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Ao acompanhar longitudinalmente crianças entre 2;3 a 5 anos de idade, este artigo focaliza 

nos nichos domésticos, as relações de que a lingua(gem) é a sede e o meio. Nos diálogos do 

dia a dia, as trocas verbais convocam, além de considerações sintático-semânticas, 

considerações semântico-pragmáticas. Através de uma análise voltada ao dizer e a o dictum, 

abordam-se questões sobre sentido, enunciação, e sobre as representações recíprocas entre 

interlocutores. A análise comprometida com o diálogo como unidade de análise (De Lemos 

2002), contempla o percurso do sujeito com a língua materna, iluminando aspectos de língua 

e de discurso, valendo-se da contribuição teórica de Ducrot (1987), Vogt (1989) e Benveniste 

(1976). Incidindo sobre agentividade, categoria semântica relevante no manejo discursivo, o 

conjunto das peças encerra atos de fala diversos. Os achados permitem ver recortes relativos 

a acontecimentos da vida diária, nos quais a criança está envolvida, eventualmente marcados 

por uma direção argumentativa. Tal cenário atesta que a lingua(gem) do cotidiano infantil, 

pela sua especificidade, tem espaço assegurado numa reflexão dirigida a captar a 

intersubjetividade, que perpassa fragmentos da conversação, nos quais a criança se pronuncia 

sobre sua participação num evento, cuja autoria é assumida ou dividida, aceita ou recusada. 

Palavras-chave: relações intersubjetivas, argumentação, agentividade, diálogo, enunciação 

 

When longitudinally accompanying children between 2;3 and 5 years of age, this article 

focuses on domestic niches, the relationships of which the language is the seat and the 

medium. In everyday dialogues, the child's utterances summon, in addition to syntactic-

semantic considerations, semantic-pragmatic considerations. Through an analysis focused on 

saying (le dire) and dictum, questions about meaning, enunciation and the reciprocal 

representations between adult-child are addressed. The analysis focused on interaction, 
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contemplates the child's journey with the mother tongue, highlighting aspects of language 

and discourse. The analysis, committed to dialogue as a unit of analysis (De Lemos 2002), 

draws on the contribution of Ducrot (1987), Vogt (1989) and Benveniste (1976). Focusing 

on agency, a relevant semantic category in discursive management, the set of pieces contains 

different speech acts, the findings allow us to see different clippings, related to daily life 

events, in which the child is involved, eventually marked by an argumentative direction. This 

scenario attests that the language of children's daily life, due to its specificity, has a 

guaranteed space in a reflection aimed at capturing the intersubjectivity that permeates 

fragments of the conversation, in which the child expresses his/her participation in an event, 

whose authorship is assumed or divided, accepted or refused. 

Keywords: Intersubjective relations, argumentation, agency, dialogue, enunciation  
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1. ANTECEDENTES. NOVOS APORTES 

 

ste artigo se ocupa de episódios do universo infantil, com o objetivo de abordar questões 

afeitas às condições discursivas do cotidiano, nas quais a criança interage com membros da 

família, um adulto ou outra criança1. O panorama descortinado em tais nichos domésticos, levanta 

indagações sobre sentido e enunciação, relações intersubjetivas, temas relevantes na agenda dos 

estudos da lingua(gem) e sua manifestação na infância. A intersubjetividade, em particular, é um 

tópico que renova nosso interesse pelo tema amplo da agentividade, aqui analisado com novos 

achados empíricos que procedem de dois corpora principais. 

Esta consideração inicial, recaindo sobre a empiria, justifica o título que demos a este 

trabalho. Ao recolher extratos da vida cotidiana, o artigo inscreve-se inteiramente no perfil da 

investigação dita naturalística, a qual vale-se de episódios de interação colhidos em contexto 

natural, ao modo da tradição dos diaristas2, no calor do acontecimento, lápis e papel na mão. 

Assim, entre os episódios, exibidos a seguir, uma parte importante procede de anotações diárias, 

fonte subsidiária ao material gravado no bojo de um projeto, destinado ao acompanhamento 

longitudinal de crianças aprendendo a falar o português como língua materna.  

Ao dispor de diálogos não-elicitados, salientamos que a espontaneidade constitui o principal 

atrativo desta pesquisa, interessada na expressão de agentividade, no espaço de uma observação 

que contempla a dinâmica do diálogo, este aberto a posições diferentes em cada polo enunciativo: 

o do adulto e o da criança. Atenta às relações intersubjetivas, a pesquisa introduz, como tema 

correlato, de igual interesse para a investigação, os efeitos argumentativos dos atos de fala. 

Assumido como unidade de análise, o diálogo, na riqueza de seus enfoques, torna presente o 

compromisso com a reflexão teórica conhecida como interacionismo (De Lemos (2002), uma 

entre muitas publicações). Interação envolve mais do que o contexto físico em que se situam os 

 
1   Este artigo foi elaborado na vigência de bolsa do CNPq (pr. 307008/2017-7), intitulada: “Empiria e teoria na 

Aquisição de Linguagem: alguns domínios em perspectiva”. Nossos agradecimentos à instituição pelo apoio 

recebido. Alguns diálogos foram levados em 2021, ao 22.o Intercâmbio de Pesquisas em Linguística 

Aplicada/INPLA, para a mesa “Interação e aquisição de linguagem: questões atuais”, coordenada por M. Francisca 

Lier-DeVitto, da qual participaram: Cecilia Rojas Nieto e Marianne Cavalcante.  
2    Em Delefosse (2010) o leitor interessado encontrará uma compilação de textos que reúne a contribuição de filósofos, 

psicólogos, linguistas, inseridos nesta tradição; entre eles, Sully. Muitos de seus achados chegaram até nós, os 

estudiosos. 
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interlocutores, envolve a relação do sujeito com o outro e com a própria língua, da qual a criança 

está em processo de se constituir como falante.  

No presente artigo pretende-se mostrar os avanços que a pesquisa assumiu ao eleger um 

corpus bem constituído, referente a J, a partir do qual em trabalho anterior, exposto na ALFAL 

(Figueira 2019), demos início a considerações, que serão aqui ampliadas e diversificadas. Ao 

material de J, acrescentamos outro corpus, referente a Al, nas mesmas condições de coleta e faixa 

de idade. Neste momento de nossa investigação, assume-se, como meta explícita, observar, no 

caso de J, a interação com a irmã, cenário entre coetâneos, apto a exibir aspectos que não podem 

faltar numa pesquisa que leva, no título, a expressão nichos domésticos: trocas verbais devem 

recobrir aquelas com o adulto e, quando há, as da criança com outra criança, debaixo do mesmo 

teto, em momentos diversos de suas rotinas domésticas. 

Para abordar as peças, reunidas à frente (seção 3), encontramos na proposta teórica de Ducrot 

(1987) fundamentos voltados ao dizer (le dire) e ao dictum (le dit), os quais levados para uma 

gama variada de relações do cotidiano permitem contemplar as particularidades para as quais a 

língua, em constituição na fala da criança, “oferece a ocasião e o meio” –para usar aqui uma 

expressão de Ducrot (1977: 12). A pesquisa ainda lança mão da contribuição que se extrai de “Por 

uma Pragmática das Representações” (Vogt, 1989), valendo-se também do referencial teórico de 

Benveniste (1976, 1993); e em algumas passagens, da reflexão de Saussure (1971), para elucidar 

produções inovadoras da fala da criança, feitos de língua, em seu percurso como falante. A 

contribuição teórica desses autores à descrição aparecerá na apresentação e análise dos dados, 

aproximando teoria e empiria, em cada excerto de diálogo. 

A Teoria da Argumentação na Língua (ANL) conheceu, como se sabe, muitos 

desdobramentos importantes ao longo de seu desenvolvimento. Uma análise das trocas verbais 

entre criança e adulto (ou criança-criança) requer assinalar algumas proposições desta teorização, 

com as quais nos colocamos inteiramente de acordo.  Do livro “O Dizer e o Dito”, é útil ter em 

conta as seguintes passagens.  

 

A descrição semântica de uma língua, considerada como conjunto de frases ou de enunciados, 

não só não pode ser acabada, como não pode ser empreendida de forma sistemática, se não 

mencionar desde o início, certos aspectos da atividade linguística realizada graças a essa língua.  

(Ducrot 1987: 63)  

Não se trata (mais) do que se faz quando se fala, mas do que se considera que a fala, segundo o 

próprio enunciado, faz... Todo enunciado traz consigo uma qualificação de sua enunciação, 

qualificação que constitui para mim o sentido do enunciado.  

(Ducrot 1987: 164; grifos nossos)  

 

Respondendo sobre a relação entre semântica e pragmática e como enunciado e enunciação 

convergem para o sentido, assim se pronuncia o autor: “Diríamos que certos aspectos da 

pragmática devem ser integrados na semântica, e que não pode haver, entre as duas pesquisas, 

uma ordem de sucessão linear”. (Ducrot 1987: 66; grifo nosso) 

Uma noção ampla de sentido está, portanto, no horizonte da pesquisa. Este compromisso nos 

acompanha desde o artigo acima citado, ao focalizar um aspecto da agentividade, presente nas 

inovações ou criações vocabulares. Elas se mostraram capazes de absorver a distinção de 

Benveniste (1993) entre agentes profissionais e autores ocasionais, e levaram-nos a propor, para 

alguns achados, a caracterização, sob o ângulo do discurso, de atos de predicação original. A 



 
228 

 

literatura está repleta de ditos singulares, cujos efeitos no alocutário vão da surpresa ao riso, 

rendendo anedotas no meio familiar. Como alguns vão parar no diário, esta fonte nos fez conhecer 

achados que serão realçados no bojo desta pesquisa. 

As indagações atuais conduzem assim a explorar aspectos da agentividade que vão além dos 

procedimentos afeitos à estrutura argumental do enunciado. A tese (Figueira 1985), já assinalava 

que a constituição de um subsistema linguístico (causatividade) não se esgota em considerações 

puramente gramaticais. Recuando a observação a 2;3 de idade, levada adiante até 5 anos (ou mais) 

e diversificando a amostragem empírica, interessam-nos feitos linguísticos nos quais se reconhece 

um vínculo com aspectos discursivos evidentes nas trocas verbais, principalmente dos dois 

sujeitos supracitados (J e Al). 

À luz de dados inéditos3, o modo de nomear quem fez/faz algo no contexto doméstico, ao 

permear as relações entre as pessoas, atravessa o cenário da linguagem em ação. Solicita 

conhecer uma passagem de Carlos Vogt (1989), na qual o autor, ao expor o que entende por 

sentido de um enunciado, expõe também a sua concepção de linguagem. 

Vogt (1989: 141), questiona o privilégio da “função referencial, cognitiva ou denotativa da 

linguagem humana”, tomando distância de uma posição na qual o sentido (ou a significação de 

um enunciado) seria dado por suas condições de verdade. Anuncia uma concepção de pragmática, 

interessada em fatores intersubjetivos na e pela enunciação:  

 

(...) se admitirmos que o sentido de um enunciado se constitui também pelas relações 

interpessoais que estabelece no momento mesmo de sua enunciação, pela estrutura do jogo de 

representações em que entram o falante e o ouvinte, quando na e pela enunciação atualizam 

suas intenções persuasivas, então a noção de sentido linguístico deverá ser encarada não só 

como identidade ou diferença entre a estrutura do fato e a estrutura do enunciado utilizado para 

descrevê-lo (verdade ou falsidade) mas, e principalmente, como a direção, as conclusões, o 

futuro discursivo, enfim, para onde esse enunciado aponta. Como diz Ducrot (“Prefácio” a 

Vogt, 1977, p.16), “a significação do enunciado residiria então, menos no que ele diz do que 

na orientação que dá à sequência do discurso”. 

 (Vogt 1989: 141, grifos nossos)  

 

Ao afastar-se de uma abordagem da linguagem cuja função seria predominantemente 

referencial, o autor filia-se às ideias de Ducrot, alinhando-se a uma base teórica que permite levar 

as reflexões de ambos para o universo de que nos ocupamos: a lingua(gem) na infância. 

Formulada preferencialmente (mas não só) sobre evidências extraídas de enunciados do adulto, a 

proposta de Vogt deixa aberto o caminho para contemplar a criança no percurso com a 

língua(gem). O vínculo possível desta reflexão com a abordagem interacionista da aquisição de 

linguagem vai de par com a ideia ducrotiana de explorar os efeitos do dictum sobre o dizer e 

harmoniza-se teoricamente com a proposta de Claudia de Lemos (1995, 2002, entre outras 

publicações), que viemos a adotar.  

Com efeito, ao colocar, entre outros compromissos, o diálogo como unidade de análise e o 

outro como instância da língua já constituída, a posição defendida por De Lemos junta-se a nosso 

interesse em abordar tanto questões sobre o discurso, quanto questões relativas à língua. Para 

adiantar algumas questões, pergunta-se: qual é a posição da criança diante de ações que, no 

contato com o outro lhes são atribuídas? Ou tão somente, presumidas pelo alocutário? É possível 

 
3
   Boa parte do material de J (inédito) procede de uma investigação que realizei entre 1989 e 1991.  
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constatar efeitos argumentativos nos turnos de fala da criança? Como se manifestam? Há 

operadores discursivos explícitos? Uma seleção de excertos, expostos na seção 3, permitirá 

refletir sobre o quadro de papéis recortados no jogo do discurso, de ambos os lados da 

interlocução: adulto e criança ou criança1 e criança2.  

Trazemos para este horizonte de indagações algumas contribuições bem estabelecidas na 

literatura sobre o evento causativo, um acontecimento que comporta uma ação que produz uma 

mudança de estado ou lugar de uma entidade, podendo ser expresso através de um verbo. Este é 

da ordem de um accomplishment, designação com a qual Vendler (1967) reconhece a existência 

de uma classe de verbos que implica num efeito resultante (draw a circle /desenhar um círculo, 

entre outros exemplos do autor). Dowty (1972) baseando-se em Vendler4, retoma esta designação, 

apresentando uma definição, considerada por ele, mais intuitiva, na qual este autor focaliza a 

sentença (1) João matou Harry, que é compreendida como implicando que João fez algo, e que 

Harry veio a ser morto como resultado desta ação de João. 

Duas entidades humanas estão envolvidas no exemplo acima, a segunda sofrendo uma 

mudança de estado pela ação da primeira. Quando se trata de alterações sobre objetos do mundo 

exterior, por parte de entidades humanas, cresce o número de exemplos que o tema abarca. Uma 

pesquisa empírica, baseada em exemplos reais, recolhidos de discursos efetivamente produzidos 

(como os que temos a mostrar), lida com cenas muito variadas, nas quais é de se esperar que a 

interação entre pessoas leve a declinar, com certa frequência, quem faz o que, com coisas; ou 

também quem faz o que, a quem e com qual objetivo5, caso em que pelo menos duas pessoas 

estão envolvidas. 

Interessa-nos focalizar a estrutura deste evento complexo que produz uma mudança 

observável na entidade afetada. Ao fazê-lo, atentamos para um quadro de papéis, que nem sempre 

no discurso se deixa fixar num recorte único.  

Se isto é assim para o falante adulto, não é diferente para a criança. Num e noutro caso, as 

condições discursivas são determinantes de distintas formas de relatar um acontecimento. 

Emergem recortes distintos do evento (como passamos a nos referir a tais opções expressivas), 

possíveis de serem registrados em arranjos conceituais sobre a participação (ou não) de pessoas 

em acontecimentos. Contudo, a par destes, há enunciados genéricos, que descortinam descobertas 

sobre a origem ou a causa de mudanças no entorno físico. Incluímos este segmento empírico à 

pesquisa, interessados em dispô-los ao lado de perguntas que, insólitas, lançam ao interlocutor, 

um desafio: o de explicar alterações irreversíveis sobre coisas do mundo.  

Falemos então dos recortes. Conforme mostramos, muitos autores têm se ocupado deste 

assunto, trazendo à discussão a noção de perspectiva. Associada à noção de frame, deve-se citar 

primeiramente a proposta de Fillmore (1977), no artigo “The case for case reopened”, e sem 

pretender ser exaustiva, no domínio da aquisição de linguagem: Clark (1997, 2003) e Tomasello 

(2003). Também eu própria, propus examinar de que maneira a noção de perspectiva, sob o foco 

do discurso, atua nos contextos de interação em que a fala de uma criança se inscreve. Ao expor 

o trabalho de Tomasello, assinalei (Figueira 2019) que na abordagem deste autor, a ideia de 

 
4  A partir das classes aspectuais de Vendler (1967, capítulo Verbs and Times), linguistas adotaram a classificação 

semântica do autor, geralmente sem traduzir os termos accomplishments e achievements. Propus para o primeiro 

como alternativa de tradução: verbos de cumprimento de ação e para os segundos, verbos de cumprimento de 

processo (Figueira 1985: 14-15).  
5  Note-se que um accomplishment, ao contrário de um activity, produz um resultado. Isto é, ele encerra o traço 

telicidade, característico de uma ação dirigida a um fim. É diferente, por outro lado, de um achievement, em que 

uma ação não está implicada; indica-se apenas o cumprimento ou culminância de um processo: morrer ou perder, 

por exemplo. Em Vendler (1967), o exemplo é: alcançar o cume da montanha.  
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tomada de perspectiva não é explorada através de situações efetivamente observadas no percurso 

da criança com a língua e seus recursos de expressão. Atenta aos efeitos que as enunciações 

assumem em cenas apanhadas no aqui-agora, nas quais estão envolvidos dois (ou mais) 

participantes, voltei-me para os papéis que os nichos domésticos encerram. Ao invés de utilizar 

experimentos artificialmente construídos, como alguns trabalhos dedicados ao tema, optamos por 

material efetivamente documentado do dia a dia infantil, podendo cobrir aspectos que uma 

metodologia transversal deixa a descoberto6. Quanto aos modos de causação, Shibatani (1975, 

2002) é um autor consultado com proveito, discutido na proposta expressa em Shibatani e 

Pardeshi (2002), levada ao cenário particular da fala da criança (seção 3.8 do presente artigo). 

A partir de evidência empírica, tão variada quanto estimulante, dois pontos ainda merecem 

menção, complementando as perguntas acima formuladas. Se numa situação está em questão a 

responsabilidade sobre um feito –seja em resposta ao adulto ou tão somente perante ele– cabe 

perguntar: o que se isola do acontecimento de que a criança participa? Tão importante quanto a 

informação veiculada, é indagar qual é o peso ou efeito argumentativo deste recorte na 

enunciação. Sabendo-se que, a depender do ponto de vista assumido pelo falante no momento da 

enunciação, um (ou mais) aspectos do evento podem serem postos em evidência, descrever esta 

clivagem –capaz até mesmo (como veremos) de inverter o rumo do diálogo– tal fato coloca o 

pesquisador atento aos efeitos do dizer (le dire) e à natureza do ato de fala que assim se cumpre 

naquele cenário. Isto permite associar ao tema agentividade, outro de reconhecida relevância no 

tratamento dos atos de fala da infância: as enunciações da criança, na sua particularidade, 

revelam-se suscetíveis de uma movimentação no discurso subsequente, efeito da interlocução. Na 

medida do possível, a análise visa capturar tais efeitos. 

 

 

 
2.  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Reunimos neste artigo episódios de dois sujeitos principais (J e Al), acompanhados no seu 

percurso na aquisição do português brasileiro, como língua materna; secundariamente, excertos 

de outros dois (D e An) –todas elas meninas.  

A pesquisa concentrou-se preferencialmente em apontamentos de diário: no caso de J, feitos 

pela mãe, a própria pesquisadora; no caso de Al, os registros chegaram até nós através da 

colaboração da mãe-linguista (Daniela Marini-Iwamoto7).
 
Como bem se sabe, este meio de obter 

dados, flagrados no aqui-agora do acontecimento, é bem aceito pela comunidade acadêmica, 

sendo cultivado por pesquisadores renomados da área, como Eve Clark. O diário acrescenta aos 

registros gravados achados que vão além do intervalo estabelecido entre sessões. Com isto: (i) 

atende a dados singulares, irrepetíveis, em contextos ao alcance apenas dos familiares ou 

circundantes; (ii) tais dados permaneceriam desconhecidos, se a única fonte de coleta se limitasse 

aos registros protocolares (gravações periódicas), dois argumentos apresentados por nós, em 

pesquisa apoiada pelo CNPq.  No Brasil, o grupo formado por De Lemos, dispõe com frequência 

de diários parentais. 

 
6   Para uma pesquisa sobre a relação causa-efeito, no molde experimental, ver, por exemplo, Freire (2013), em que o 

autor trata de perceptivos e causativos.  
7   Sou grata a Daniela e a sua filha, pelo material gentilmente cedido. Em seu diário, o contexto e a reprodução exata 

dos turnos de fala foram cuidadosamente anotados. 
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Com estas observações, esclarecemos aspectos de uma investigação que valoriza episódios 

documentados na casa da criança, em contato com seus familiares (e/ou investigador). Outras 

precisões sobre as fontes são dadas abaixo.  

As crianças que compõem o quadro empírico da pesquisa são paulistas, de família de classe 

média, cujos pais têm formação universitária. No caso de J e de Al, seus registros (colhidos pelas 

mães), recobrem largo período: entre 2;3 a 4 anos de idade (Al); entre 2;4 a 5;6 de idade (J). Al 

tem na mãe sua principal interlocutora. Excertos de Da e An, acrescentados à análise, procedem 

de material, já levantado, no bojo do Projeto de Aquisição da Linguagem Oral, criado por Cláudia 

Lemos, Centro de Documentação Alexandre Eulálio/CEDAE (IEL/UNICAMP), acessível por meio 

digital. 
Os episódios ilustrarão, neste artigo, diálogos da criança com um adulto (a maior parte das 

vezes, com a mãe, abreviadamente M), mas não exclusivamente. Introduzimos, como um domínio 

importante, entre membros da família, observar coetâneos, participando ativamente da 

interlocução, ou sendo apenas mencionados. Assim, comparece, como interlocutora de J, sua irmã 

mais velha, em dados inéditos, nos quais a mãe participa como interlocutora das duas. Já quanto 

a D, percorrendo material já publicado (Pereira de Castro 1992), recolhemos uma conversa com 

a interlocutora-pesquisadora, em que D faz menção a R, sua irmã. Tais diálogos completam o 

perfil desta pesquisa.  

Na transcrição dos dados seguem-se as normas adotadas pelos membros da equipe formada 

por De Lemos, no momento da fundação do Projeto de Aquisição da Linguagem Oral. Quanto à 

maneira de exibir os episódios na apresentação dos dados e sua discussão, seguimos as seguintes 

convenções notacionais. Cada episódio, começa por informações entre parênteses sobre o 

contexto. Os interlocutores da criança são, na maioria das vezes, a mãe (M), algumas vezes, o pai 

(P), ou ainda, pessoa do círculo doméstico; já a criança, esta é identificada pela inicial de seu 

nome e sua idade é referida no fim do episódio, da maneira usual, como indicado (exemplo: 

2;10.13; leia-se: 2 anos, 10 meses e 13 dias).  

 

 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO.  A CRIANÇA EM SEU ENTORNO 

 

Abrimos esta seção com uma menção quanto à disposição das matérias nas subseções. 

Destinamos a 3.1 quatro formulações que expressam descobertas de mudanças no mundo 

físico. Incluímos na mesma seção transformações, notadas pela criança, as quais decorrem da 

participação de um agente humano, o que já descortina ao leitor que a ação resultativa de alguém 

será o eixo central dos extratos adiante explorados. Uma delas, ocorrência anônima: Não dá para 

desquebrar? é um dado que fizemos questão de incluir, pelo apelo ao interlocutor. Outra, pertence 

ao corpus de J, e faz referência, não a uma situação concretamente experimentada pela criança, 

mas observada numa cena de televisão. 

Ao longo das seções seguintes são elencados os movimentos linguístico-discursivos em 

eventos do dia a dia infantil, os quais recobrem o modo de participação da criança (e/ou do 

interlocutor) numa pluralidade de situações concretamente experimentadas ou projetadas por ela. 

Tal panorama inclui, na última seção (3.8), um registro negativo da agentividade, recobrindo 

os casos em que se fala apenas do resultado, sem mencionar autoria –recorte igualmente 

importante quando a meta é observar o discurso. Sínteses parciais foram antecipadas, no corpo 

do alguns dos itens (3.4, por exemplo), e voltam numa seção final (4. Para concluir). 
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3.1.  Mudanças no meio físico. E indo um pouco além. 

 

Ao observar a interação do adulto com a criança, é fácil atestar quão cedo aponta, na fala 

dirigida à criança, a menção ao agente. Na nossa cultura, antes mesmo que a criança comece a 

falar, o adulto chama a atenção do infans (aquele que ainda não fala, mas é tratado como vir-a-

ser-falante) para o que acontece a uma entidade, muitas vezes um objeto a seu redor, colocado no 

centro da atenção de ambos. O adulto nomeia o objeto e pode continuar a falar sobre seu 

deslocamento para um ou outro lugar; sobre seu desaparecimento momentâneo.  

Pouco a pouco, à medida que a criança toma a palavra, cabendo-lhe um turno no diálogo, é 

possível atestar enunciados que apontam para aquele que, na cena, faz algo ou se dispõe a fazer 

algo. Extraído do diário de J, por volta dos 2;5 anos de idade, numa demonstração de afeto, a 

menina diz à mãe: Eu tero bejá no cê, enunciado que pode ser glosado por: Eu quero beijar você/ 

Eu quero dar um beijo em você.  

Os episódios de J e de Al começaram a nos interessar por volta desta idade, conduzindo-nos 

até 5 anos ou mais. Entrementes, em certa altura do percurso com a linguagem, a criança é 

despertada para alterações do ambiente físico, objeto de sua atenção espontânea, oferecendo ao 

observador a oportunidade de registrar o surgimento de enunciados genéricos, que valem como 

um comentário geral sobre o mundo. Considerem-se os episódios abaixo, extraídos 

respectivamente do corpus de An e de J.  

 

1.  (Indo ao quintal, An constata que muitas amoras da árvore estão caídas no chão) (retomado 

de Figueira 1985: 222)  

An. De noite a chuva faz cair a amora.  (3;10)  

 

2.  (J. à mesa do café da manhã, tira algumas conclusões, ao tomar molhar o chá, depois que 

mergulha o pão no conteúdo da xícara)  

J.  O chá fica frio pelo gosto do pão.  (4;6)  

 

3. (Observando sua sombra, J diz) 

J.  A sombra é feita pelo sol.   (5;6.27) 

 

A alteração observada não procede, nestes exemplos, de uma entidade animada humana. A 

criança fala da chuva e seus efeitos, em (1). Em (2), expõe um estado de coisas recém-constatado, 

relativo a entidade do contexto circundante: o pão, que, mergulhado no chá, torna a bebida fria. 

Em (3), ao ver a sua sombra projetada, J chega a uma conclusão: ela é feita pelo sol. Descobertas? 

Sim, pequenas descobertas cujo valor reside em serem enunciadas, sem qualquer solicitação por 

parte do adulto: brotam naturalmente do olhar curioso de quem tem entre 3 e 5 anos de idade. Por 

isto mesmo, não são –retifique-se– “pequenas”, mas sim grandes descobertas envolvendo a 

relação causa-efeito.  

Em (1), An anuncia primeiramente o tempo em que a alteração de estado se processou: de 

noite, para depois anunciar a causa: a chuva faz cair a amora, fenômeno da natureza que faz a 
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amora vir ao chão. Em (2) e (3), surgem construções passivas8, exemplarmente estruturadas: O 

chá fica frio pelo gosto do pão e A sombra é feita pelo sol. Figuram na posição do chamado 

“agente da passiva” as entidades responsáveis pela mudança observada: tal como dito por J, o 

“gosto” do pão, mergulhado no chá quente, é o que faz o chá passar de quente a frio; em (3), o 

sol produz a sombra. 

Acompanhemos agora (4).  J (3;9.6 de idade), se ocupa de uma atividade junto a irmã mais 

velha. A ela destina a primeira fala –(a) abaixo)– atenta ao que acontece ao sabonete, que, em 

certa altura da operação de ensaboar, deixa de ser visível. Nesta altura, o diálogo passa a ser com 

a mãe, a quem J vai responder nos turnos seguintes. Vejamos.  

 

4. (J e a irmã lavam seus bonecos com sabonete; J apresenta o seu à sua irmã, depois de 

enxaguado) 

J.  Olha, An, o sabonete desapareceu. (a)  

M.  O que que fez desaparecer, J? 

J.  Deaparece, mãe. O (inaudível) diapareceu. O sabonete tamém diaparece. (b)  

M.  Mas como desaparece? 

J.  É só deixar secar e some do cabelo dele, mãe. (c) 

M.  Sim.     (3.9.6) 

 

No diálogo, J assinala, em (c), dois momentos: deixar secar, e, consequente a este momento, 

o desaparecimento do sabonete da cabeça do boneco. Dois passos na cadeia causal, expressos em 

sentenças coordenadas pelo conetivo e: É só deixar secar e some do cabelo dele, mãe, uma 

construção sintaticamente complexa, contendo uma perífrase com deixar, na primeira parte. O 

agente de deixar secar não é mencionado, mas está implícito que é alguém envolvido no episódio 

(a própria menina, que fala dele). A ela, cabe apenas esperar, que a mudança (sob observação) se 

processa naturalmente. Este episódio fornece a transição para as próximas ocorrências, a serem 

exibidas no quadro da exemplificação em 3.2 a 3.8. 

Outras alterações, despertam a atenção infantil, e aqui vai uma delas, colhida num momento 

de frustração, experimentado pela criança, diante de um destino irreversível. Ao ver um brinquedo 

quebrado, uma menina, chorosa e decepcionada, pergunta: 

 

5  Cr. Não dá para desquebrar?  

 

O exemplo –anônimo– é tão significativo quanto os precedentes e é agora inserido para dar 

a dimensão de quão fecundo é este domínio para uma pesquisa que reconhece o interlocutor como 

agente potencial, solicitado para uma mudança, desejada pela criança. Tal mudança, uma ação 

impossível de ser revertida, vem expressa por um item inovador: desquebrar, evidência 

irrecusável de que a criança já se encontra na ordem da língua. Formou-se um novo verbo, análogo 

a desligar, desamarrar, e tantos outros verbos de ações de desfazer (ou “volta-atrás”). Uma 

inovação que “nos faz tocar com o dedo o jogo do mecanismo linguístico” –para trazer aqui uma 

 
8  Aguardada, segundo os manuais, para um momento mais tardio, a passiva surge na fala de J, em irretocáveis 

enunciados, registrados, aos 4;6 e 5;6 de idade da menina. 
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expressão do Curso de Linguística Geral (1971: 192). 

Discorrer acerca de como a noção de agente passa por asserções: (1)-(4) e pergunta (5), 

encontra terreno fértil no amplo material que reunimos. A breve amostragem acima inclui 

observar os fatos gramaticais tanto quanto discorrer sobre aspectos do discurso em que se 

inscrevem tais enunciados. Por exemplo, espera-se, na sequência de (5), uma explicação do 

interlocutor dirigida à criança, no tocante a uma operação irreversível, um fato do mundo.  

Antes de concluir esta seção, uma palavra sobre o item quebrar (e outro: tirar), ambos 

recorrentes no léxico inicial. Envolvem a manipulação de objetos, uma constante no dia a dia da 

família. Trazem consigo, a ocasião de observar a entrada da criança no exercício de ações –

consentidas e não-consentidas; efetivadas ou atribuídas– e como a criança se serve da língua para 

falar a respeito delas. Nos extratos selecionados nas seções à frente, usaremos os mais 

representativos diálogos, nos quais é possível surpreender na fala da criança a expressão de um 

estado de coisas passível de ser atribuído – preferencialmente (mas não exclusivamente) – a uma 

pessoa, agente humano, já que ações originadas ou origináveis de adultos predominam no aqui-

e-agora da interação da criança pequena. Põem em cena o que é da ordem de uma ação 

manipulativa, recaindo tipicamente sobre um objeto; mas a entidade afetada pode ser também 

uma entidade humana. Este modo de agir –direta e manipulativamente, isto é, usando as próprias 

mãos– é um dos modos de causação estudados por Shibatani (1975)9.  

Atenta ao que se passa no corpus de J, abrimos espaço para testemunhar um relato de 

acontecimento na iminência de se efetivar, o qual procede, não de uma cena real, mas de um 

cenário de programa de televisão acompanhado com grande interesse pela criança.  

Aos 3;9 de idade, atenta a uma cena de “Os Trapalhões”, J observa um ato que está para ser 

consumado. Didi, o comediante, tenta levar um doente a sentar numa cadeira em cima da qual 

está uma injeção, da qual este tenta escapar. Olhos grudados na tela, a criança diz à mãe, 

apontando os personagens: Ele vai fazer ele sentar, enunciado que se constrói com verbo fazer + 

sentar, envolvendo dois actantes. A primeira instanciação de ele remete ao intento de Didi (tema 

causador, na terminologia de Shibatani (1975)), a segunda, ao sujeito que está prestes a sofrer o 

“golpe”. Um bem-apanhado exemplo de causação intencional à revelia da vontade da vítima, 

numa estruturação sintático-semântica, apta a veicular algo a ponto de acontecer naquele cenário. 

Ao ser consumado, caberia a Didi o papel de agente responsável por um feito intencionalmente 

buscado. 

O exemplo foi acrescido por duas razões: exibe a perífrase fazer sentar; expõe uma situação 

contrária ao desejo do tema causado. Neste caso, falaríamos numa vicissitude das relações 

interpessoais...  

Prosseguimos com episódios em sete seções, que ajudam a responder as perguntas 

formuladas em 1, a partir de cenas reais do dia a dia. A última seção (3.8), é consagrada à menção 

do puro resultado: recorta-se uma cena em que o sujeito da enunciação não se mostra envolvido 

no acontecimento10, um registro “negativo” da agentividade, relevante no discurso. 

 

3.2. Assumindo o feito como único agente ou  

apontando o outro como agente  

 

Nesta seção recorremos maciçamente ao corpus de J. Começamos por mostrar ocorrências 

 
9    Voltaremos à leitura de Shibatani (2002), para outras modalidades de causação, expostas na seção adiante (3.8). 
10  Uma advertência ao leitor: não se exclui o fato de que, por vezes, a discussão de um exemplo incluído num 

agrupamento se deixe analisar em outro.  
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que exemplificam duas situações: i) a criança atribui a si um feito; ii) a criança declina do feito, 

negando a autoria.  

Informações sobre o contexto contribuem para oferecer os contornos indispensáveis na 

caracterização do movimento discursivo que encerram. Neste sentido, ocorrências como (6), (7) 

e (8) abaixo não requerem grandes comentários, elas falam por si: J apresenta-se como autora da 

ação relatada (enunciados em itálico), ilustrando o que pode ser chamado: assunção de um feito. 

Este recai sobre algo do contexto imediato, como (6) ou (7), ou sobre algo que aconteceu no 

passado recente, como (8).  

 

6.  (Colocando a mão no painel do gravador numa peça iluminada)  

J. Sempre eu ponho a mão aqui.    ( 2;10.29)  

 

7. (J tira a capa da revista)  

J. Tirou a capa.  

M. Quem tirou? 

J  (fazendo carinha de culpada). Eu.   (2;4.9)  

 

8. (A mãe se aproxima de um objeto que fora consertado com cola, J alerta a mãe) 

J.  Não mexe aí. Tá quebrado. Foi eu que quebri. (ad. quebrei) Tá com cola. Ai, meu 

Deus, vai sair a cola.  

M.  Foi hoje? 

J  (com decisão). Não, foi amanhã (ad. = ontem)  (3;4.23)  

 

Detenhamo-nos em (8). Ao notar que a mãe ia tocar num objeto consertado com cola, diante 

da iminência de um desastre, J adverte a mãe: Não mexe aí. Tá quebrado. Na sequência, no mesmo 

turno, anuncia: Foi eu que quebri (ad. quebrei).  

Quebrar se comporta como verbo de segunda conjugação (fato gramatical a ser registrado), 

mas é como fato discursivo que a ocorrência recebe nossa atenção. Tratava-se de um desastre, 

para o qual alguém já providenciara uma ação reparadora. A preocupação da menina é com o 

sucesso do reparo, emocionalmente bem marcado pela exclamação: Ai, meu Deus, vai sair a cola.  

O diálogo prossegue com a pergunta de M, que quer saber: Foi hoje? Indagação a que J 

responde de modo surpreendente: a referência ao dia anterior é ali expressa por... foi amanhã! Por 

amanhã, entenda-se: ontem. Se momentaneamente desconcerta o ouvinte, não prejudica a 

interlocução: M entende que J quis dizer ontem. Afora o que se pode ler sobre o emprego de 

amanhã por ontem (há muito o que dizer a respeito da dêixis temporal)11, cabe focalizar o destaque 

 
11   Um esclarecimento quanto às marcas da dêixis temporal na fala de J. Alternam-se: ontem por amanhã e amanhã 

por ontem, “troca” explicável recorrendo-se a Saussure para elucidar o que o leigo chamaria de “erro”. Adequado 

seria dizer que tal flutuação reflete a relação que guardam entre si itens que estão compreendidos no mesmo 

universo semântico, a caminho de se constituírem como pares, cujo valor um item retira da presença da relação 

com o outro, naquele estado de língua em vias de organização. Pereira de Castro (2011) estuda o uso de amanhã 

por ontem na fala da criança. A matriz teórica saussuriana (CLG 1971) é uma opção para o pesquisador da área 

explicar estas e outras “trocas” no percurso da criança com a língua. Opção de que nos servimos na explicação para 

quebri (em lugar de quebrei): esta forma expõe um alinhamento com outros verbos em associação latente (mexi, 
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dado pela criança ao estado delicado do objeto, prestes a ser manipulado por M (a mãe), que então 

recebe dela um alerta. Como bem se apercebe a menina, correções tendem a ser provisórias, e J 

parece saber que uma vez quebrado não é possível desquebrar, apenas remediar com cola. 

Alguém poderia dizer que recomendações/advertências são atos de fala que saem com 

frequência da boca de adulto para criança, movimento mais esperado, mas aqui a recomendação 

parte da pequena para o adulto. Troca de papéis? Não propriamente, há recortes que ocorrem aos 

3 anos de idade, diante do que a criança percebe acerca da condição frágil dos consertos. Interessa 

acrescentar que além do alerta à mãe, a menina assume um feito: foi eu que quebri. 

Coexistem na mesma faixa etária de (6), (7) e (8), outros diálogos, a serem descritos como: 

não-aceitação da responsabilidade sobre um feito. Estes podem, a depender da situação vivida 

em cena, serem efetivamente imputados à criança, ou então, passíveis de serem imputados a ela. 

Um exemplo bastante claro, escolhido entre dezenas de outros semelhantes, é o episódio (9). 

 

9.  (An não encontra seu boneco Rui; acusa Ju de ter pego o boneco, J se defende)  

 J.  Eu não sumi o Rui. 

 M.  Como é que é? 

 J.  Eu não sumi o Rui dela.    (2;10.13)  

 

O diálogo começa com o relato do sumiço do boneco Rui, que pertence à irmã mais velha de 

J. Defendendo-se de uma “acusação”, J declara: Eu não sumi o Rui. Ao pedido de M: Como é que 

é?, J reitera: Eu não sumi o Rui dela.  

O que dizer agora de (10)? No diálogo abaixo, o objeto em pauta é um pertence da mãe, alvo 

de interesse das crianças, e como tal, da recomendação dos adultos da casa: não pode mexer neste. 

Naquele caso, J atribui à irmã a responsabilidade do sumiço da pasta.  

 

10. (A mãe procura a sua pasta de papéis) 

J  (informando). A An. pegou e ela sumiu. 

M.  Que que a An. fez? 

J.  Ela sumiu.  

M.  O quê? 

J.  Ela sumiu a pasta sua.    (2;11.17)  

 

Este episódio mostra uma asserção sem rodeios, ato de fala de J, expresso em dois lances 

temporais (ação: pegou e resultado: sumiu), que indicam a manipulação do objeto pela irmã, com 

o consequente desaparecimento da pasta: A An. pegou e ela sumiu. Segue-se a ele uma pergunta 

de confirmação, feita por M: Que que a An fez?, à qual J responde sem hesitar, num turno de fala 

que não deixa dúvidas sobre quem fez o quê: Ela sumiu. Ela sumiu a pasta sua (glosa: Ela sumiu 

com a pasta sua).  

Os episódios (9) e (10) permitem agrupar, sob a rubrica de “busca pelo responsável”, 

 
por exemplo), estado de língua que exibe um quadro instável na parte flexional do verbo (Figueira 2018, entre 

outras publicações).      
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acontecimentos da vida diária. Gramaticalmente, ambos exibem o verbo sumir numa estrutura 

transitiva-causativa, com aumento de valência do verbo: Exemplo: Eu não sumi o Rui dela, 

quando o esperado na fala adulta é: Eu não sumi com o Rui dela. No presente trabalho é como 

fato discursivo que estas e outras ocorrências recebem nossa atenção. Para tanto, é oportuno que 

seja introduzido um excerto –como verá o leitor– com uma particularidade, a ser considerada: a 

cena se passa entre três pessoas. 

 

3.3. Cena a três: o deôntico e o epistêmico, refletidos em turno de fala de J 

 

Estão presentes J, An e a mãe (M). O diálogo capta as falas de cada uma das meninas, 

oportunidade para acompanhar as posições ocupadas nesta interlocução pelas irmãs, ao ouvirem 

a pergunta da mãe. A cena exigirá mais de J, enquanto assertividade.  

 
11.   (J retira da bolsa da mãe um papel de entrar no clube; estão presentes as duas filhas; M quer 

saber)  

M.  Quem tirou? 

An  (filha mais velha). Foi a Ju. 

M  (mostrando a consequência da falta do papel). Depois a mamãe não pode entrar na 

piscina. 

J  (filha mais nova). Eu não somo  (ad. = eu não sumo) 

M  (fazendo-se de desentendida, como se tivesse ouvido a forma do indicativo presente 

do verbo somar). Mas você não sabe somar. 

J.  Eu tô falano. Eu não somo. 

M  (faz cara de espanto)  

J.   não somo esse papel. (ad. = sumo).  (J: 3;6)  

 

No momento em que a família se prepara para sair, M busca a ficha de atualização de exame 

médico, para uso da piscina e não a encontra. Quer saber quem tirou o papel da bolsa de ir ao 

clube. Foi a Ju, responde a mais velha; J, a mais nova, não contesta. Ela não nega propriamente 

o ato que lhe foi atribuído; em vez disso, adianta algo que presume ser a preocupação do outro: a 

de que ela possa sumir com o papel. Numa tentativa de justificar, tranquilizando a mãe, anuncia: 

Eu não somo (o papel). Neste ponto, ao ouvir a forma /sómo/ em lugar de /sumo/, a mãe faz-se de 

desentendida e exclama: Mas você não sabe somar!, para provocar uma correção sobre a forma 

verbal12 –correção a que J permanece alheia, retrucando: Eu tô falano. Eu não somo. Esta fala é 

repetida em novo turno, no final do diálogo: Eu não somo esse papel.  

Uma análise puramente gramatical, registraria dois fatos: a forma divergente do verbo sumir, 

que aparece, em primeira pessoa do indicativo presente como somo, em vez de sumo; também a 

construção sintática em que este verbo aparece. Na fala de J, é empregado como transitivo-

 
12   Verbos de alternância vocálica, como sumir, esquecer, escrever e outros, exibem nos corpora de crianças aprenden-

do o português uma forma distinta da fala adulta, apresentando alteração na vogal do radical.  



 
238 

 

causativo, com aumento de valência do verbo (Eu não somo (o papel), pondo em tela o agente13. 

Parafraseável por: eu não sumo com este papel/Eu não deixo sumir este papel. Estes aspectos da 

construção gramatical devem ser registrados, mas são aqui acompanhados de considerações sobre 

o discurso que integram.  

Neste ponto, completo a análise, assinalando que a menina se concentra, naquele momento, 

em enunciar o que ela sabe sobre a importância da ficha, e sobre os cuidados que deve ter com 

respeito ao objeto.  

Há aí, nesta interação, duas qualidades ou valores, epistêmico e deôntico, associáveis a um 

fragmento da vida diária: J demonstra primeiro conhecer a importância de um item e, por 

consequência, do cuidado que lhe deve. Em duas de suas falas comparece não, predicado a si 

mesma, em resposta a uma ação –destaco, este ponto– presumida como sendo possível: o sumiço 

do objeto por uma ação dela (a criança). É a isto que J dá uma resposta: a uma ação presumida. E 

mais: ao dizer: Eu não somo (= eu não sumo [com o papel]), a menina antecipa-se a uma 

intervenção da mãe. Qual seria? Aquela típica e costumeira –secular mesmo– “bronca” materna: 

Não pegue mais nos papéis da bolsa da mamãe. Ali afastada, cumpre dizer, pelas respostas 

assertivas da menina: Eu não somo esse papel.  

A seguir introduzimos (12), que também exibe um cenário alvo de restrições, a serem 

atendidas pelos pequenos. A situação é mais tensa e demanda uma análise detalhada pela intensa 

movimentação discursiva, que põe em jogo um efeito argumentativamente notável. 

 

3.4. Uma “saída” argumentativamente bem resolvida   

 

O diálogo segue tal como transcrito no diário da menina pela mãe-linguista. O título atribuído 

ao episódio: ingrata, eu o conservei, assim como os demais sinais de pontuação e ênfase, visto 

que são indícios preciosos da interação que ali se desenrola.  

As primeiras falas de M, bem como as falas assinaladas como (a) e (c), que procedem de Al, 

serão objeto de descrição minuciosa. Elas expõem um quadro em que duas vontades (a da mãe, = 

M, e a de Al) entram claramente em conflito. O título que a mãe apõe ao episódio é, a este respeito, 

revelador e reflete aspectos intersubjetivos da relação mãe-filha14.  
 

12. INGRATA (Mamãe ocupada na cozinha, Alice resolve brincar com a carteira dela)  

M.  Al, não mexe na minha carteira! Põe de volta na bolsa da mamãe! 

  (A pequena não se intimida e tira a carteira de habilitação de dentro...) 

M.  Al, não brinca com isso não! Põe de volta na carteira! (a pessoa se desespera)  

  (Por fim, a menininha tira o cartão de crédito) 

M.  Al, não meeeeeexe nisso! Se perder eu tô frita! (a pessoa surta) 

(De repente ela fala) 

 
13  A transitivização do verbo sumir é um fato que se estende, no corpus de J, a outros verbos: cair, chorar, morrer, 

crescer, doer, aprender, viajar. Em português e em outras línguas (Bowerman 1974), o uso de um item não-

causativo por causativo é bem documentado (Figueira 1984). 
14  É comum que o diarista se deixe tocar por algum detalhe, que o toca particularmente na cena. Quando apresenta ao 

leitor a inovação limacier, com a qual um menino se auto-referia ao recolher no jardim as lesmas (fr. limaces), o 

feito é relatado assim: o menino “dignifiait sa tâche de recueillir des limaces dans le jardin” (Sully [1895] 2000: 

168; grifo nosso para o verbo dignifiait).  
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Al.  Eu tô tilando pa te dá! (e me passa o cartão) (a) 

M.  Ah, tá bom... (a pessoa respira aliviada) (b) 

(ela olha pra mãe enquanto esta guarda o cartão e diz) 

Al.  DE NADA, mãe!  kkkkkkkkkk  (c)  (2;7.26) 

 

Se a curiosidade de mexer na bolsa das mães comparece em (11), a troca de falas entre M e 

Al, em (12), leva-nos mais longe: indiferente às intervenções maternas (cada vez mais apreensivas 

e urgentes), Al assume uma postura marcada por uma atitude de quem não se intimida e, assim, a 

menina chega a efetivar o ato - proibido - de tirar o cartão da carteira da mãe. 

Frente à aflição da mãe, qual a saída de Al? De repente (como está registrado), Al reage sob 

a forma - providencial - da seguinte resposta: Eu to tilando (o cartão) pá te dá (a). Tal resposta 

desarma M, mas a atuação de Al não para aí: ao receber da mãe, aliviada, um Ah tá bom (b), 

interpretável como uma trégua, a menina retorna com: De nada (c), arrematando o diálogo. 

Observe-se que a mãe, diante da resposta imprevista da filha Eu tô tilando pá te dá limitara-se, 

confortada, a suspirar, ao receber de volta o cartão, sem que tivesse pronunciado o protocolar 

obrigada, dirigido a Al. Entende-se, e com a devida razão, que o suspiro aliviado de M vale como 

uma forma de agradecimento neste instigante e bem-apanhado diálogo. Mas nova surpresa: quem 

retorna, e com a contraparte do “obrigada”, enunciando: de nada, é a menina!  

Recolhido quando Al tinha 2;8 de idade, o episódio é exemplar para o alcance que queremos 

dar ao estudo15. Ele permite inserir, entre os dados, um evento em que a criança transgride 

abertamente uma ordem materna, o que nos leva a rever com renovado interesse as dezenas de 

enunciações corriqueiras contendo o causativo tirar, verbo largamente documentado nos corpora 

de J (e também de An). Nesta altura, convém recuperar de 3.1, a semântica do verbo tirar. No 

caso de (12), temos uma ação que procede de um agente que, com suas mãos, produz sobre um 

objeto uma alteração de estado do lugar onde estava para lugar para onde foi deslocado. 

A abordagem que descreve o turno de Al como uma ação manipulativa direta, preenche uma 

parte da análise, mas, conforme acreditamos, as suas falas (a) e (c), estas não podem prescindir 

de um tratamento mais abrangente orientado para o discurso. Abordagem que faz falta quando se 

tem por meta acompanhar numa troca verbal, os lances de uma argumentação bem-sucedida, 

como o turno de Al Eu tô tilando (o cartão) pá te dá.  

Para tal empreitada é possível encontrar apoio numa teorização como a de Ducrot, para quem, 

segundo declaração em Prefácio a Vogt, o encadeamento discursivo ocupa um lugar indispensável 

na pesquisa linguística. Uma justificativa perfeita para tal inclusão, encontra-se não apenas na 

providencial fala de Al (a), mas na resposta encadeada de M a Al, no turno seguinte do mesmo 

diálogo: Ah tá bom… (b). Ou seja, nenhuma bronca advém naquela interlocução: de polêmico ou 

conflituoso (como se preferir falar), o discurso passa a distenso, sereno, respeitoso.  

Penetrar no universo dos 3-4-5 anos de idade a partir deste olhar sobre um diálogo instigante 

como (12) confere à pesquisa maior alcance. Este é o ponto para o qual desejamos chamar a 

atenção do leitor. O gesto da devolução do cartão, acompanhado de uma explicação da pequena 

Al põe o discurso noutro lugar: o do diálogo pacífico. Tal lance cumpre, por certo, um papel 

indispensável na descrição desta peça, que fica ainda mais interessante quando é Al quem 

 
15   Destaco a excelência deste achado. A cena permitiu um aproveitamento amplo deste e de outros registros do universo 

desafiante dos 3-4 anos de Al. O acesso a tal material desperta ainda para uma questão (reservada para outro 

trabalho): seria possível vislumbrar uma ponta de ironia na fala (c) da menina?   
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preenche o turno final com a contraparte da fórmula cristalizada de agradecimento (ver nota 15). 

Desta reflexão sobre as relações, entre criança e adulto no espaço da interação, precisamos 

para prosseguir. Isto posto, vejamos, numa breve síntese, o que temos até agora.  

A amostra descortinada pelos exemplos (6) a (12) dá ao leitor a oportunidade de constatar 

situações do aqui-agora da interação, as quais rendem material para a pesquisa em torno de quem 

faz as coisas acontecerem no contexto doméstico, e como são dispostas em enunciados. Há pelo 

menos três situações bem comuns ou privilegiadas para a observação dos pesquisadores: aquelas 

que recaem sobre um objeto que se quebra, aquelas que recaem sobre um objeto que desaparece, 

aquelas que incidem sobre um objeto em que não se pode tocar ou deslocar de seu lugar. Ou seja, 

um levantamento inicial a partir dos corpora à disposição, leva a instâncias de três itens quebrar, 

tirar, sumir, sendo que, em nossa seleção, o último deles mostrou uma particularidade: o uso 

como transitivo-causativo nos exemplos (9) a (11). De (6) a (12), todos exibem exemplos de 

manipulação direta, consentida ou não-consentida, assumida ou recusada. Nossa exposição 

prosseguirá, acrescentando, até o final da seção 3, dez exemplos. Antes, porém, cabe destacar a 

preferência dos autores (Fillmore 1977; Tomasello 2003) por focalizar situações recortadas pelo 

item break/quebrar. 

Não é preciso dizer que quebrar algo –a menos que comporte, em muitas culturas, uma meta 

precisa e socialmente relevante, como quebrar uma garrafa no casco de um navio, numa 

inauguração– é acompanhado do interesse de declinar quem fez o ato, reputado como desastroso. 

Pelo efeito que acarreta (um estrago), e sendo como é, recorrente nas situações do cotidiano, vira 

assunto para atos de fala diversos, já que implica em declinar aquele que, seja por vontade ou  

–como se diz, sem querer– é o responsável pelo ato. Como tal, não é raro ser descrito de vários 

ângulos,16 um deles, útil dizer desde já, sendo o obscurecimento do agente.  Por exemplo: O vaso 

quebrou dito por alguém interessado em se por a salvo da autoria. 

No contexto da infância, quebrar e também sumir (ou desaparecer) são itens que concentram 

alta incidência para uma pesquisa sobre a relação causa-efeito e seus recortes possíveis. Não seria, 

deste modo, irrelevante, antes de seguir com novos exemplos, relembrar (8), para reiterar que, ao 

contrário, não é para afastar-se da responsabilidade, mas para assumi-la, que surge o verbo 

quebrar, associado a uma ação do sujeito da enunciação, a criança, esta preocupada (ou 

interessada, naquele momento) com o sucesso do reparo feito.  

Estragos, reparáveis ou irreversíveis, igualmente desaparecimento de alguns objetos mostram 

ser assunto para todo o tipo de conversa, algumas mais tensas do que outras. (Uma delas será 

exibida no episódio 22, adiante). 

Nesta altura, a partir da análise das ocorrências já apresentadas, uma consideração sobre 

forma-função pode ser feita. Junto a questão gramatical stricto sensu que interessa ao linguista 

(exemplo: uso do verbo sumir em diátese causativa), acrescentamos o interesse pelos atos de fala 

de um sujeito, ao se constituir como falante. Em meio a encontros com adultos ou coetâneos, 

emergem enunciações que assumem ora um tom, digamos, de constatação: (6); ora um tom 

próximo ao da busca pelo responsável: (11). São acontecimentos da experiência de um sujeito 

que se move pelos meandros de relações interpessoais, de que a lingua(gem) é a sede e o meio.  

Por volta dos três anos de idade, as trocas verbais vão se mostrando ricas sob tais aspectos, 

desafiantes para uma exploração mais completa, a qual justifica uma observação de ordem 

metodológica: ao registrar atos de fala deve-se atentar aos contornos prosódicos e até gestuais, 

 
16   Para cena de quebrar uma janela, Tomasello (2003) arrola múltiplas variações (nada menos que doze!), entre as 

quais as construções: A janela quebrou, Fred quebrou a janela com uma pedra, A pedra quebrou a janela, Foi 

Fred quem quebrou a janela. 
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assumidos em cada lance da cena observada. Isto requer anotar o tom de fala da criança: assertivo, 

contestador, revoltado, hesitante, queixoso e outros mais. Quando o feito resulta na criança como 

a parte prejudicada (a vítima, para usar uma palavra mais forte), o tom de queixa ou 

inconformismo que acompanha o excerto não deverá passar despercebido da anotação no diário. 

Este cuidado de precisão é importante em situações em que a criança toma a palavra frente a 

atribuições não-justificadas, como ilustrado em (9); ou tão somente, para afastar cobranças 

presumidas, como ilustrado em (11).  

À medida que a análise prossegue com novos episódios, uma visão dos elementos que 

comparecem no jogo das representações mútuas, se amplia.  

 

3.5. Incorporando as expectativas do adulto.  

Jogo de representações mútuas 

 

Um episódio, documentado no diário de J, permite ilustrar de maneira exemplar as 

representações mútuas que atravessam uma declaração espontânea desta menina. Ao acordar, 

descobre que não fez xixi na cama, corre para contar à mãe, e, num mesmo turno de fala, profere 

um comentário auto-avaliativo, contendo dois operadores discursivos: mas e ainda. 

 

13.  (exibindo-se para a mãe) 

  (em seguida, demostrando conhecimento do sistema de expectativas do interlocutor)  

J.  Não fiz xixi, mas ainda tô chupando o dedo.  (3;10.21)   

 

J mostra-se sensível às expectativas ou conquistas que depositam nela, mas, tal como ela 

própria se encarrega de relatar, estas são atendidas apenas em parte. Assim vejamos. Ao dar-se 

conta de um feito (não ter feito xixi na cama), J prontamente - em contraposição - enuncia outro 

dado: aquele que, na altura de seus 3 anos, dela esperam seus familiares: que a menina pare de 

chupar o dedo. A palavra mas é um índice claro da presença que, relativamente às expectativas 

do adulto, J demonstra reter como conquista a que ela deve, à medida que cresce, atender. 

Refletido no emprego da palavra ainda, está expresso aquilo que à criança (ou a ambos, criança 

e adulto) falta ou frustra: ainda tô chupando o dedo.  

A enunciação de J, ao reunir estes dois operadores argumentativos, pede que detalhemos a 

quais funções eles se prestam. Mas introduz um argumento contrário (um contra-argumento) à 

conclusão “estou crescendo”, implicada na primeira parte do enunciado “não fiz xixi na 

cama”. Ainda remete àquilo que representa uma volta-atrás (demora) nas conquistas esperadas: 

assinala a ausência do cumprimento/êxito de uma segunda expectativa. Qual o interesse desta 

exploração mais minuciosa? Respondemos: o episódio oferece um convincente testemunho de 

que é possível investigar desde cedo na fala da criança evidências de que a criança incorpora 

às suas próprias expectativas, as expectativas que o adulto lhe deposita. No artigo de Vogt (1989), 

este aspecto é tratado num quadro de representações recíprocas entre interlocutores, quadro 

inspirador de uma proposta, como o autor a chama, “uma pragmática das representações”, apta a 

ilustrar, no exemplo acima, o que é da ordem de uma deontologia.  

Como em (11), o episódio (13) requer indicar, na sua descrição, o que J sabe, e, 

consequentemente, deve fazer, para corresponder ao que seus pares esperam dela –duas 

qualidades associáveis aos valores, epistêmico e deôntico, respectivamente–. 

As trocas intersubjetivas se sucedem, ao longo dos 3-4 anos de J, em episódios que permitem 
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contrastar ocorrências. Se em (13) J se mostrou altamente implicada em um acontecimento 

pessoal e intransferível, no qual estava envolvida, no episódio abaixo, bem diferentemente, 

observa-se distanciamento total em relação ao que ela acabara de descobrir. Ao mexer em objetos 

guardados, encontra um óculos da mãe, avariado, fora de uso, que ela mostra ao pai. O estado 

não-canônico do objeto nada tem a ver com ela (ou outra pessoa qualquer), e é anunciado de 

forma impessoal: Quebrou o óculos da mamãe. Quebrou o óculos da mamãe. 

 
14. (mexendo em coisas guardadas, J descobre um óculos da mãe, cuja haste está quebrada, 

mostra ao pai)  

J.  Quebrou o óculos da mamãe. Quebrou o óculos da mamãe. 

P.  Quem quebrou? 

J.  Já tava assim mesmo.    (3;5.12)  

 

À pergunta de P: quem quebrou? é sem menção a autoria: já estava assim mesmo que J fecha 

o diálogo com o pai.  

Passamos agora a considerar através de excertos, um de Da e outro de J, cenas de 

justificativas. Seu interesse está não só nos verbos pelos quais se dá expressão a estes atos de fala, 

mas nos efeitos que desencadeiam no alocutário.  

 

3.6. Justificativas assentadas em normas 

 

Começamos por um dado, exposto no livro de Pereira de Castro (1992), ao qual 

acrescentamos (16), de J. São semelhantes por um aspecto: ambos encerram uma formulação no 

plural, em que a criança toma a palavra para expressar uma adesão à norma da casa, a qual inclui 

um parceiro: a irmã. Vejamos primeiramente (15). 

 

15.  (dirigindo-se à mãe, Da, 4;0.22, diz) 

Da.  Nós num dumimo de dia. Sabe por que? Porque nós sabimo que é de noite que a 

gente dorme, não de dia. Porque se a Ra dorme de tarde ela me enche o saco de 

noite.  

(apud Pereira de Castro 1992: 183-184)  

 

Aos quatro anos de idade, ao dizer: Nós num durmimo de dia. (...) Porque nós sabimo que é 

de noite que a gente dorme, Da converge a um costume da casa, que se aplica a ela e a Ra, sua 

irmã menor. 

A justificativa de Da é bem interessante, porque além de enunciar uma norma que concerne 

a ambas as irmãs (é de noite que a gente dorme), ela acaba, na continuação de seu dizer, por 

revelar que é do seu interesse que tal norma seja cumprida. Isto se vê no seu turno de fala: se a 

Ra dorme de tarde ela me enche o saco de noite. Este pronunciamento, longo e sem hesitação, é, 

a nosso ver, um dado a mais para ilustrar as relações no universo doméstico. Ao mesmo tempo, 

serve para enriquecer nossa amostra de formas flexionalmente destoantes, visto que exibe a 

flexão: nós sabimo (por nós sabemos), alinhada formalmente com nós durmimo, fato que expõe 

um deslizamento que procede de relação in presentia (Saussure 1971).  

Ao lado deste episódio, e para a finalidade de ampliar nosso material, é possível incluir uma 



 
243 

 

justificativa de J, memorável na lembrança de mãe e pesquisadora. (16) abaixo relata ações que 

esta menina compartilhou com a irmã. Revela a emergência do plural nas formas verbais, tópico 

relevante numa pesquisa sobre o sistema flexional; por outro lado, dá a conhecer um feito 

discursivo apreciável: permite anular, por parte de M, qualquer cobrança quanto às normas 

vigentes na casa. É, por isto, retomada aqui. 

 

16. (Brincando de comidinha, as irmãs tinham feito bagunça, sujeira no chão da casa. A mãe se 

aproxima e a menina mais nova, J (3;9.6), antes de M falar qualquer coisa, apressa-se em 

dizer) 

J.  Nós fimos (= fizemos) e limpamos.  (3;9.6) 

 

Aos detalhes do dictum. O relato, espontaneamente feito a M, não é apenas correto quanto à 

ordem sequencial dos eventos, à qual J é obediente, ao declinar primeiro a bagunça: nós fimos (= 

ad. fizemos); e depois a limpeza: (nós) limpamos. Para bom entendedor, este relato, proferido em 

tom firme, encerra duas formulações, uma delas, (nós) limpamos, como justificativa, ato de fala 

que antecipa a M, o que não é preciso cobrar dela e da irmã. Trata-se de um exemplo a mais de 

que, aos três anos, a criança reconhece as expectativas dos adultos e pode –repetimos– 

corresponder a elas17.  

Mirando o dizer, levamos mais longe a análise, quando analisamos a natureza performativa 

deste ato, misto de relato de ação e justificativa; através do qual poupa-se o outro de um ato de 

fala inquiridor (Recolheram toda a sujeira?), poupando-se ipso facto, a J e à sua irmã, de serem 

alvo de uma reprimenda. Desnecessário lembrar nesta interpretação a relevância da contribuição 

de Austin (1962): ao ato performativo de relato-justificativa associa-se o efeito perlocucional de 

tornar a continuação do diálogo sem efeito para qualquer exigência por parte de M. J não deixa 

espaço para qualquer objeção. Lembrando Ducrot (1987) e Vogt (1989), mencionados na seção 

1, diríamos que este enunciado, tal como produzido, traz consigo o futuro do discurso: fica 

suspenso um encadeamento discursivo, dirigido à cobrança de remover a bagunça.  

 

3.7. Uma resposta bem colocada 

 

Exibimos até aqui um cenário de ações cujo cumprimento é atribuído a uma entidade 

humana. Numa situação um tanto diferenciada, An, em cena com a mãe, assume uma perspectiva 

diferente daquela que lhe é atribuída. Para entendê-la, é preciso dizer que a menina tinha ganhado 

um conjunto de saia-lenço; e vestida com as duas peças, circulava com gosto pela casa; de repente, 

apresenta-se para a mãe sem o lenço.  

 

17.  (An estava vestida com um conjunto de saia e lenço de cabeça, uma roupa que acabara de 

ganhar; aproxima-se da mãe sem o segundo item, o lenço) 

M.  Ué, por que você tirou o lenço? 

An.  A camisa tirou o lenço. (4;7.15)  
 

 
17   Note-se que, de acordo com esta interpretação, seria possível redizer o enunciado de J substituindo e por mas. 
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Ao ser interpelada pela mãe: Ué, por que você tirou o lenço?, seria improvável ouvir: Eu tirei 

o lenço, visto que não houve, da parte da garota, intenção ou vontade de se ver livre do lenço (ele 

escapara quando An fora se desfazer da camisa). O que se escuta, neste momento, é um 

enquadramento ou ajuste de foco, recorte que faz juz ao que aconteceu. A enunciação: A camisa 

tirou o lenço, incide sobre a entidade mais diretamente envolvida no deslocamento, o que resulta 

na maneira –digamos fotográfica– de recortar o acontecido, produto de um zoom visual18 pelo 

qual An se afasta do recorte pré-concebido de M, que a identificara como agente daquela 

alteração.  

Servimo-nos desta ocorrência para mostrar que recortes emergem ao sabor das circunstâncias 

vivenciadas no uso. Na literatura sobre a relação entre linguagem e cognição aposta-se, sem 

muitas reservas, que se há na cena um participante animado tipicamente humano, ele é candidato 

a ocupar o papel de agente, na posição gramatical de sujeito. O excerto acima nos faz interrogar 

essa explicação, mostrando que o recorte da cena feito pela menina é contingencial ao momento 

de sua enunciação, cumprindo no diálogo a função de substituir o recorte de responsabilidade que 

lhe atribuía sua interlocutora.   

Entre as ocorrências selecionadas há as que relatam ações de um passado recente: Foi eu que 

quebri, Nós fimos e limpamos. Outra, simultânea ao gesto de dar um objeto, impressiona pelo 

efeito argumentativo de sua enunciação: Eu tô tilando pá te dá. Mas o que dizer de asserções que 

nascem de disposições, plenas de um desejo de autonomia? Na seção 3.8 selecionamos episódios 

que permitem uma análise em torno de ações compartilhadas.  

 

3.8. Ações compartilhadas e relações interpessoais. 

Divisão de mérito. 

 

Tomemos como ponto de partida uma consideração sobre as coisas que aprendemos na 

infância.  

Muito do que viemos a saber nos primeiros anos de vida devemos a uma ação compartilhada 

com o adulto, numa interação própria de cenas domésticas corriqueiras. O léxico de uma língua, 

como o português, destina dois verbos distintos: ensinar e aprender, para expressar o processo 

pelo qual alguém vem a saber algo, a partir da ação de outrem, que o faz saber, seja tal 

conhecimento prático, ou não. É oportuno comparar, nos dois corpora de que aqui nos ocupamos, 

a incidência de ações, que Al e J se empenham em executar sem ajuda. É um lugar para explorar 

como se alternam, nestes contextos, não só os verbos, como as decisões finais a que chegam as 

crianças vis-à-vis sua disposição inicial.  

Começamos pelo episódio (18) de J, na sua disposição em agir por conta própria. 

  

18  (J pega o relógio, brinquedo-educativo que a mãe usa para, movendo os ponteiros, ensinar 

a filha mais velha a ler as horas; J quer imitar a mãe; decidida, declara) 

J.  Eu vou ensinar eu. (18a) 

(pouco depois, pedindo ajuda) 

J.  Aprende eu! (18b) ( 3;6.14)  

 

 
18   Exploremos a metáfora do recorte fotográfico, um enquadre via “zoom visual”. Uso livremente esta expressão, 

encontrada em Rojas (2019), quando a autora estuda os recursos para expressões locativas na fala de seus sujeitos. 
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Registrado aos 3 anos e meio, o diálogo mostra, no seu desenrolar, uma mudança de posição 

da garota. Ela estava decidida a aprender a ler horas num relógio educativo, quando declara: Eu 

vou ensinar eu (ver turno a). No turno seguinte (b), assiste-se a uma solicitação de ação conjunta 

ou compartilhada: Aprende eu!  

Quando folheamos o diário de Al, é possível ver que, para esta menina, o gesto de autonomia 

começou mais cedo: 2;03.24 de idade, quando está em questão calçar um tênis. Transcrevo abaixo 

a cena, dispondo (através índices a, b e c) as informações sobre o contexto, passos sequenciais 

daquela interação que Al protagoniza, junto à mãe19.  

 

19.  Al briga com a mãe porque quer colocar o tênis sozinha (a). Al “briga” com o tênis para 

ele entrar no pé dela (b). Depois disso Al chega toda meiga perto da mãe e diz:  

Al.  Mamãe, põe pa mim, pufavô? (19c) rsrsrs.  (2;3.24)  

 

Tanto em (18) quanto em (19), as crianças procuram valer-se de suas próprias ações, para 

chegar ao resultado, mas não podem, finalmente, prescindir de uma ação conjunta, solicitando 

então o que chamaríamos de um coadjuvante. No primeiro episódio surge o par ensinar/aprender 

(este último empregado causativamente: aprende eu), isto é, equivalente a: ensina eu20. No 

segundo episódio, surge o verbo por, no pedido à mãe, para que a ajude a fazer entrar no seu pé 

o tênis, peça que ela brigava por calçar com seus próprios meios, ou seja: sozinha. Entre a tentativa 

de autonomia e a busca por ajuda, registram-se os mesmos tempos intercorrentes em (18) e (19). 

Para tanto, etapas da cena de Al, estão assinaladas como (a), (b), culminando em (c). Em (18), 

etapas da movimentação de J seguem como (18a) e (18b).  

       Deste pequeno segmento fizemos uma publicação prévia (Figueira 2020), agora expandida, 

a partir da exploração da leitura do artigo “The causative continuum”, de Shibatani e Pardeshi 

(2002), integrante do livro The Grammar of causation and interpersonal manipulation, 

organizado por Shibatani (2002). Na introdução do volume, o autor declara que, apesar de ter 

recebido nos últimos trinta anos intensa exploração (Shibatani 2002:1): “muito sobre a gramática 

de causação ainda permanece um mistério”21. Alguns destes “mistérios”, ou como também 

referidos, matizes deste domínio, estão em episódios de interação no contexto familiar, nos 

primeiros anos da infância.  

Numa passagem do artigo de Shibatani e Pardeshi, os autores examinam algumas 

modalidades de causação num material que não é constituído de falas de criança, mas recorrem 

a exemplos (do japonês, vertidos para o inglês), para falar de ações típicas de mãe sobre a criança. 

A saber: mãe brincando com a criança (ação conjunta), mãe fazendo a criança fazer xixi 

(assistencial), mãe fazendo a criança ler um livro (supervisão). Percebe-se que a criança entra, 

neste cenário descritivo, sob denominação geral que os autores chamam de modalidade 

“sociative”. 

Ao descrever eventos divididos entre dois participantes, ambos com potencial agentivo, os 

autores chegaram aos três subtipos acima. De nossa parte, a partir de episódios atestados, 

 
19    Intitulado pela mãe, consta, no registro original, os dizeres: “humildade também se aprende!”  
20  Aprender e ensinar ocorrem um pelo outro, em “trocas” frequentes no léxico da criança. Semanticamente 

relacionados, formam um par. A alternância revela que na fala da criança, os itens estão em vias de se estabilizarem 

enquanto valores numa zona semântica comum. Ilustram um processo ora em organização, domínio para o qual 

comparece Saussure e a teoria do valor (CLG 1971). Enquanto os itens “flutuam” no ato enunciativo, o que garante 

a interpretação é a estrutura sintática que vêm a preencher.  
21  “a great deal about the grammar of causation still remains a mystery”. 
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seguimos falando em ação compartilhada, introduzindo na análise a consideração da qualidade 

do resultado ou feito. Nosso interesse pelas relações intersubjetivas leva a considerar que, em 

cada um dos polos da relação (adulto e criança), emanam considerações/ponderações que dão o 

tom de uma relação que levanta certas perguntas. Como é considerado o intento: adequado ou 

inadequado? oportuno ou deslocado? passível de uma ação solitária ou dependente de ajuda? 

Conforme entendemos, estes aspectos entram, em cada situação específica da interação criança-

adulto, como parcialmente determinantes do que vai sendo exibido em cada cena. Nos episódios 

acima, vimos que alguns revelam a dose de confiança inicial que a criança deposita sobre o 

sucesso de sua própria iniciativa, sujeita –como também se viu– a eventual movimento de idas e 

vindas. 

As situações são variadas e quando se trata de atribuição de papéis, contamos com (20) para 

uma ampliação da discussão acerca das relações intersubjetivas22. Vejamos o que (20) acrescenta 

a este cenário. De pronto uma diferença: a criança fala de um fato do passado e não de uma ação 

presente. 

 

20.  (M e An se surpreendem ao ver J cantar uma canção)  

M.  Quem te ensinou? (a) 

J.  A tia Licinha me aprendeu isso. (= ensinou)  

(a mãe se admira; interpretando a surpresa da mãe como referente ao conteúdo do 

que dissera, J. confirma) 

J.  É sim. A tia Licinha me aprendeu. (b)  (2;9.18)  

 

J surpreende mãe e irmã ao cantar uma canção nova, cuja origem é atribuída a sua tia, que a 

ensinou. Mas não é só isto que desperta a atenção de M. A mãe mostra-se atenta ao emprego de 

aprender por ensinar, “troca” recorrente no léxico da menina. Quanto a J, a menina reage à 

surpresa estampada no rosto da mãe, tomando para si, esclarecer o que lhe pareceu ser a dúvida 

de M. Deste modo, a menina se dispõe confirmar a verdade do dictum. Sua fala, iniciada por: É 

sim A Tia Licinha me aprendeu é uma confirmação do que dissera no turno anterior. Tia Licinha, 

é apresentada como quem a iniciou naquela novidade, ficando evidente, que J faz questão de 

declarar com quem aprendeu a cantar a música. Trata-se de um feito exitoso, recebido no contexto 

da família com interesse e orgulho, que a menina faz questão de dividir com a tia.  

As particularidades de cada situação, experienciadas pela criança em seu entorno, conduzem 

nossa abordagem a tomar distância de uma posição que assume formas previamente estruturadas 

de se conceber a realidade. Os modos de expressão constroem-se no uso e na interação da criança 

com seus pares, em situações concretas, como as que acabamos de exibir. No caso que 

examinamos, os modos singulares brotam de cada situação, feitos dos quais os enunciados são a 

expressão, e atestam –como vimos– ora uma conquista dividida em mérito (20), afirmada e 

reafirmada; ora uma conquista que, proposta inicialmente como autônoma ou autossuficiente 

(18a, 19a), cede depois, no mesmo excerto, ao recorte dividido (18b, 19c).  

Nosso interesse cedo nos pôs diante deste objeto singular: os extratos da vida diária da 

criança. Estes nos convidam a explorar os fatores intersubjetivos, os quais tornam possível 

apreender de que modo algo do contexto ganha importância na opção por um recorte ajustado à 

formulação própria a cada situação – formulação, ancorada numa situação hic et nunc.  

 
22   Retoma-se o episódio (Figueira 2019: 122), por contribuir para ilustrar a variedade de situações do cotidiano infantil. 
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3.9. Recuo sobre autoria.  No puro resultado, a marca de não-pessoa 

 

Deixamos para o final situações em que a criança rejeita claramente ser implicada num 

acontecimento, cenário para observar a emergência da construção V 3.a PS + sozinho. Diante de 

situações típicas de mudanças negativas, coisas que quebram, estragam, sujam, perdem o brilho 

ou valor, é comum a criança eximir-se de uma autoria que não lhe cabe na alteração de estado de 

um objeto. Por exemplo, um estrago numa peça de roupa. A forma verbal em (21) assume a marca 

de não-pessoa (Benveniste 1976). Precedida de não foi eu, o verbo estragar é seguido da palavra 

sozinho, índice de que o estado do zíper do qual se fala não resulta de uma ação; resulta de um 

processo alheio à intervenção ou participação da criança, como bem expresso no turno de J.  

 

21.  (J brinca de puxar o zíper do agasalho da irmã. O pai interfere dizendo que basta ter 

estragado o zíper de seu próprio (da criança) agasalho)  

J.  defendendo-se). Não foi eu. Estragou sozinho.  (3;11.03)  

 

A criança se defende da observação do pai, sendo desnecessário dizer que ocorrências deste 

tipo recobrem preferencialmente situações que seriam melhor referidas como isenção de culpa. 

Defendemos esta ideia em outro lugar, aproximando a noção de agente à de culpado.   

O dia a dia da família está repleto de instâncias em que o adulto é o interlocutor privilegiado 

da criança, mas o que dizer agora de situações em que coetâneos se defrontam? Um diálogo entre 

J e An, tendo como foco um grampinho de cabelo que pertence a An permite acompanhar o que 

se passa na troca de falas entre irmãs.  

 

22.  (J tinha colocado um grampinho de sua irmã; J sabe que An pode se irritar, pois o grampinho 

perdera o enfeite; diante da caixa de bijuterias, a mais velha pergunta)  

An.   É o novo?  

J.  hesitante). É. Não.  

   Era novo e ficou velho.  (3;10.20) 

  (nenhuma zanga na reação da irmã foi observada). 

 

A situação é tensa, pois transcorre a possibilidade de uma busca pelo responsável, dado que 

a presilha, bastante diferenciada por ter um enfeite sobreposto, apresentar-se sem o adorno. Como 

passou pelas mãos de J, paira no ar pergunta: quem teria estragado o objeto? Para ter certeza de 

qual presilha se estava falando, An indaga: É o novo? J hesita: É. Não. Tem, porém, uma resposta: 

Era novo e ficou velho, enunciando a condição anterior (era novo) e a condição presente do objeto 

(ficou velho), sem se implicar na transformação do objeto. Resposta aceitável, pois é 

descritivamente adequada. O chamado recuo para expressão do puro resultado coloca na sombra 

o possível agente. E o assunto encerra ali, nenhuma objeção sendo levantada pela dona do 

grampinho, que se contenta com a explicação dada. A participação da irmã na condição do objeto, 

privado do enfeite, não é posta em questão. Para este resultado, contribui a formulação de J, que 

sai da situação sem ter responsabilidade no estrago. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relação de causa e efeito comparece, explícita ou implicitamente, nos modos pelos quais 

falamos acerca do mundo, ações que executamos sobre coisas ou sobre pessoas, o que põe em 

tela um resultado. Daí a estreita relação com a classe dos accomplishments, ações que resultam 

numa alteração de estado ou lugar de uma entidade. 

Neste artigo, a pesquisa deteve-se na linguagem da criança, percorrendo um panorama amplo, 

ao focalizar a interação no contexto familiar, entre a criança com o adulto (M ou P) e entre a 

criança com coetâneo. Em diálogos a três, encontramos matéria original para completar a base 

empírica do estudo. Entraram em consideração situações que solicitam uma abordagem de 

sentido, que não ignora posições intersubjetivas entre os participantes de uma conversa, na qual 

está em questão enunciar quem faz o que a quem, intencionalmente (ou não).  

Exploramos nas peças exibidas a natureza dos atos de fala: asserções, perguntas, 

advertências, justificativas, auto-apreciações, réplicas, contestações, para citar as mais 

proeminentes.  

Assinalamos aspectos da língua, nos quais se reconhece um vínculo com aspectos discursivos 

evidentes. Enunciar quem é o agente responsável por certo estado de coisas, no contexto da 

interação, promove efeitos de argumentação no jogo do discurso, que podem convergir com a 

expectativa do adulto ou então apresentar rupturas flagrantes no diálogo, deixando à mostra 

aspectos contingenciais da relação do sujeito com o outro com quem interage. 

Em breve retrospecto, na análise de dados, procuramos, primeiramente, exibir ocorrências 

cujo significado se assemelha ao de enunciados genéricos, asserções que exibem descobertas do 

mundo físico, de que é exemplo: A sombra é feita pelo sol, uma passiva irretocável. Outras 

construções emergem em asserções onde se pode reconhecer dois sub-eventos, com chance de 

serem interpretados numa cadeia causal: É só deixar [o sabonete]secar  e some [o sabonete] do 

cabelo dela, mãe.  

Em enunciado contendo dois eventos sucessivos: Nós fimos e limpamos, não enxergamos 

apenas uma asserção, mas uma justificativa, ato de fala em que a criança e sua irmã, implicadas 

como agentes, preenchem a expectativa do interlocutor (a mãe), anulando naquele contexto 

qualquer reprimenda, nisso residindo seu efeito perlocucional. Quanto à forma de expressão, 

fimos (por fizemos), deixa para o investigador a oportunidade de discorrer sobre um fato 

gramatical: uma forma flexionalmente desviante emerge naquele estado de uma morfologia 

exuberante, atestada também em outros achados ocasionais, do corpus de J: eu quebri (por eu 

quebrei), e igualmente, no de D: nós sabimo (por nós sabemos). 

O que se poderá dizer de Eu tô tilando pá te dá, episódio do cartão de crédito, que desconcerta 

a mãe de Al? A ocorrência tem suas particularidades e começou com uma aberta transgressão. 

Contudo, numa reviravolta argumentativamente bem-sucedida, a criança mostra convergir para 

um sistema de expectativas, a sugerir que o modo pelo qual se orienta a criança em suas ações 

e/ou disposições, pode acabar por corresponder ao do adulto. Este movimento é patente em outros 

achados da pesquisa, ocorrências que iniciam com operadores do discurso (mas, ainda...). 

Deixamos ao leitor recordar os episódios contendo tais mots du discours. Na singularidade de 

suas manifestações, atestam que é bem cedo que podemos identificar movimentos argumentativos 

na fala da criança, nos usos frequentes da palavra mas. 

Neste ponto, cabe lembrar que ao organizar o material empírico fomos sensíveis a 

singularidade das produções da criança, tema caro ao interacionismo (ver Pereira de Castro neste 

mesmo volume pp. 197-209). Este compromisso nos leva a acolher um episódio de Al, que não 

só surpreende, como conduz ao riso, tópico cultivado entre os aquisicionistas. Transcorre num 
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contexto que é “sério”, momento íntimo de oração, tal como documentado no diário da menina.  

 

(Orando com Al agradeço ao Papai do Céu, por nos levar e trazer de um passeio em segurança... 

Alice questiona) 

 

Al: Mas, mãe, quem levou e t(r)ouxe a gente do passeio foi o carro... (risos)  

 

Al interrompe a mãe para se colocar, num enunciado iniciado pela palavra mas. Em vez de 

“papai do céu”, ela traz a entidade mais diretamente envolvida no evento, o carro, como sendo 

responsável pelo feito de conduzir em segurança os membros da família no passeio. Sua fala 

assenta sobre uma linha de raciocínio: a de que ações de levar e trazer (dois verbos de 

deslocamento) estão sob o controle de uma máquina, certamente operada por alguém de carne e 

osso. Recortes distintos se chocam na atribuição de um responsável pelo bom cumprimento de 

uma jornada. O agradecimento em oração, feito pela mãe, trouxera à baila outra associação: Deus, 

a quem fora pedido proteção, “conduzira” o passeio em segurança –ideia com a qual Al 

certamente não atina, nem converge. Através de modos diferentes de olhar (e pensar), ir-voltar 

em segurança recebe apreciações distintas, verbalizadas por M, de um lado e Al, de outro. Um 

feito singular, aos 3;7.28 de idade da menina. 

A busca pelo singular não nos afastou de reconhecer algumas incidências comuns aos 

corpora que tivemos à disposição. No tratamento dos episódios, descortinamos domínios 

recobertos por feitos que identificamos como recorrentes, sinalizando uma generalização 

possível.  

Deste modo, alçando do particular para o geral, ocorrências como as arroladas entre (6) a 

(12) atestaram a pertinência de se eleger (como pauta de trabalho), além dos casos de algo que se 

quebra (exemplo recorrente na literatura), situações de um objeto que desaparece e de um objeto 

em que não se pode tocar ou deslocar de seu lugar. Estas revelaram-se altamente produtivas na 

pesquisa sobre o papel de agente, associáveis a cenas de manipulação direta. Os contextos, ao 

variar de autoria assumida a recusada, mostram que cada situação desenha seus próprios 

contornos. Para captar todos os aspectos deste cenário complexo, encarecemos o jogo dinâmico 

do discurso, manifestado na forma como assumida pelo enunciado da criança.  

Frente às situações em que cabe falar sobre quem faz, exploramos o estatuto semântico-

pragmático da agentividade, incluindo também os casos em que é ação é conjunta, situações em 

que o resultado é compartilhado. São recortes que põem no centro de atenção do pesquisador as 

relações pessoais, no espaço dos nichos domésticos, lugar privilegiado que permite contemplar o 

que é a lingua(gem) para o ser humano. O meio através do qual a criança, nos primeiros anos de 

vida, inscreve a sua relação com aqueles que a rodeiam.  

Se grande parte dos episódios retrataram ações em que alguém age direta e 

manipulativamente, não ignoramos por outro lado, que há lugar para situar a agentividade 

chamada indireta, na qual o causador atua de forma a desconhecer a vontade (ou mesmo contra) 

a vontade do causado. Este tópico, pelo interesse que levanta, fica reservado a outro artigo. 

Nesta seção não deve faltar uma palavra sobre o papel do contexto, relevante para mostrar 

como certas formulações são perfeitamente aceitáveis. Tal é o caso de A camisa tirou o lenço, 

comentada em 3.2.7. Assenta sobre uma questão de foco: em realce o que chamaríamos de 

entidade imediatamente envolvida no deslocamento do lenço, a camisa, ao passar pela cabeça. 

São momentos da vida diária em que a criança exercita seu olhar, este confrontado com o que 

vem do outro. Recordemos o contexto: na exclamação (ué), seguida da pergunta: por que você 
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tirou o lenço?, é possível reconhecer uma atribuição de autoria pressuposta, à qual a criança se 

contrapõe.   

Uma das maneiras de abordar tais pronunciamentos aparentemente divergentes, tirando mais 

consequências para uma interpretação voltada ao discurso, deve ser lembrada aqui. Nem sempre 

é possível aceitar que havendo a presença de um participante tipicamente humano no evento, este 

se torne ipso facto candidato a ocupar a posição de agente-sujeito da sentença. De maneira 

discursivamente adequada, recortes da situação surgem em episódios de contestação, na faixa de 

idade considerada nesta pesquisa. Um deles nos apresenta duas meninas, no banco de trás de um 

carro, onde dividem o mesmo espaço. Discordam entre si, quando numa curva uma cai sobre a 

outra. O que se ouve de J é uma fala replicante. 

 

(No carro, J cai sobre An, quando o pai faz uma curva) 

 

An. Não me empurra, J. 

J. Não sou eu. É o carro que tá me derrubando.  (3;10.8 de J, 7;3 de An) 

 

A fala de J: Não sou eu. É o carro que está me derrubando mostra um arranjo linguístico que 

se contrapõe à formulação da irmã. A resposta expõe a situação que J experimenta como entidade 

afetada pelo balanço do carro, este sendo o recorte do acontecimento, no qual, se há uma entidade 

responsável, esta é atribuída ao carro, não a ela.  

Ao longo da seção dedicada à análise de dados, o conjunto variado de instanciações23 deu a 

conhecer nuances ou matizes da agentividade. Retomando um exemplo de cada categoria, foi 

possível enxergar aspectos intersubjetivos na interação, os quais recobrem situações em que a 

participação da criança num evento é:  assumida (Foi eu que quebri); atribuída a outrem (J. Ela 

(An) sumiu a pasta sua); dividida (A tia Licinha me aprendeu isso); afastada (Não foi eu. Estragou 

sozinho). Neste último caso, a menção se faz a um estado de coisas, que se cumpre “sozinho” 

(isto é, nele mesmo), sem participação de agente.  

A ilustração, sempre aberta a incluir novos episódios, como o acima (J e An dentro do carro), 

fornece evidência adicional para o fato de que os enunciados não são meramente informativos, 

encerram um potencial argumentativo que move o discurso, definindo, no jogo dinâmico do 

diálogo, a sua progressão. É neste espaço que enxergamos a íntima relação entre os tópicos 

entrelaçados nesta pesquisa. 

Não é demais lembrar que, em cenas de deslocamentos e outras alterações que afetam a 

criança (e seus interlocutores), a responsabilidade sobre o efeito resultante desempenha um papel 

relevante numa troca verbal. Como seres humanos –escreve Lyons (1977: 491)– estamos 

interessados nos resultados de nossas ações sobre os outros.  

Deste modo, é instrutivo voltar ao que se lê em Vogt (1989), citado na introdução deste artigo. 

Num ponto alto da reflexão exposta em “Por uma Pragmática das Representações”, o termo 

sentido é empregado de maneira ampla, ponto de partida que nos inspirou, na abordagem dos 

episódios, a buscar o vínculo que une relações interpessoais a efeitos argumentativos observados. 

Estes emergem no modo como o dito se inscreve no dizer e esta articulação cumpre, em cada 

episódio, uma função. Ao adentrar no território da infância, coube-nos mostrar de que modo, entre 

 
23  Quantitativamente, entre os atos de fala exibidos, os enunciados que se referem ao presente da enunciação 

predominam; em menor número, estão aqueles que, vindos do passado recente, são suscetíveis de serem trazidos à 

evocação no presente.  
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2;3 e 5 anos de idade, regularidades dispostas pela estrutura da língua –construções pessoais (ou 

impessoais), padrões sintáticos contendo verbos causativos (ou promovidos a causativos), 

perífrases verbais (com fazer ou deixar), ações presentes (ou passadas), compartilhadas (ou não), 

são matizadas pelas crianças, em cenas das quais a vida cotidiana é o palco.  
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