteceu. 

Pesquisadora: Porque ele ficou triste pelo que aconteceu. Obrigada! Já terminamos. Obrigada 

viu, D.  
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TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

CENTRO EDUCACIONAL MÓDULO OBJETIVO 

SUJEITO 39 

SEXO: MASCULINO 

DDN: 01/09/2011- 7 anos e 7 meses 

04:13 

Pesquisadora: Vamos lá. Oh, essa aqui é a primeira história. Alice passou a tarde brincando 

na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a bagunça 

na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. A mãe de 

Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que que a mãe da Alice pediu que ela desse 

uma mãozinha? 

Sujeito: Porque... porque ela tinha espalhado muitos brinquedos. 

Pesquisadora: Ela tinha espalhado muitos brinquedos. Por exemplo, Porque a mãe de Alice 

queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Ela precisava de ajuda pra juntar os brinquedos. 

Pesquisadora: Precisava de ajuda pra juntar. 

Sujeito: Isso.  

Pesquisadora: Tá. Oh. Segunda história. Maria e Isadora são melhores amigas. As duas estão 

sempre juntas. Elas/ elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de 

voltar pra casa e as mães chamam a Maria e a Isadora, as meninas choram e não querem ir 

embora. A mãe da Isadora sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe da Isadora 

diz que as meninas são unha e carne? 

Sujeito: Porque/porque elas só querem ficar lá pra brincar. 

Pesquisadora: Porque elas só querem ficar brincando. Porque elas são muito amigas e vivem 

juntas ou quebraram a unha do pé no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Porque elas são muito amigas. 

Pesquisadora: Porque elas são muito amigas e vivem juntas. Exatamente. Oh. Terceira 

história. Todos os alunos da sala de Júlia tinham que apresentar um trabalho na frente de toda 

a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez dela. Mas a Júlia não quis ir de jeito nenhum, 

nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha muito medo de pagar mico. Por exemplo, por 

que que a Júlia tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Porque... porque ela/ela não queria passar vergonha.  
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Pesquisadora: Exatamente. Tanto é que está nas alternativas. Porque ela não queria comprar 

um macaco ou porque ela não queria passar vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Porque ela não queria passar vergonha. Exatamente. Oh a quarta história. Pedro 

e Rebeca são irmãos e se amam muito. Os dois gostam muito de brincar juntos e de assistir 

desenhos animados. Mas quando eles vão assistir televisão o Pedro quer assistir um desenho 

animado e a Rebeca quer assistir outro. Quando isso acontece, eles brigam feito cão e gato.  Por 

que que o Pedro e a Rebeca brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Porque (pausa longa) (lendo a alternativa do slide) ...Porque eles estão sempre 

brigando e discutindo.  

Pesquisadora: Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão 

sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Tão sempre brigando. 

Pesquisadora: Tão sempre brigando, né? Irmão é assim mesmo, né? (pausa longa) A mãe de 

Guto o chamou para tomar banho. Mas o menino não queria tomar banho. Ele queria continuar 

assistindo televisão na sala.  

Sujeito: Ah, sou que nem ele. 

Pesquisadora: (pesquisadora ri) O Guto começou a contar várias histórias uma atrás da outra 

para sua mãe. Cansada, a mãe do Guto disse assim: “Vamos já pro banho, Guto! Pare de encher 

linguiça”. Por que que a mãe do Guto disse que ele estava enchendo linguiça? 

Sujeito: Porque...porque ele não quis tomar banho. 

Pesquisadora: Porque ele não quis tomar banho. Porque ele estava preparando a linguiça para 

o almoço na cozinha ou porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar 

banho? 

Sujeito: É porque... ele tava falando muito 

Pesquisadora: Só pra ganhar o tempo, né? Minha filha faz isso também. (pausa) Arthur estava 

brincando com seu carrinho. É seu brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e 

começou a bater com ela na roda do carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e 

disse que ele ia acabar quebrando o brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e 

o carrinho quebrou. O menino começou a chorar. A mãe do Arthur então disse que agora não 

adiantava chorar pelo leite derramado. Por que que ela disse isso? Que não adianta chorar pelo 

leite derramado? 

Sujeito: Porque ele quebrou. 
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Pesquisadora: É, tá quebrado. Exatamente. Porque não adianta chorar e ficar triste por algo 

ruim que aconteceu ou porque ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque/porque o carrinho dele quebrou. Aí não tem mais jeito não. 

Pesquisadora: É, agora não tem mais jeito. Exatamente. Não tem mais como consertar. 

Acabou. Obrigada. É só isso mesmo, viu? [inaudível] 

TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

CENTRO EDUCACIONAL MÓDULO OBJETIVO 

SUJEITO 40 

SEXO: FEMININO 

DDN:  

03:41 

Pesquisadora: Então, assim, eu vou contar a história com uma figura do lado e aí você responde 

o que você achar. Certo? Deixa eu te mostrar aqui. Essa. Primeira história. Alice passou a tarde 

brincando na sala. Ela espalhou vários brinquedos no chão. De repente sua mãe chegou e viu a 

bagunça na sala. A mãe de Alice estava atrasada e não tinha tempo para juntar os brinquedos. 

A mãe de Alice pediu então que ela desse uma mãozinha. Por que que a mãe da Alice pediu 

que ela desse uma mãozinha? 

Sujeito: Porque tava muito bagunçado.  

Pesquisadora: É. Porque a mãe de Alice queria segurar a mão dela ou porque ela precisava de 

ajuda para juntar os brinquedos? 

Sujeito: Porque ela precisava de ajuda. 

Pesquisadora: De ajuda. (pausa) Aqui, oh. Maria e Isadora são melhores amigas. As duas estão 

sempre juntas. Elas adoram brincar no parquinho perto de casa. Quando chega a hora de voltar 

pra casa e as mães chamam a Maria e a Isadora, as meninas choram e não querem ir embora. A 

mãe da Isadora diz/ sempre diz que as duas são unha e carne. Por que a mãe da Isadora diz que 

as meninas são unha e carne? 

Sujeito: Porque elas são muito amigas. 

Pesquisadora: Isso. Porque elas são muito amigas e vivem juntas ou quebraram a unha do pé 

no brinquedo do parquinho? 

Sujeito: Não, porque elas são muito amigas.  

Pesquisadora: São muito amigas. Oh (pausa) (tosse) Todos os alunos da sala de Júlia tinham 

que apresentar um trabalho na frente de toda a classe. A professora chamou a Júlia. Era a vez 
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dela. Mas a Júlia não quis ir de jeito nenhum, nem sequer quis se levantar da cadeira. Ela tinha 

muito medo de pagar mico. Por exemplo, por que que a Júlia tinha medo de pagar mico? 

Sujeito: Porque ela não sabia. 

Pesquisadora: Porque ela não queria comprar um macaco ou porque ela não queria passar 

vergonha? 

Sujeito: Porque ela não queria passar vergonha. 

Pesquisadora: Vergonha. Oh. Pedro e Rebeca são irmãos e se amam muito. Os dois gostam 

muito de brincar juntos e de assistir desenhos animados. Mas quando eles vão assistir televisão 

o Pedro quer assistir um desenho animado e a Rebeca quer assistir outro. Quando isso acontece, 

eles brigam feito cão e gato.  Por que que o Pedro e a Rebeca brigam feito cão e gato? 

Sujeito: Porque eles não são amigos, eles não se gostam. Aí brincam/ eles brigam só que sem 

gostar.  

Pesquisadora: Porque um prefere o cachorro e o outro prefere o gato ou porque eles estão 

sempre brigando e discutindo? 

Sujeito: Porque estão sempre brigando e discutindo.  

Pesquisadora: Oh. A mãe de Guto o chamou para tomar banho. Mas o menino não queria 

tomar banho. Ele queria continuar assistindo televisão na sala. O Guto começou a contar várias 

histórias uma atrás da outra para sua mãe. Cansada, a mãe de Guto disse assim: “Vamos já pro 

banho, Guto! Pare de encher linguiça”. Por que que ela disse que ele estava enchendo linguiça? 

Sujeito: Pra ele parar de fazer hora. 

Pesquisadora: Isso. Oh. Porque ele estava preparando a linguiça para o almoço na cozinha ou 

porque ele estava falando muito só para ganhar tempo e não ir tomar banho? 

Sujeito: Falando muito pra ganhar tempo...e não ir tomar banho.  

Pesquisadora: E aqui é a última história. Arthur estava brincando com seu carrinho. É seu 

brinquedo favorito. Ele pegou uma ferramenta de seu pai e começou a bater com ela na roda do 

carrinho. A mãe do Arthur viu o que ele estava fazendo e disse que ele ia acabar quebrando o 

brinquedo. Quando ele bateu com força, a roda se soltou e o carrinho quebrou. O menino 

começou a chorar. A mãe do Arthur então disse que agora não adiantava chorar pelo leite 

derramado. Por que ela disse que não adiantava chorar pelo leite derramado? 

Sujeito: Porque ele tinha quebrado, não adiantava, que não dá pra consertar. 

Pesquisadora: Porque não adianta chorar e ficar triste por algo ruim que aconteceu ou porque 

ele derramou o leite, mas tinha mais na geladeira? 

Sujeito: Porque não adianta chorar. 
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Pesquisadora: Não adianta chorar. Certo. É isso aí. Obrigada, viu.  
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
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DADOS DO PARECER

O projeto de pesquisa se propõe a analisar a compreensão que as crianças têm de sentenças de sentido

figurado como ser dedo-duro e tirar o cavalinho da chuva.   Expressões como estas têm sentido não-

composicional, ou seja, não podem ser compreendidas pela soma de seus elementos constituintes, e sim,

apenas pelo acesso ao sentido metafórico. Em consonância com Monteiro-Plantin (2012), elas são

denominadas neste projeto de unidades fraseológicas. As unidades fraseológicas fazem parte do universo

cultural compartilhado pelos falantes de uma determinada língua e podem representar uma tarefa difícil para

as crianças, as quais são comumente vistas como falantes ingênuos (FILLMORE 1979) que tendem à

literalidade. Entretanto, mesmo crianças jovens em início de vida escolar já possuem uma vivência

linguística considerável, mesmo que limitada, oriunda de suas experiências corpóreas, da interação com

falantes experientes e do acesso aos produtos culturais destinados a elas (livros, vídeos na Internet,

músicas, desenhos animados, etc). O objetivo do projeto de pesquisa é analisar a compreensão que

crianças nesta faixa etária tem das unidades fraseológicas, esmiuçando os fatores que influenciam esta

compreensão, bem como as táticas e estratégias adotadas por estes sujeitos no processo e com base nos

dados obtidos, elaborar um modelo de processamento fraseológico de crianças de 4 a 7 anos de idade.

Trata-se de uma pesquisa experimental de natureza quantiqualitativa, que se utiliza de uma interface entre

os campos da Fraseologia, da Psicolinguística Experimental e da Linguística Cognitiva. Para a investigação

do fenômeno será aplicado um instrumento de
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compreensão fraseológica através da apresentação aos sujeitos de um livreto com narrativas curtas

seguindo o modelo de Rumelhart (1977). As narrativas serão lidas de modo individual para cada criança e

após a leitura, a mesma responderá um teste de múltipla escolha, o qual conterá uma resposta que indica

uma interpretação fraseológica da UF, uma resposta que indica uma interpretação literal e outra que indica

uma interpretação possível, mas não-relacionada com as duas primeiras. O projeto se desenvolverá em seis

etapas: estudo linguístico para seleção das unidades fraseológicas, elaboração do material a ser utilizado no

experimento (livreto e teste de múltipla escolha), pré-teste e refinamento do experimento e aplicação do

instrumento (coleta de dados), transcrição dos dados e análise quantitativa e qualitativa dos dados obtidos.

O livreto será o instrumento aplicado aos sujeitos previamente selecionados e ao grupo de controle, após o

devido consentimento da instituição de ensino pública ou particular e a devida assinatura do Termo de

Esclarecimento Livre e Consentido pelos pais e/ou responsáveis pelas crianças e pelos próprios

participantes quando se tratarem de adultos (grupo de controle). Todo o processo será realizado

individualmente com as crianças e com os adultos do grupo de controle em uma sala isolada de barulhos e

distrações externas e gravado pela pesquisadora para futura transcrição. Em relação à análise quantitativa,

os dados serão quantificados através do programa de computador SPSS (Statistical Package for Social

Sciences). Os sujeitos serão divididos em grupos da seguinte forma: a) dez crianças de 4-5 anos alunos de

escola pública, b) dez crianças de 4-5 anos alunos de escola particular, c) dez crianças de 6-7 anos alunos

de escola pública e d) dez crianças de 6-7 anos alunos de escola particular. Os sujeitos serão de ambos os

sexos e de escolas públicas e particulares da cidade de Juazeiro do Norte-Ceará. O critério de inclusão a

ser estabelecido é que todos sejam falantes nativos do Português Brasileiro (PB). O critério de exclusão

será a presença de comorbidades sensoriais e/ou cognitivas e de queixas de dificuldades de aprendizagem

mencionadas pela escola. A análise dos dados será feita de modo quantitativo e qualitativo. A análise

quantitativa dos dados obtidos no experimento será feita através do

programa de computador SPSS (Statistical Package for Social Sciences). A escolha do SPSS como o

programa de análise estatística a ser utilizado na pesquisa futura se deve ao fato de que este programa é

extremamente eficiente para fazer testes estatísticos, tais como testes de correlação, multicolinearidade e

de hipóteses. Além disso ele propicia aos pesquisadores que fazem uso dele contagens de frequências,

ordenação de dados, reorganização de informação e serve como mecanismo de entrada de dados, além de

ser acessível. Além de uma análise quantitativa, realizaremos um exame qualitativo dos dados. Estimamos

que a análise quantitativa dos dados processados pelo SPSS em conjunto com a análise qualitativa nos

permitirá identificar e descrever

63.105-000

(88)3102-1212 E-mail: cep@urca.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Cel. Antônio Luiz, nº 1161
Pimenta

UF: Município:CE CRATO
Fax: (88)3102-1291

Página 02 de  04



UNIVERSIDADE REGIONAL DO
CARIRI - URCA

Continuação do Parecer: 3.203.115

os fatores que influenciam a compreensão do sentido não- composicional de crianças e elaborar um modelo

de processamento fraseológico de crianças de 4 a 7 anos em início de vida escolar.

Objetivo Primário:

Investigar à luz da Psicolinguística e da Linguística Cognitiva quando e como se dá a compreensão das

unidades fraseológicas (UFs) por crianças na faixa etária de 4 a 7 anos.

Objetivo da Pesquisa:

Os riscos e o benefícios esclarecidos no estudo TCLE e Plataforma Brasil estão de acordo com o tipo de

estudo.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Ética e relevante

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Apresentados e adequados.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Sem pendências. Sem pendências. .Conforme resolução nº 510/16 - XI.d. O pesquisador responsável deve

encaminhar o

relatório final da pesquisa para Plataforma Brasil.

Recomendações:

Sem pendências

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
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