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O quadro teórico inicial de apoio neste trabalho converge para subtemas e autores como:
1- memória/lembrança (Ricoeur, 2010); 2- narrativa/narração (Bruner, 1991; 1996; 2002; 2005;
2014); François (2009); 3- compreensão/interpretação (Deniau, 2008); 4- concepção de imagem
(Davallon, 1999); 5- imaginação/percepção (Bouriau, 2006), entre outros.

O objetivo principal é examinar a repercussão das estratégias discursivas e pragmáticas
utilizadas em situação interativa adulto/criança na leitura de imagens. São levadas em conta
também algumas especificidades infantis, como a) evocação/recordação dos fatos; b)
criatividade/competência para manter uma temática/identificar personagens;
imaginação/percepção na formulação de hipóteses; c) imprevisibilidade no ato de narrar.
Paralelamente, a intenção é mostrar também como diferentes concepções do tema se
interseccionam, uma vez que a leitura de imagens pressupõe marcas sociais, ideológicas e
culturais.

Neste sentido, torna-se necessário circunscrever o campo, observando a relação entre a
leitura de imagens em sequência e a produção oral de narrativas na criança. Optamos então por
suscitar reflexões a respeito da referida leitura, segundo uma visão discursiva, uma vez que
estudos até aqui realizados, de modo geral, restringem-se à análise dos aspectos perceptuais,
espaço-temporais e de causalidade.

1. Quadro teórico inicial de apoio

1.1. Sobre memória-lembrança... Ricoeur (2010: 40-42), em “Esboço fenomenológico da
memória”, inicia seu texto fazendo duas observações interessantes sobre a memória. Em primeiro
lugar, alerta contra a tendência de muitos autores em abordar a memória a partir de suas
deficiências, ou de suas disfunções. Propõe-se, então, a apresentar os fenômenos que são
atribuídos à memória, no discurso comum, e no discurso da vida cotidiana. Em segundo lugar,
lembra que é possível esboçar uma fenomenologia fragmentada, cujo último fio condutor
continua sendo a relação com o tempo. Ao reportar esta ideia ao tempo, distingue, na linguagem,
a memória como visada, e a lembrança como coisa visada, ou seja, ele distingue a memória
(singular) e as lembranças (plural). Na sequência de sua exposição, para guiar o percurso do
campo polissêmico da lembrança, Ricoeur (2010: 43-45) sugere uma série de pares oposicionais,
cuja ordenação constituiria algo como uma tipologia ordenada: a) hábito/memória; b)
evocação/busca.

1.2. Sobre narrativa/narração...
Desde Propp, são vários os autores que ousaram uma definição de narrativa, como Labov,

Adam, Fayol, entre outros. Certamente, todos nós temos uma ideia bastante clara em que consiste
uma narrativa. No entanto, quando se trata de apontar as características principais e distinguir
narrativa de não narrativa, a concordância está longe de ser unânime, uma vez que não existe um
único tipo de narrativa, mas narrativas variadas, segundo os temas, as situações de enunciações,
as tradições culturais. Por isso, a narrativa pode ser estudada de diferentes pontos de vista: quanto
aos seus elementos constitutivos e acontecimentos, ao conteúdo, à presença de personagens, à sua
organização interna, por exemplo.
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1.2.1. Bruner (1991: 57-58; 60) propõe três características principais para o estudo da
narrativa. Primeira característica das narrativas: sua propriedade principal, talvez, seja a
sequencialidade: uma narrativa é composta por uma sequência singular de eventos, operações
mentais, de cenas, que colocam em ação um indivíduo, personagem ou ator. Trata-se dos
constituintes da narrativa, mas eles não têm nem vida, nem significação por si-mesmos. Seu
sentido lhes é dado pelo lugar que ocupam na configuração de conjunto da sequência (sua intriga,
ou fábula). Segunda característica das narrativas: elas podem ser ‘reais’ ou ‘imaginárias’ sem
perder sua força como histórias. Quer dizer: o significado e a referência da história guardam uma
relação recíproca entre si. Além dessas duas características, o que torna a narrativa um
instrumento da psicologia popular é o fato de estabelecer ligações entre o excepcional e o comum
de forma compreensível.

Bruner (1996: 60) enfatiza que “ninguém sabe claramente como poderíamos criar uma
sensibilidade às narrativas”. Cita dois pontos de vista: (a) que uma criança deveria “conhecer”, e
ser “sensibilizada” pelos mitos, pelas histórias, pelas narrativas populares, pelas histórias de sua
(ou de suas) cultura(s); (b) que a ficção desenvolve a “imaginação”.

Bruner (2002: 12) destaca, inicialmente, que existem dois tipos de pensamento cognitivo,
cada um fornecendo diferentes modos de ordenamento da experiência, e construção da realidade.
Além disso, para o autor, “cada uma das maneiras de conhecimento tem princípios operativos
próprios e seus próprios critérios de boa formação”. Eles diferem radicalmente em seus
procedimentos de verificação, e de funcionamento. “Uma boa história e um argumento bem
formado são tipos naturais diferentes”. Aqui, o foco de sua atenção passa a ser o modo narrativo,
ou melhor, a narrativa.

Bruner (2005: 113; 28) lembra que “graças à narrativa, reconstruímos, e, de certa maneira,
reinventamos o presente e o futuro. Ao longo desse processo, memória e imaginação se
misturam”. A memória e a imaginação são os fornecedores e consumidores de seus respectivos
produtos. Para o autor, “as histórias são, ao mesmo tempo, a moeda e a divisória de uma cultura,
no sentido figurado de que a cultura molda e determina nossas expectativas”. Através da
narrativa, construímos e, de certa maneira, reinventamos o presente e o futuro [...].

Bruner (2014: 74-75) admite que “a narrativa é uma das formas mais universais e
poderosas do discurso e da comunicação humana”. Ela compreende vários componentes: um
indivíduo em ação, uma ordem sequencial de eventos, uma ‘intriga’, que coloca o indivíduo
diante de um problema, uma situação inesperada, alguma coisa de anormal, de imprevisto, de
extraordinário. Enfim, a narrativa tem necessidade da perspectiva do narrador, que se projeta na
situação e a interpreta de seu modo. Assim, os principais centros de interesses linguísticos das
crianças se baseiam na ação humana e em seus efeitos, e, particularmente, nas interações entre as
pessoas. Isto explica por que as crianças se tranquilizam e se impressionam com elas. Para
Bruner, é um modo de entrar em sociedade, de explorar mentalmente o campo dos possíveis que
se oferecem para elas. Por exemplo, ‘O lobo vai comer o Chapeuzinho Vermelho?’, e assim por
diante. Estas histórias são tão velhas como o mundo e se recriam sem cessar, em novas formas.
Para o autor, a narrativa é um modo imaginário de explorar o mundo, de restituir a experiência,
enfim, um instrumento para fabricar a significação que domina o essencial de nossa vida no
âmbito de uma cultura.

1.2.2. Para François (2009), a narrativa é discurso no sentido de que os efeitos da
verbalização (mise em mots) de um locutor encontram a interpretação favorável de um receptor.
Todo locutor está às voltas com a linguagem, a língua, as relações com sua própria fala e as
relações intersubjetivas. Assim, as narrativas produzidas a partir de imagens implicam da parte do
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narrador um trabalho importante, tanto no nível da situação e do contexto, da identificação dos
objetos, das personagens e das ações, que se escondem por trás das imagens estáticas, como no
nível dos liames causais referentes aos acontecimentos e comportamentos das personagens.

Para o autor, o que faz sentido realmente na narrativa é quando o ponto de vista daquele
que conta reestrutura o horizonte de expectativa daquele que recebe e o surpreende. Como todo
discurso, uma narrativa não se manifesta inicialmente como verdadeira ou falsa, boa ou má,
inteligível ou não, mas como inesperada ou surpreendente. Finalmente, “felicidades textuais” se
produzem quando o efeito discursivo existe, e quando o prazer é partilhado.

Fechando este ciclo de reflexões, François (2009: 40-43) faz algumas observações
específicas sobre as narrativas infantis, que serão citadas de forma não exaustiva.

* A heterogeneidade. A criança é mais heterogênea do que nós (adultos), na medida em
que descobre o mundo e a linguagem e que os liames entre as palavras e as coisas são para ela do
domínio da teatralidade.

* A imprevisibilidade. É aqui que o discurso infantil pode tornar-se acontecimento. Não
tendo a preocupação de reproduzir o que lhe vai ser apresentado mais tarde como a boa maneira
de contar, a criança não pode “calcular” efeitos de inesperado no interior do esperado. Ela produz
espontaneamente e, sem dúvida, é totalmente imprevisível.

* A organização dominante. O autor observa também a tendência das crianças de “falar
por ocasião de”; “de preferência”; “falar de”. O que faz algo periférico tornar-se (naturalmente)
central.

* A criatividade. As crianças são capazes de fazer, com a narrativa, coisas diversas,
complicadas, surpreendentes, o que não acontece com o adulto, como ousar dizer o que vem à
cabeça, mudar de opinião durante a narrativa (...), inventar palavras... Observamos, então, sua
capacidade de manter uma temática na mudança de codificações (de mundos, de gênero, de
lugares).

* O fictício. Não existe narrativa digna deste nome sem efeito de dramatização. E a
dramatização é mais fácil de ser obtida no imaginário do que no real.

Dentro deste contexto, François procura mostrar que a atividade narrativa se distingue das
outras atividades linguageiras, devido às peculiaridades de conteúdo e de forma (personagens,
acontecimentos, temporalidade...). Narrar é uma atividade cultural e não natural. Ela existe,
porque as narrativas circulam entre as pessoas, qualquer que seja a idade.

Em relação ao efeito da tutela nos diálogos adulto/criança, François (2009: 27-29), sugere
a necessidade de diferenciar, das outras situações, a prática da tutela em situação de discurso.
Ressalta que, neste caso, a proposta em questão é muito diferente das situações analisadas por
Bruner (1991), que se ocupa essencialmente da manipulação de objetos e, portanto, de tarefas
claramente determinadas, o mesmo não acontecendo, quando se trata da linguagem. Além disso,
em todas as situações de manipulação de objetos, o adulto é indiscutivelmente o mais experiente,
o que, em parte, é discutível no caso dos usos linguageiros. Por um lado, quanto ao objetivo a
atingir e, por outro lado, quanto à capacidade de algumas pessoas para realizar aos atos de
linguagem.

1.3 Sobre compreensão/interpretação... Deniau (2008: 18; 27-28) relaciona os atos de
compreender, entender e ler entre si. Comprehendere (compreender) é apreender e relacionar,
incorporar, unir, e, depois, incorporar pelo pensamento alguma coisa que se encontra retida.
Intelligere (entender) indica também agrupar, recolher e colher. Legere (ler) é apreender signos,
compreender a significação. Dessas observações etimológicas, podemos extrair uma definição
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formal da compreensão e suas implicações nas atividades de linguagem. Compreender é ver
conexões, e ver conexões é apreender um sentido. O sentido ou a significação é um conceito
relacional, que descreve a relação das partes com o todo. Se o ‘objeto’ da compreensão é o
sentido, a compreensão está ligada essencialmente à linguagem, o que não quer dizer que toda
compreensão seja linguageira, mas que ela tem a possibilidade de verbalização. Como ilustração,
citamos, por exemplo, o caso da compreensão de uma narrativa.

Compreender o sentido de uma história é compreender como a história está organizada, é
apreender as articulações significantes, o que quer dizer que a significação emerge das
articulações ou das conexões, da relação como a significação se mantém no conjunto das
conexões. Assim, a compreensão da narrativa, como de uma frase, não está articulada como na
articulação sintática. Prosseguindo nestas reflexões, é preciso distinguir percepção e
compreensão, do lado do ato subjetivo de compreender e de perceber (p,74). A compreensão
cognitiva é uma apreensão constituída de dois atos distintos que se justificam entre si: o primeiro
apreende o objeto físico, e o segundo concede a este objeto físico o estatuto de signo que remete a
outra coisa. Finalizando, poderíamos dizer que é a ausência de compreensão que convoca a
interpretação. Que a interpretação está subordinada à compreensão: se interpretamos, é porque
compreendemos, e quando compreendemos, não há necessidade de interpretar.

1.4. Sobre concepção de imagem... Para Davallon (1999: 27; 29-30), a imagem, enquanto
operador social de memória “representa a realidade, mas pode também conservar a força das
relações sociais (e fará então impressão sobre o espectador)”. A seguir, ao indagar o que serve
como fundamento à eficácia simbólica da imagem, aponta duas características semióticas. Em
primeiro lugar, uma imagem pode ser compreendida ou recebida segundo dois níveis diferentes,
cada uma possuindo regras de funcionamento parcialmente próprias. Incorpora à reflexão o nome
de Benveniste, autor do artigo Semiótica (1969), que propõe dois modos de significação: o modo
semiótico, baseado no reconhecimento de unidades de significação previamente definidas, e o
modo semântico, que se baseia na compreensão do sentido do texto em sua totalidade, e inclui os
mecanismos da enunciação. Em segundo lugar, Davallon (1999: 30-31) define a imagem como
sendo “um operador de simbolização”. Na sequência, ao entrecruzar os dois níveis (da
materialidade e do sentido), admite que “a imagem teria assim a capacidade de integrar os
elementos que a compõem em uma totalidade”. Como comentário final de suas reflexões, admite
a possibilidade de “pensar a imagem como um operador de memória social no seio de nossa
cultura”.

1.5. Sobre imaginação/percepção... Bouriau (2006: 9-36; 51-56; 78-80), inicialmente, questiona
(a) se existe uma diferença de grau entre imaginação e percepção; (b) se a imaginação é uma
submemória; (c) se a imaginação condiciona a percepção e a memória. A seguir, com base na
especificação e definição exaustiva dos traços distintivos das referidas operações cognitivas, o
autor apresenta uma breve recensão das atividades mencionadas. A imaginação é reprodutora, na
medida em que não está ligada somente ao sentido da visão, mas a todos os outros sentidos. Ela é
uma disposição para compor ficções a partir de elementos emprestados do real, e das
antecipações do futuro. Como tal, ela não é reprodutora, é ‘criadora’. Reprodutora, criadora, a
imaginação é ainda “produtora”.

Mas, qual é, afinal, o ponto comum em todas estas operações, pelo qual a imaginação se
distingue de todas as outras atividades? Para o autor, a resposta é a seguinte: a imaginação nos
permite apresentar, de maneira direta ou indireta, e sempre sensível, o conjunto dos objetos
concebíveis desprovidos de presença sensível (...). Ela se distingue da memória e da percepção
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por sua capacidade de fazer aparecer o que ainda não apareceu, de dar forma ao que, sem ela,
permaneceria invisível ou insensível. Em outras palavras, a imaginação não reproduz o visível.
Ela torna visível o que, sem ela, permaneceria na sombra, ou no vazio.

A imaginação é a disposição de apresentar as coisas em sua ausência. Imaginar é trazer
para o presente o que está ausente. Aparentemente, conforme o autor, a imaginação se confunde
com a memória, na medida em que tem o poder de evocar representações do passado. Conclui
que a imaginação é uma submemória, enquanto capacidade de evocação sem consciência do
passado. A memória, por sua vez, recoloca as lembranças no tempo, enquanto a imaginação as
projeta no espaço, as torna visíveis. Enfim, para Bouriau, cada pessoa projeta seu imaginário
particular, em sua maneira de ver.

2. Natureza da pesquisa

A presente pesquisa, informatizada, foi realizada com crianças de 5, 8 e 10 anos, em que
os dados foram transcritos segundo as convenções utilizadas por Preti e Urbano (1990). O
material utilizado é a história “A pedra no caminho” (Furnari, 1988: 14-15), constituída de cinco
imagens, sem texto, que conta o mal-entendido entre duas personagens.

A pedra no caminho

Principais eventos codificados da história...
Imagem 1: duas personagens P1 e P2 se encontram, cumprimentam-se (saudação)
Imagem 2: P1  tropeça (tropeção)  em  uma  pedra  e  empurra  P2  (empurrão)
Imagem 3: P2, por sua vez, empurra  P1 (contraempurrão)
Imagem 4: P1 cai (queda)
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P1 mostra a pedra (apontar a pedra)
P1 chora (choro)

Imagem 5: P2 estende a mão a P1 (reconciliação)
* Eventos-chave: tropeção; empurrão, contraempurrão; apontar a pedra; reconciliação.
* Eventos secundários: saudação; queda; choro.

3. Análise e interpretação dos resultados

Na análise e interpretação dos resultados, além dos aspectos discursivos, são levados em
conta os aspectos linguísticos e pragmáticos, conforme a literatura de apoio. Na caracterização
dos fios condutores da análise, nos inspiramos também no texto de Préneron (2004: 192; 199-
203), quanto à inclusão da noção de regulação discursiva do interlocutor adulto. Por regulação
discursiva, a autora entende como sendo “o conjunto das intervenções discursivas que permitem a
atividade se desenvolver e se desenvolver conforme as respectivas intenções dos interlocutores”.
Ela identifica três tipos de regulação discursiva do adulto, em relação ao uso da linguagem: a)
regulação da atividade; b) regulação da comunicação; c) regulação do comportamento. Nesta
linha de reflexão, caracteriza os encadeamentos dos atos de linguagem, que exprimem lugares
enunciativos típicos, na interação adulto/criança, em: (a) posicionar-se (aceitações; recusas;
confirmações); (b) perguntar/pedir (perguntas/pedidos; proposições; imposições); (c) fornecer um
sentido (comentários; justificações/explicações; questões de informação; exclamações). O
propósito é enfatizar que estes atos de linguagem surgem em função da relação da criança com o
contexto e das intervenções do adulto.

Exemplo 1 - (MTR, 5 a. 5 m.)

P1: então me conta
MTR1: é :::...outro menino...
P2: uhn:::...
MTR2: encontrô/o outro... depois o amigo dele ficou bravo e empurrô/ele...
P3: entendi...escuta por que ele empurrou o amigo?
MTR3: porque o amigo queria brincá de outra coisa e...quando ele...o outro queria brincá/ de outra coisa... ele queria dar

uma pedrada na cabeça
P4 entendi e daí o que aconteceu?
MTR4: daí :::::...o amigo pegô/ ele ... aí ele ficô/ajoelhado e pediu desculpas
P5: quem ficou ajoelhado?
MTR5: ((silêncio)) i...é...o:::... ((tá bom))... o outro amigo....aquele que não empurrô/ o outro
P6: entendi
MTR6: esse de cá ((gesto)) ele empurrô/o outro ....
P7: entendi
MTR7 caiu.... e o outro empurrô/o outro... ele queria dá/ uma pedrada
P8: ah:::
MTR8: ((silêncio)) ((chorô))/e daí... ele ficou amigo

Comentário. A partir da solicitação de P1 (“então me conta”), o sujeito MTR1 inicia sua
narrativa encadeada, com o objetivo de justificar brevemente a ação de ‘empurrar’ no encontro
entre os dois amigos. Diante da escuta de P2 (“uhn:::...”), o sujeito MTR2 dá continuidade à
interação, e imprime um tom emocional à sua fala (“ficou bravo”).

Após a concordância enfática de P3 (“entendi...escuta”), o sujeito MTR3, ao justificar a
ação de empurrar, emprega o conectivo causal (“porque”), e o conectivo temporal (“quando”), e
recorre também ao uso da repetição ou retomada reiterativa do desejo de brincar de outra coisa do
amigo, que culmina com uma pressuposição ou crença do narrador de natureza intencional com
alvo determinado (a cabeça), em relação ao amigo (“ele queria dar uma pedrada na cabeça”). A
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relação explicativa é apresentada, portanto, de maneira retroativa, isto é, ela vai do que é para
explicar – o ‘explanandum’ ao que o explica – o ‘explanans’. Retomando Bruner (2002: 15),
Veneziano et Hudelot (2006: 2), o ‘mundo da ação’ é colocado na perspectiva do ‘mundo da
consciência’, no qual o narrador assume a perspectiva das personagens e fala dos acontecimentos,
através de suas emoções, intenções e crenças a propósito do mundo físico, e, mais
especificamente, a propósito das outras personagens e de seus comportamentos.

A seguir, com a tutela reflexiva insistente de P4, o sujeito MTR4, ao fazer um corte
sequencial em sua narrativa, surpreende o espectador com sua postura corporal (“aí ele/ficou
ajoelhado”) e com o pedido de reconciliação (“e pediu desculpas”). A introdução destas atitudes
leva, então, o interlocutor adulto P5 a indagar o autor do ato de ajoelhar. O silêncio de MTR5 e
sua manifestação de aprovação com conotação apelativa (“tá bom”), no entanto, podem significar
hesitação ou planejamento verbal do sujeito sobre o que deve dizer para esclarecer, afinal, quem
praticou a ação de empurrar.

Prosseguindo, a manifestação reiterativa de entendimento do interlocutor adulto P6 e P7
leva o sujeito MTR6 e MTR7 a recorrer ao uso do gesto comunicativo ilustrativo ((“esse de cá”)),
ao mesmo tempo em que mantém sua pressuposição ou crença anterior de natureza intencional de
que o amigo (“ele queria dá/uma pedrada”). O dado novo, aqui, ‘a queda’, antecipa, por sua vez,
a ação de empurrar, e, de certo modo, explica o desejo de dar uma pedrada.

Finalmente, o uso da interjeição ‘ah’, pelo interlocutor adulto P8, leva o sujeito MTR8 a
utilizar pistas de contextualização, recursos expressivos, como o silêncio e o operador típico da
narrativa (“e daí”), o elemento paralinguístico (“choro”), e a recorrer ao elemento chave da
reconciliação (“ele ficou amigo”).

Exemplo 2 - (BEA, 8 a. 2m.)

P1: muito bem...deixe eu fazer uma pergunta...você disse que dois meninos...daí eles se encontram...o que:::que
aconteceu com o menino depois?

BEA1: ((sem imagem)) o menino empurrô o outro porque...por causa que:::ele tropeçô na pedra
P2: ah::: entendi... e aí:::
BEA2: aí... o menino...caiu e caiu na pedra aí o menino...
P3:  péra aí ...qual menino caiu?
BEA3: aquele de::: de::: de::: blusa branca...ele caiu...aí ele começô a chorá/que ele tinha se machucado...aí o:::aí

o:::amigo dele falou assim...por favor não conta pro seu pai...aí o:::eles ficaram amigo...aí eles foram brincá

Comentário. Neste exemplo, a resposta de BEA1 à pergunta enfática de P1 confirma que,
para argumentar, é preciso recorrer a mecanismos linguísticos. Argumentar é conectar ideias.
Argumentar exige a construção de relações de causa, consequência, restrição, concessão. E são os
conectores “lógicos” que permitem estruturar a argumentação e a articulação, respectivamente,
entre BEA1 e BEA2 (“porque... por causa que:::”) e (“aí... o menino...”). A partir da confirmação
e da solicitação de P2 (“ah::: entendi... e aí:::”), a seguir, em BEA2, observamos a presença de
outra característica dos argumentos – eles são justapostos: “aí... o menino... caiu e caiu na pedra
aí o menino...”. Na sequência, os argumentos justapostos levam P3 a solicitar um esclarecimento
sobre a queda. Assim, BEA3 não somente esclarece como também justifica o acontecimento, ou
seja, adota uma atitude responsiva para com o interlocutor (Bakhtin, 1992: 299).

Esta operação de explicação/justificação, por parte do sujeito, permite a construção de
uma rede de argumentos interconectados (“caiu; começou a chorá/que ele tinha se
machucado...”). Em seguida, na tentativa de seduzir ou envolver o parceiro, BEA3 lança mão do
discurso direto com a intenção de manter seu relato, dramatizando-o um pouco – “falou assim...
por favor... não conta pro seu pai”. Observamos também, em BEA2 e BEA3, que as lembranças
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que vão surgindo estão ligadas ao mesmo tema, da “queda” do menino, expressa através da
repetição reiterativa da ação de “cair”, em BEA2 (“aí... o menino... caiu e caiu na pedra aí o
menino...”).

Na sequência, observamos que, ao recorrer a uma voz fictícia, BEA3 se posiciona no
microdiálogo – “por favor não conta pro seu pai”. Aqui, podemos pensar ainda na ocorrência de
uma relação de dupla implicação: as relações externas são construídas a partir das (ou nas)
relações internas. O recurso à voz fictícia – da esfera cultural, por sua vez, se inscreve como uma
resposta à questão colocada pelo interlocutor adulto P3. Finalmente, a resposta de BEA3 mostra
também a compreensão cognitiva sucessiva entre os interlocutores, na medida em que incorpora,
ou estabelece uma conexão relacional com o mundo exterior, de natureza semiótica (“aquele
de:::de blusa branca...”). Trata-se de uma articulação sintática e semântica que evidencia também
o liame entre compreensão e interpretação na construção interativa da narrativa. Retomando
Deniau (2008), podemos pensar que a interpretação está subordinada à compreensão. E, portanto,
que compreender é estabelecer conexões.

Exemplo 3 – (BER, 10a. 6m.)

P1: então...ah:::....vamos ver se eu entendi bem a história ...são dois meninos ::... amigos né?
BER1: é
P2: que eles se encontraram ... em um lugar?
BER2: é
P3: daí o que aconteceu mesmo?
BER3: aí o outro ...ele atropeçô/ na pedra ... e aí empurrô/ o menino... aí o menino quando cai ( ) pensô que era de

propósito e foi pra brigá/e pegô/e IMpurrô/ ...aí ele falô/qui::...tinha atropeçado na pedra e tudo... e eles fizeram
as pazes de novo

P4: quando ele tava explicando que tinha tropeçado na pedra aconteceu alguma coisa?
BER4: ((sim com a cabeça)) ele tinha caído assim ... atropeçado na pedra

Comentário. Com as duas perguntas reflexivas insistentes de P1 e P2, inicialmente, o
sujeito BER1 e BER2 mostra certa dificuldade para prestar os esclarecimentos solicitados. Ele
delimita, então, sua fala, recorrendo ao procedimento da validação interlocutória, ou sinal de
escuta verbal – “é”. Em seguida, o interlocutor adulto P3, que ainda não havia ficado satisfeito
com a resposta do sujeito, dá continuidade ao seu questionamento (“daí o que aconteceu
mesmo?”). Em BER3, observamos a ocorrência simultânea dos dois atos distintos e interligados
de percepção e compreensão, conforme Deniau (2008): o primeiro ato apreende o objeto físico
(“aí o outro... ele atropeçô/na pedra...”), e o segundo ato concede a este objeto físico o estatuto de
signo, que remete a outra coisa (“...e eles fizeram as pazes”).

Observamos também que BER3, na construção de sua narrativa, utiliza argumentos
justapostos de forma integrada, i. é, articulados entre si – “aí o outro... ele atropeçô/na pedra... e
aí empurrô/o menino... aí o menino quando cai ( )”, que culminam com uma falsa crença sobre a
intenção do ‘outro’ - “pensô que era de propósito”, e um encadeamento reativo - “e foi lá pra
briga”. Aqui, temos um exemplo de falsa crença e de retificação de falsa crença, na medida em
que o sujeito não somente atribui à personagem uma crença sobre a intenção de alguém, prevista
pela reação, mas porque exprime também a causa física acidental. Além disso, o sujeito
apresenta o acontecimento como se ele tivesse sido realmente produzido. Ou melhor: ele atribui
não somente uma crença à personagem, mas exprime claramente que esta crença é falsa, uma vez
que a outra personagem empurrou de forma acidental, e não intencional. O sujeito BER3
apresenta, portanto, dois pontos de vista, ou duas crenças, do mesmo acontecimento: um
acontecimento é visto como sendo acidental, enquanto o outro acontecimento é visto como sendo
intencional. Para isso, o sujeito BER3 utiliza, ao mesmo tempo, o recurso discursivo combinado
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da explicação da ocorrência do fato - “aí ele falou/qui... tinha atropeçado na pedra e tudo...”, com
um final feliz da situação - “e eles fizeram as pazes de novo”, resguardando-se de outras
perguntas, que poderiam ser feitas.

Dentro deste contexto, P4 retoma sua solicitação enfática de explicação, por parte do
sujeito, perguntando se havia acontecido algo, em razão do tropeção do menino na pedra
(“quando ele tava explicando que tinha tropeçado na pedra aconteceu alguma coisa?”). Como
sinal de escuta, o sujeito BER4 recorre, primeiramente, à comunicação gestual (meneio de
cabeça), e, em seguida, à encenação teatral, esclarecendo o motivo da queda - “ele tinha caído
assim... atropeçado na pedra”.

4. Considerações finais

Os resultados obtidos confirmam alguns pressupostos delineados anteriormente: a) que a
relação entre imagem visual e formulação verbal no contexto da narrativa oral ganha um
significado peculiar, porque as duas modalidades de linguagem contribuem significativamente
para a descoberta de novas possibilidades de expressão pelo sujeito; b) que as estratégias
discursivas adotadas pelo adulto podem, ou não, contribuir com sucesso para o progresso
linguageiro do sujeito; c) finalmente, que a diversidade das formas de engajamento afetivo,
cognitivo, estético e cultural da criança com a imagem favorece as relações discursivas entre os
interlocutores. Para Veneziano et Hudelot (2006), construir uma história a partir de uma
sequência de imagens e verbaliza-la, utilizando estruturas linguísticas diferentes, com o olhar
voltado para a identificação das causas e consequências dos acontecimentos, e dos pontos de vista
sobre a mesma realidade, no contexto de uma conduta dialógica, é um ato complexo.

Além disso, utilizar imagens sem texto escrito nos permite explorar a leitura do ‘icônico’,
na medida em que fornece indícios comportamentais sobre o início de uma teoria implícita da
mente na criança. No que diz respeito ao efeito da idade, os resultados obtidos, por sua vez,
mostram uma nítida evolução das condutas narrativas entre 5 e 10 anos de idade. Esta evolução
se manifesta de forma pontual em três aspectos: (a) quanto mais avança a idade da criança, mais
seus turnos de fala se prolongam; (b) quanto mais avança a idade da criança, mais suas condutas
verbais são ricas em informações; (c) quanto mais avança a idade da criança, mais suas condutas
linguageiras são densas em informações verbais e não verbais. Dentro deste contexto, podemos
chegar a algumas inferências específicas (ou singularidades) interessantes.

* As crianças de cinco anos fazem leituras mais descritivas, especialmente de aspectos
comuns das imagens, revelando dificuldade para identificar elementos abstratos pertinentes.
Além disso, necessitam de um tempo para a observação e a compreensão da significação das
imagens, que as remetam a uma pausa para pensar.

* As crianças de oito anos utilizam-se, em geral, de movimentos semióticos para
acompanhar a leitura, ora apontando com o dedo, ora gesticulando com a mão (...), quando se
trata do detalhamento da imagem.

* Quanto às crianças de dez anos, além de terem a atenção voltada para os aspectos
composicionais das imagens, revelam uma diversidade de formas de engajamento afetivo,
cognitivo e estético com a imagem, que evidenciam o papel do conhecimento prévio de
experiências anteriores e de estratégias de leitura.
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Enfim, a expectativa é que o presente trabalho forneça subsídios para a realização de
outras pesquisas e reflexões sobre a leitura de imagens, em situação de construção de narrativa
oral em parceria adulto/criança, com o olhar voltado para a sala de aula, que permitam identificar
e contrastar os estilos interativos, segundo a configuração de seus traços peculiares.
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