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RESUMO

Esta dissertação se propõe a investigar o papel do reconto das narrativas de 

Contos de Fadas no discurso narrativo de uma criança em idade pré-escolar, 

caracterizando-se, portanto, como um estudo de caso. As perspectivas teóricas 

adotadas radicam nos estudos sócio-interacionistas, quer vinculados à Lingüística, 

através dos estudos de Bakhtin e seguidores sobre a linguagem como interação; 

quer à Psicologia Cognitiva, através das contribuições de  Vygotsky  (e adeptos 

dos postulados interacionistas) sobre o desenvolvimento da cognição. Para tanto, 

foram realizadas filmagens da criança enquanto interagia com sua mãe e 

recontava as referidas histórias, no período entre os dois e os seis anos de idade. 

A análise dos dados que emergiram dos corpora procura enfatizar, em primeiro 

lugar, a importância do mediador, do outro, no processo de construção da 

linguagem, e, em segundo lugar, procura mostrar que as atividades de reconto de 

narrativas de Contos de Fadas, que parecem preencher uma função ritualística 

ligada ao fenômeno da repetição, são ressignificadas pela criança selecionada 

para o estudo de caso.Os resultados encontrados levam a crer, portanto, que, 

devido aos momentos interativos que proporciona e ao simbolismo das histórias, a 

atividade de reconto é confirmada como de grande importância para o 

desenvolvimento do discurso narrativo infantil. 

Palavras-chave: reconto, discurso narrativo, Contos de Fadas. 



RESUMEN 

Esta disertación se propone a investigar el papel del recuento de las narrativas de 

Cuentos de Hadas en el discurso narrativo de un niño en edad preescolar, 

caracterizándose, por tanto, como un estudio de caso. Las perspectivas teóricas 

adoptadas radican en los estudios sociointeracionistas, bien vinculadas a la 

Lingüística, por medio de los estudios de Bajtín y seguidores del lenguaje como 

interacción, bien a la Psicología Cognitiva, por medio de las contribuciones de 

Vygotsky – y adeptos a los postulados interaccionistas – sobre el desarrollo de la 

cognición. Para tanto, han sido realizadas filmaciones del niño mientras 

interaccionaba con su madre y recontaba dichas historias, en el período entre los 

dos y los seis años de edad. El análisis de los datos que han emergido de los 

corpora busca enfatizar, en primer lugar, la importancia del mediador, del otro, en 

el proceso de construcción del lenguaje; e, en segundo lugar, mostrar que las 

actividades de recuento de narrativas de Cuentos de Hadas, que parecen rellenar 

una función ritualística relacionada al fenómeno de la repetición, son re-

significadas por el niño seleccionado para el estudio de caso. Los resultados 

encontrados llevan a creer, por tanto, que, debido a los momentos interactivos que 

proporciona y al simbolismo de las historias, la actividad de recuento es 

confirmada como de gran importancia para el desarrollo del discurso narrativo 

infantil. 

Palabras-clave: recuento, discurso narrativo, Cuento de Hadas. 
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INTRODUÇÃO

A velha da casa do alto da serra 
contava ao menino coisas espantosas: 

a velha dizia que havia na terra 
 fada, feiticeiras e bruxas maldosas. 

Mas quando o menino cresceu em idade 
e trocou a serra pela povoação 

e foi para a escola que era na cidade 
aprendeu as coisas tal como são. 

Passaram-se anos e então quis voltar 
e ao subir a serra ficou admirado

de encontrar a velha, que estava a fiar 
tal como nos dias do passado. 

Então quis explicar-lhe na mesma hora
tudo o que aprendera e tudo que ouvira. 

Quis dizer a velha que sabia agora 
que em suas histórias tudo era mentira. 

_Tanta coisa, tanta que tu me dizias 
 histórias tão esquisitas e tão baralhadas. 

Não sei para que tantas fantasias
se afinal as coisas já estão inventadas. 
Lembra-te da bruxa que tinha mania de

andar de vassoura, de varrer o chão, 
 voando nos ares de noite e de dia? 

Se queria voar ... tinha o avião. 
E o conto pateta da princesa bela 

 que foge ao gigante seu amo e senhor 
 e deixa-lhe um cuspo a falar por ela 

tal como se o cuspo fosse o gravador? 
E aquele rochedo do Ali-Babá 

 que abria e fechava com certas farinhas 
 Mas que disparate, agora há portas 

que se abrem e fecham sozinhas.
...

Nos últimos anos tem se visto com muita freqüência um retorno ao estudo das 

narrativas de Contos de Fadas. Este gênero já tão conhecido e explorado vem 

permanecendo atual ao longo dos tempos e expandindo seus limites de interesse 

para além da literatura, tanto no universo de adultos, quanto de crianças. As 

atividades relacionadas aos Contos de Fadas em geral estão vinculadas ao 

mundo infantil, às crianças em idade pré-escolar, as quais encontram-se em uma 

fase importante do desenvolvimento lingüístico, cognitivo e sócio-afetivo.

Atenta a este quadro, a presente dissertação se propõe a investigar o 

desenvolvimento do discurso narrativo oral, tomando como referência o processo 
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de aquisição da linguagem e adotando como teoria fundamental o sócio-

interacionismo.  A hipótese basilar é a de que a situação de reconto de Contos 

de Fadas favorece a emergência de variados elementos textuais/discursivos, 

imprescindíveis à constituição da criança como falante de uma língua. Entre os 

vários elementos, damos como exemplo, a questão da temporalidade (uso de 

expressões temporais e manejo de tempo e aspectos verbais) e do discurso 

direto, indireto e indireto livre.Com este objetivo, faz-se um levantamento 

bibliográfico acerca do tema com vistas a propor algumas reflexões sobre o papel 

da atividade de contar/recontar histórias no processo de construção do discurso 

narrativo pela criança.

Entre outras questões, este estudo parte de uma reflexão sobre a maneira 

como a criança vai construindo seu discurso narrativo e traz com ele outras 

questões implicadas, sejam elas: que aspectos lingüísticos se devem considerar 

neste processo, quais as dimensões envolvidas, como as narrativas de Contos 

de Fadas surgiram e se poderiam tais narrativas proporcionar contribuições ao 

processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Caso se confirme a 

hipótese inicial de que essas histórias trazem algum benefício ao 

desenvolvimento do discurso narrativo infantil, que contribuições seriam essas e 

como otimizá-las, quem seria o mediador mais indicado para tal atividade, 

quando seria o momento mais apropriado, por qual razão um gênero literário 

antigo se mantém vivo por tanto tempo, permanecendo forte e inabalável a 

despeito de todos os avanços contemporâneos e como se deve lidar com esta 

tendência aparentemente escapista em um cotidiano que se apresenta tão 

distinto das épocas de outrora. 

São muitas as interrogações que a presente dissertação se propõe a ensaiar 

a responder e pretende fazê-lo adotando uma perspectiva interacionista no 

estudo do desenvolvimento do discurso narrativo pela criança em situações de 

interação em contexto familiar. Esta pesquisa considerou como hipótese o fato de 

serem as contribuições trazidas pela atividade de reconto das narrativas de 

Contos de Fadas aspectos importantes nesta construção, considerando-se que 

esta é uma prática que se reporta ao desenvolvimento da criança (ontogênese) 

quanto ao desenvolvimento da espécie humana (filogênese), já que a atividade 



12

do narrar é uma das mais antigas práticas lingüísticas, espraiando-se nos mais 

diversificados gêneros textuais e discursos, dentre os quais os Contos de Fadas 

são um exemplo. 

Serão consideradas diferentes dimensões do desenvolvimento infantil, mas 

manter-se-á o foco principal tanto nos aspectos relativos à complexidade do 

sistema lingüístico quanto em outros elementos, de natureza cognitiva e afetiva, 

envolvidos no processo de construção do discurso narrativo e o papel da 

atividade de reconto neste processo. Ao longo de seu desenrolar, esta pesquisa 

irá considerar que o ser humano é, por essência, um ser social e que o sujeito já 

nasce rodeado pelo mundo da linguagem, começando rapidamente a interagir 

com ele através do choro, dos sons da língua, das ações lingüísticas cotidianas e 

das atividades discursivas de seu grupo social.

É oportuno comentar desde já o uso de algumas palavras ou expressões 

muito freqüentes nesta dissertação. A expressão reconto será usada para se 

referir à atividade de narrar, desenvolvida pelo indivíduo com suas “próprias 

palavras” e recursos discursivos. A palavra personagem aparecerá concordando 

tanto com o feminino quanto com o masculino, de acordo com o autor citado, 

visto que ambas as formas foram observadas na literatura específica. Alguns 

autores se referem as narrativas usando o termo ‘estória’ visto que houve uma 

época em que se acreditava ser necessário diferenciar as narrativas de fatos 

reais das ficcionais, hipótese descartada ao se considerar o sujeito narrativo que, 

ao mesmo tempo, é influenciado por questões objetivas e concretas, subjetivas e 

afetivas e intersubjetivas e relacionais. 

Em termos de estrutura, esta dissertação está subdividida em seis capítulos. 

O primeiro capítulo apresentará um cenário teórico sobre conceitos basilares 

para a lingüística, em geral, e para os estudos da aquisição da linguagem, em 

particular. Além disso, um enfoque especial será dado à questão específica do 

desenvolvimento do discurso narrativo vivenciado por crianças em idade pré-

escolar.
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O segundo capítulo irá enfocar a relação entre aprendizagem e interação, a 

partir fundamentalmente das contribuições de Vygotsky e seguidores, para tentar 

explicar os momentos interativos do par adulto/criança, fazendo deste evento um 

pré-requisito fundamental para a construção discursiva e das demais instâncias 

envolvidas nas práticas sociais e linguageiras.

No terceiro capítulo serão apresentadas as principais teorias sobre os Contos 

de Fadas, enquanto gênero narrativo literário que pode preencher algumas  

funções no desenvolvimento infantil, quer de natureza cognitiva, quer de 

natureza afetiva.O capítulo em tela também traz como discussão alguns 

paradigmas sociais da época em que a infância passou a ocupar um lugar de 

destaque na sociedade. Nesta direção, será discutido de que forma e por qual 

razão um gênero literário como os contos populares, freqüentes em quase todas 

as culturas e tão em moda após a Idade Média, passaram a constar da biblioteca 

infantil. O capítulo tece ainda considerações acerca da longevidade dos Contos 

de Fadas, suas características, os pressupostos que determinam sua pertinência 

ao público infantil, a relação de causalidade entre seu conteúdo e o público 

infantil, os fatos que asseguram sua sobrevivência mesmo na sociedade 

contemporânea, cujo apelo ao mundo das imagens, das interações “digitais”, 

parece apontar para o desaparecimento de certas práticas discursivas, tanto em 

seus aspectos formais, quanto conteudísticos. 

O quarto capítulo desta dissertação discorrerá sobre aspectos de caráter 

metodológico: quem é o sujeito/criança observada; quais seus hábitos e gostos, 

qual a característica sócio-econômica da sua família, bem como uma descrição 

geral do setting onde foram filmadas as atividades que deram origem aos corpora

do estudo de caso. Respeitando-se os preceitos da Bioética, e para garantir o 

anonimato desejado, optou-se por nomear com um pseudônimo o sujeito da 

pesquisa. Desse modo, a criança observada nas interações de caráter lúdico e 

em contexto familiar será doravante chamada de Ana. O banco de dados está 

constituído tanto por imagens do arquivo familiar, como de outras imagens 

posteriormente realizadas, com o propósito de integrar o corpus desta pesquisa, 

ambas mostrando a criança interagindo com sua mãe durante a atividade de 

reconto das narrativas de Contos de Fadas. Ao todo, foram registradas quatro 
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sessões, totalizando duas horas e trinta e cinco minutos de filmagem, onde ficam 

explícitos o prazer da criança e o clima de diversão que envolve toda a família. 

Tentando preservar a espontaneidade dos registros iniciais e eliminar possíveis 

variantes, foi suprimida a presença do observador pesquisador, um estranho no 

contexto familiar, e mantida a dinâmica de usar um dos familiares como filmador 

enquanto o outro interagia com a criança. 

No capítulo seguinte, serão discutidos os elementos que serviram para 

organizar a análise do material coletado, iniciando pelo nível fonêmico, passando 

pelos níveis morfossintáticos, semânticos, pragmáticos e considerando-se 

notadamente os aspectos discursivos. Em seguida, os dados eliciados dos 

corpora serão analisados. 

Nas considerações finais apresentar-se-á uma síntese da análise dos dados, 

bem como serão apontadas algumas contribuições para o estudo do processo de 

aquisição da linguagem e do desenvolvimento do discurso narrativo infantil.
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I. LINGUAGEM, LÍNGUA E DISCURSO NARRATIVO 

1.1.  A LINGUAGEM EM DIFERENTES DIMENSÕES 

“É a partir da linguagem que o ser humano poderá ampliar suas 
 noções de tempo e espaço, e irá desenvolver sua capacidade de
raciocínio abstrato e, conseqüentemente, será capaz de planejar 

                                        suas ações  e avaliá-las depois de realizadas” 
 (LANE,1997, p.17)

Estudar a linguagem é sempre instigante. Ao mesmo tempo em que a 

linguagem precisa ser conhecida mais profundamente, ela se faz também de 

ponte por onde fluem muitos conhecimentos. Entre os cuidados que se precisa 

tomar em seu estudo, um primeiro sem dúvida é o da precisão terminológica e 

conceitual.

Goldfeld (1998, p.3) afirma que todos os seres vivos usam algum tipo de 

comunicação, seja ela oral ou não, mas só os seres humanos utilizam signos 

para desenvolver a comunicação verbalizada e prossegue dizendo que “embora 

seja subordinado a uma idéia geral, social, cada significado (sentido) de um signo 

diferencia-se de indivíduo para indivíduo”. Evidentemente que se trata de uma 

das acepções possíveis para recobrir os fenômenos lingüísticos que constituem 

as interações sociais. De “expressão do pensamento” a “interação”, as 

concepções sobre a linguagem passaram pela idéia de “comunicação”, de 

linguagem enquanto um sistema lingüístico formalizado, um código entre os 

diversos códigos semióticos possíveis. Petter (2002) refere que, embora se 

comuniquem, os animais não tem linguagem pelo simples fato de ser este um 

fenômeno dialético, ou seja, um evento que implica em construção/embate de 

subjetividades e não somente no envio de mensagens, numa troca de 

informações. Por isso, a acepção que esta dissertação assume é a de linguagem 

como interação (ação entre o homem e seu semelhante, o homem e o mundo e o 

homem e a própria linguagem). 

Portanto, durante o decorrer deste trabalho, o termo linguagem aparecerá no 

sentido de lugar de interação e fator de favorecimento do desenvolvimento 
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humano. Neste capítulo inicial, serão apresentados os referenciais teóricos 

trazidos por autores que abordaram essencialmente a linguagem oral e seu 

processo de aquisição e desenvolvimento. 

     1. 2.  A LINGUAGEM ORAL

 “A fala nos liberta do próprio corpo” 
(CHALHUB, 1997, p. ). 

Em tempos antigos, o homem travava constantemente uma batalha com o 

meio ambiente em que vivia: era a luta pela sobrevivência. Habitava ambientes 

geralmente inóspitos e se mantinha em constante busca por melhores condições 

de vida. Segundo Vicentino (1997), esses indivíduos procuravam abrigo em 

cavernas esculpidas pelas forças da natureza, vivendo sozinhos ou em pequenos 

grupos. Muitas vezes, deslocavam-se procurando regiões de clima mais ameno, 

relevo menos acidentado e maior disponibilidade de água e alimentos. Como nos 

relata o referido autor, estes hominídeos eram freqüentemente nômades por não 

terem ainda desenvolvido uma maneira mais eficiente de lidar com os fenômenos 

naturais.

Com o crescimento dos grupos e o estabelecimento de uma localização fixa 

em determinada região, os seres humanos evoluíram gradativamente e 

passaram a se organizar em comunidades mais complexas. Este crescimento 

provocou um aumento substancial nas necessidades interativas de cada um dos 

integrantes do grupo, tendo entre os seus principais objetivos o estabelecimento 

de regras facilitadoras da convivência e a colaboração para o trabalho.

A linguagem na modalidade oral viabilizou a comunicação/interação de 

situações vividas e a transmissão de experiências, conhecimentos e informações 

adquiridas. Os novos valores culturais e espirituais que passaram a orientar a 

vida daqueles indivíduos precisavam ser “partilhados com outros membros do 

grupo e com seus descendentes”, como nos revela Vicentino (1997, p.13). Para 

interagir com seus pares, os integrantes das tribos primitivas passaram a 

desenvolver, então, “habilidades” lingüísticas cada vez mais sofisticadas. 
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Tentando reproduzir os ruídos provenientes da natureza e emitindo sons 

conhecidos hoje como onomatopéias, os hominídeos de tempos remotos 

desenvolveram o hábito de utilizar parte de seu organismo, mais especificamente 

o trato superior dos aparelhos digestório e respiratório, para os fins da fonação. 

De acordo com Andrade (2003, p.50), a linguagem humana “é composta por 

processos complexos e multidimensionais, de ordem interpessoal e intrapessoal”, 

tendo se desenvolvido ao inaugurar uma relação eminentemente dialética, na 

qual alguns indivíduos evoluíram e desenvolveram gradativamente a linguagem 

articulada, que passou a ser internalizada, possibilitando novas construções e 

habilidades.

Durante o dia, esse novo recurso, a oralidade, tinha lugar viabilizando a 

organização e execução dos afazeres rotineiros, associados as atividades que 

asseguravam a sobrevivência da espécie. Ao anoitecer, a linguagem oral 

mostrava sua utilidade sócio-cultural nas reuniões em torno de uma fogueira e 

encenações não só dos objetos de conquistas, mas também dos medos e 

interrogações daqueles indivíduos, fazendo surgir dessa forma um tipo de 

linguagem mais elaborada, que servirá de base para o posterior aparecimento da 

linguagem tal qual a concebemos nos dias atuais. 

Realizada com fins sociais e valendo-se do uso de sons pouco evoluídos, as 

primeiras manifestações de linguagem oral ocorrem na criança desde muito 

cedo, quando o pensamento é ainda pré-verbal e a linguagem opera de forma 

pré-intelectual e sem função semiótica. Isto se dá porque às manifestações 

lingüísticas dos bebês correspondem gestos interpretativos dos adultos. 

Posteriormente serão desenvolvidas interações mais sofisticadas estabelecidas 

através da associação entre a maturidade biológica alcançada, os estímulos do 

entorno social e a capacidade tipicamente humana de se constituir no interior das 

práticas sociais do cotidiano.

A linguagem oral, entendida como materialização das necessidades do 

indivíduo e dos desejos do sujeito, segue na criança uma trajetória  semelhante à 

observada em estudos filogenéticos. As etapas alcançadas pela espécie humana 
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são, de certa forma, reproduzidas pela criança durante seu desenvolvimento e, 

estudos realizados através do método hipotético dedutivo, como os comentados 

por Costa (1989), acreditam haver uma relação de correspondência entre os 

sons produzidos por homens primitivos e as primeiras emissões infantis, 

considerando-se o fato de que ambos seriam o resultado da exploração do 

aparelho oral e as primeiras construções do sistema fonador. 

Dessa forma, surge uma fala elementar que servirá de lastro para a 

construção da intersubjetividade onde se constitui o sujeito. Para tal evolução, 

torna-se imprescindível à interação, a troca de experiências, sensações de um 

indivíduo com as experiências vividas e sensações causadas por ele em seus 

semelhantes, onde se constituirá a consolidação de uma identidade cultural do 

grupo social. 

Ambas as linhas evolutivas, filogenética (das espécies) e ontogenética (do 

ser), têm como ponto de partida a necessidade de interação do indivíduo com 

seu grupo social e indicam o movimento de ação do ser humano em relação ao 

meio em que se encontra inserido. Enquanto hominídeos utilizaram a linguagem 

para assegurar a própria sobrevivência, na criança pequena, a oralidade inicia-se 

também no nível interpessoal, imediatamente após o parto, quando o bebê dá 

seu primeiro grito, comunicando-se com seu auditório, expressando todo 

incômodo causado pelo desconforto do nascimento e deixando suas sensações 

transbordarem no primeiro choro.  Vale dizer que são expressões de natureza 

reflexa, mas que recebem significado por parte do adulto que com ele interage. A 

partir desse momento, a oralidade passa a promover o intercâmbio e a linguagem 

de uma forma essencialmente humana. Diferente de todos os outros animais, só 

o ser humano constrói, guarda e transmite informações a seus semelhantes 

valendo-se para isso da linguagem oral.

Tanto a espécie quanto o indivíduo passam a elaborar hipóteses e a 

experimentar associações de sons em uma tentativa de reproduzir a natureza a 

sua volta. Das onomatopéias às 50 primeiras palavras a espécie humana levou 

aproximadamente 2.000.000 anos, segundo pesquisas publicadas por Costa 

(1989), ao passo que a criança sem alterações em seu desenvolvimento deve 
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levar cerca de dois anos para atingir o mesmo nível. Segundo Osgood (apud 

ROSA, 1996, p.79), “as vocalizações produzidas pelo infante durante seus dois 

primeiros meses de vida contêm basicamente todos os sons fundamentais 

encontrados nas línguas conhecidas da humanidade”. Entre dois e cinco anos, a 

criança deve avançar consideravelmente no domínio da gramática e na 

ampliação de seu vocabulário, chegando a produzir fala compreensível e 

‘socializada’, complementa Zorzi (1995).

A linguagem oral passa, desse modo, a ocupar um lugar central no 

desenvolvimento do indivíduo e na evolução da espécie humana, dando início a 

um funcionamento mais aprimorado de interação e acionando estruturas mais 

sofisticadas do córtex cerebral. Dessa forma, a linguagem passa a ser um fator 

determinante e o convívio com outros indivíduos, indispensável para que se 

possa agir no meio social.

Conforme indicado por Cavalcanti (2002), data desta época o surgimento do 

hábito de narrar. A contribuição desta autora será discutida com maior 

profundidade por ocasião do estudo das narrativas. 

Segundo Bordenave (1982), após a descoberta do ‘homem social’, nos anos 

70, a concepção de comunicação passou a ser a de orientadora das 

necessidades reais das pessoas, de sua consciência crítica e de suas tomadas 

de decisão além de suas oportunidades de diálogo e de encontro, legitimando 

sua capacidade de participação e sua liberdade de ação. Na obra citada, o autor 

afirma que “a primeira forma organizada de comunicação humana foi a 

linguagem oral, quer acompanhada ou não da linguagem gestual” e que é 

impossível enumerar suas fases como se fossem partes de uma seqüência linear 

e ordenada.

Ainda sob este ângulo, a linguagem é um processo multifacético, que ocorre 

ao mesmo tempo em vários níveis e constituinte do dinâmico processo da própria 

vida. Entendida dessa maneira, a linguagem deixa de ser vista como um conjunto 

mecânico, passando a ser entendida como uma construção da necessidade 

humana de relacionamento e partilha, que transforma idéias, experiências e 
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sentimentos. Portanto, entende-se que é a linguagem que estabelece relações 

entre os indivíduos e cria entre eles o espaço interativo, no qual se desenvolverá 

o discurso narrativo. É por acreditar nestas premissas e perceber a carência de 

trabalhos científicos que abordem este tema, é que a presente dissertação 

procura enfocar as múltiplas faces da linguagem, no que diz respeito às 

atividades narrativas – ainda que circunscrita ao universo dos chamados Contos 

de Fadas. 

Os autores até agora citados ilustram como a linguagem e a oportunidade de 

interação se colocam como fatores básicos para o desenvolvimento humano, 

seja no âmbito da espécie ou do indivíduo. As linhas filo e ontogenéticas ao se 

debruçarem sobre o desenvolvimento da linguagem demonstram uma certa 

correspondência e, mais que isso, as necessidades que as impulsionam e as 

repercussões trazidas por este fenômeno, guardando entre si certa identidade. A 

necessidade de interagir com o corpo social promove o intercâmbio de 

informações e experiências e, ao se desenvolver, a linguagem possibilita um 

funcionamento sócio-cognitivo superior, servindo de base para atividades mais 

especializadas como, por exemplo, narrar. 

Para muitos autores da atualidade, como Andrade (2003, p.50), a fala, tipo de 

linguagem oral que recebe destaque neste trabalho, é definida como “a 

habilidade de gerar palavras e sentenças simultaneamente à conversação, 

exigindo engajamento simultâneo das regras de pertinência lingüísticas e 

sociais”. Pode-se dizer, portanto, que a fala é uma comunicação oral auto-

expressiva que dispensa atenções especiais para sua produção, além das já 

citadas, sendo sua realização um indicativo da competência comunicativa do 

indivíduo. É na fala que “a recepção e a emissão produzem-se simultaneamente, 

evidenciá-la e discuti-la, portanto, nos induz ao resgate de antigas tradições de 

aspectos mais basicamente humanizadoras da convivência moderna” 

(REYZABAL, 1999, p.22). Apesar de demasiadamente mecanicistas, tais 

concepções não deixam de chamar a atenção para o papel do outro. No entanto, 

deve-se buscar um afastamento de todas elas uma vez que a constituição do 

outro, a historicidade do processo discursivo, o confronto das subjetividades, 
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quando em interação, e outros temas de grande relevância para a compreensão 

dessa atividade chamada linguagem não são devidamente tratadas. 

Para seguidores do construtivismo formulado por Piaget, como Zorzi (1995), o 

desenvolvimento da fala envolve ainda a aquisição do sistema fonêmico 

proveniente dos modelos fornecidos pela interação entre dois ou mais indivíduos, 

permitindo a ampliação do vocabulário, a percepção das estruturas frasais e o 

domínio da sintaxe, para que se possa, então, atingir a satisfatória articulação 

das palavras. Segundo este autor, tal processo deve ocorrer até os 06 anos de 

idade, em uma perspectiva que será retomada mais adiante. 

Aimard, pesquisando a fala infantil, observa que “a maioria das crianças de 

menos de três anos utiliza formas simplificadas, com uma pequena voz aguda, 

um fluxo rápido” (AIMARD, 1998, p.67), dificultando a compreensão de pessoas 

menos atentas ou que não fazem parte da família ou de seu grupo mais próximo. 

Este autor relata que, quando se dirige à criança, o adulto recorre a enunciados 

simples em vez de fórmulas longas e complexas, limitando-se freqüentemente ao 

momento presente e a dados reais. Esse discurso é geralmente reforçado por 

“formas de comunicação não verbais como gestos, mímicas e entonações 

diferenciadas” (AIMARD, 1998, p.93). Valentim (2002) reforça esta posição ao 

dizer que a função da produção diferenciada da fala do adulto ao se dirigir à 

criança, tem como objetivo atrair sua atenção, facilitar a aprendizagem dos sinais 

emocionais e auxiliar a aquisição da linguagem. Embora pareça simples e fácil, 

falar é um ato complexo e multidimensional. “Aprender a falar exige capacidade 

de expressar conteúdos em formas lingüísticas convencionais de maneira 

apropriada ao contexto, sendo a criança progressivamente capaz de expressar 

conteúdos cada vez mais complexos em formas também mais complexas e 

variadas” (PEREIRA, M. in COLL: 2004, p.171). 

Fiorin (1998) se refere à habilidade da fala como sendo “a exteriorização 

psico-físico-fisiológica do discurso e rigorosamente individual visto que é sempre 

um eu quem toma conta da palavra e realiza o ato de exteriorizar o discurso “. 

Essa posição teórica, porém é melhor definida quando o autor reconhece que a 

ação de falar é o resultado de um processo seletivo e que ”a fala é sempre 
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produto de um indivíduo social que, ao falar, considera o que se pode dizer ou 

não” (FIORIN, 1998, p.40). Mesmo considerando a fala sob uma perspectiva 

cognitivista, o citado autor considera também sua origem social e sua função 

interativa.

A fala, portanto, passa a ser entendida não só como um mecanismo de 

articulação e exteriorização, mas também voltada à perspectiva sócio-histórica e 

valorizando os aspectos culturais durante o processo de seu desenvolvimento.  

Pino (1993) aborda a fala como sendo um produto das exigências de adaptação 

do ser humano e do surgimento das atividades coletivas. Em um de seus artigos, 

o citado autor reflete sobre os aspectos filogenéticos e ontogenéticos implicados, 

apontando o sistema de signos lingüísticos acionados pela fala como pré-

requisitos para a intercomunicação entre os indivíduos e, ao mesmo tempo para 

construção do pensamento. 

Aprender a falar, segundo estas perspectivas não-interacionistas, pressupõe 

uma capacidade de relacionar fatos e eventos isolados articulando-os e 

permitindo que novas idéias e informações sejam transmitidas de uma pessoa ou 

um grupo para outro. A linguagem expressa pelas palavras faladas, passa a 

constituir uma fonte importante para a organização e o armazenamento de 

informações tanto durante a evolução da espécie humana como para crianças 

em fase de aquisição da linguagem. 

Na tentativa de explicar a produção da fala, Piaget, influenciado pela teoria 

darwiniana da evolução das espécies, e Vygotsky, afinado com os preceitos 

marxistas, realizaram pesquisas na mesma época embora sem troca de 

informações e, partindo dessas diferentes visões, cada um deles, chega posições 

teóricas distintas.

Em sua epistemologia genética, Piaget (apud WADSWORTH, 1997) defende 

a fala como produto da maturação biológica e cognitiva, tendo origem individual e 

interna, seguindo posteriormente em direção ao exterior interpessoal. Neste 

sentido, o referido autor relata que a criança primeiro verbaliza sem intenção 

comunicativa, no que chamou de fala egocêntrica, e só depois inclui o outro 
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como destinatário de sua fala. Piaget se refere à fala egocêntrica como análoga à 

fala interior, entretanto, a corrente soviética rejeita esta posição. 

Estudos realizados pelos psicólogos da linha soviética indicam que, em seu 

convívio social, a criança é desde muito cedo, exposta aos sons da fala, 

consideradas por eles como determinantes do surgimento de funções mentais 

mais elaboradas. Em cada etapa de seu desenvolvimento, as crianças são 

submetidas a atividades de fala distintas que a confrontam com novos problemas 

e novas exigências, requerendo delas novas formas de ação. “Ao nomear objetos 

e definir suas associações e relações, o adulto cria novas formas de reflexão da 

realidade na criança” (LURIA, 1987, p.81), bem mais profundas e complexas do 

que ela poderia elaborar sozinha. Nessa situação de intercomunicação, as 

experiências a serem transmitidas através de palavras provocam não só uma 

mudança na forma de expressão como no conteúdo das atividades conscientes 

da criança. 

Vygotsky (1989) problematiza a questão referente à fala egocêntrica e ao 

discurso interior, identificando o segundo como estado mais adiantado no 

processo de internalização. Para Vygotsky, fala interior é a tradução do 

pensamento em palavras, é sua materialização e objetivação e é também a linha 

mestra formada por palavras-núcleo que conduzem o pensamento. Para ele, o 

discurso interior é instituído pela fala social e não obedece a estrutura da língua, 

mas a idéias sintetizadas que orientam o pensamento. 

Conforme Vygotsky, a fala e pensamento se desenvolvem separadamente até 

o momento em que se encontram, por volta dos dois anos de idade, 

possibilitando a fala racional e o pensamento verbal. Segundo este autor, o 

desenvolvimento destas habilidades segue o sentido oposto ao proposto por 

Piaget: a fala é inicialmente percebida no contato do sujeito com o outro, tem 

uma fase egocêntrica e internalizada, que apenas possibilita e faz parte do 

processo de desenvolvimento do discurso interior. Para o referido autor, a fala 

não é o simples reflexo do pensamento nem tampouco secundária a ele; é sua 

realidade e sua forma. Vygotsky entende que “a fala egocêntrica é o estágio 

transitório na evolução das funções interpsíquicas para as intrapsíquicas, isto é, 
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da atividade social e coletiva para uma atividade mais individualizada” 

(VYGOTSKY, 1989, p.166). Dessa forma, este autor indica a fala como um 

fenômeno de internalização de formas e conteúdos que nasce nas relações 

externas, sofre uma transição em sua atividade social e se transforma em 

fenômeno interno, atuando ao nível das funções psicológicas superiores, para 

depois retornar ao contexto social. 

Freitas relata que “a fala interior opera, pois, com a semântica e não com a 

fonética”. A fala interior ou discurso interior é o plano do pensamento verbal e 

condensado que, ao passar por um processo complexo e dinâmico, se dirige ao 

meio e se torna inteligível. Essa posição pode ser compreendida através de sua 

explicação para o funcionamento da fala interior. A autora comenta que “a fala 

interior não é propriamente uma fala, mas uma atividade intelectual e afetivo-

volitiva, com leis próprias e relacionadas a outras atividades sem, contudo, ser 

antecedente da fala exterior nem a reprodução desta” (FREITAS, 2002, p.95). 

Vista por este ângulo, fala interior é, portanto, o liame entre o pensamento e a 

linguagem.

Sem dúvida, o desenvolvimento lingüístico implica em um processo de 

elaboração de conceitos, habilidades e atitudes discursivas, sendo realizado 

individualmente pelo sujeito, mas com a imprescindível participação do grupo. É 

nesta relação entre o individual e o coletivo que se estabelece o que falar e 

quando falar, é este emaranhado de circunstâncias, necessidades e interesses 

do falante que vai gradativamente instituindo o jogo oral de pergunta e resposta, 

uma das principais formas de uso da palavra, que consolida a interação. 

François (1996) diz que a fala entre adultos e crianças é uma sucessão de 

oportunidades de condutas inesperadas em situações de contrastes e oposições. 

Este autor se refere à fala como fios tecidos, em torno de um dado elemento, que 

criam um encadeamento de conceitos fazendo surgir diferentes sentidos em cada 

contexto, de certa forma, se assemelhando com o que prega a Teoria do Caos, 

citada por Souza (1993), segundo a qual o encadeamento dos fatos é o que 

determinará situações futuras.
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Assim, pode-se tomar como referência José e Coelho (1989), cuja pesquisa 

revela que a partir do nascimento a criança já tem linguagem e interage com seu 

ambiente. Esta fonte mostra que por volta dos cinco meses se inicia o período 

pré-lingüístico, e nele a criança evolui dos balbucios à emissão de palavras 

simples e compreensíveis. Segundo as autoras, ao se aproximar dos 10 meses 

de idade o bebê alcança o período lingüístico e com ele passa a usar palavras-

chave, ou seja, uma palavra que pode significar muitas coisas. Em torno dos 15 

meses a criança começa a empregar os verbos e aos 16 meses demonstra 

satisfação ao ouvir histórias, apontar gravuras e objetos. A partir dessa idade o 

processo deverá se sofisticar gradativamente.

Diante da concepção maturacional e cognitivista de Piaget percebe-se uma 

lacuna entre as fases pré-lingüística e lingüística do desenvolvimento humano, 

tanto no sentido filogenético quanto ontogenético. Fica a idéia de que sozinho o 

homem aprendeu a falar. Se assim fosse, não haveria com quem, nem para que 

falar. Além disso, caso a fala fosse uma habilidade maturacionalmente adquirida, 

crianças que se desenvolveram sem contato social estariam aptas a falar, fato 

que a ciência já descartou. Todavia, não se pode desconhecer que para adquirir 

linguagem e desenvolver a fala é preciso contar com a integridade orgânica, 

física e mental, além de um tempo para que o sujeito internalize a fala de seu 

grupo social e desenvolva a linguagem, podendo-se também estimulá-lo através 

de atividades interativas e interessantes. 

A hipótese sócio-interacionista a respeito do desenvolvimento da linguagem, 

por sua vez explica de maneira bastante consistente o processo de construção 

do discurso narrativo, por exemplo. Assim como hominídios precisavam interagir 

e trocar conhecimentos, é no contato com o outro que a criança observa, 

seleciona e constrói sua habilidade para a oralidade. Para contar os fatos 

ocorridos durante o dia, indivíduos de tempos remotos e crianças atuais precisam 

de ouvintes, do Outro, de pessoas interessadas em tais eventos e dominando o 

código adotado para tal. Dessa forma, tanto para comunicar um evento como 

para narrar um conto, são necessários ao menos um par de interlocutores 

dominando uma mesma língua e interessados nesta atividade. 
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1.3   A LINGUAGEM E A LíNGUA 

“É usando a língua em situações comunicativas que a criança 
 termina por descobri-la e reconstruí-la enquanto sistema”. 

(REGO, 1995, p.14) 

A linguagem vem sendo objeto de estudo desde os gregos antigos que, 

partindo de reflexões sobre o assunto chegaram à primeira dicotomia sobre a 

origem das palavras. Ainda hoje, a linguagem é ao mesmo tempo um meio de se 

obter conhecimento e um objeto a ser conhecido, não apenas no domínio prático 

e funcional, mas em termos de consciência e conceituação. 

De acordo com Kristeva (1969:127), “a linguagem é própria do sujeito e opera 

na diferença entre o sistema formal e o real”. Platão, em O Crátilo, um dos 

primeiros estudos sobre a linguagem, defende que a língua espelha o mundo, 

acreditando nas origens onomatopéias (phisey) das palavras enquanto 

Hermógenes defendia o princípio da arbitrariedade (nómos).

Segundo Weedwood (2002), foi Sócrates quem conciliou tal divergência ao 

concluir que embora as palavras possam ter tido sua origem na realidade, 

evoluíram segundo o caminho torto e arbitrário. Mais adiante, Aristóteles, o 

organizador, distinguiu os nomes das demais palavras, atribuiu tempo aos verbos 

e diferenciou os demais termos da oração. Para ele “as palavras e as coisas são 

as mesmas para todas pessoas, o que muda são as interpretações que cada 

pessoa faz delas, constituindo assim, diferentes significados” (WEEDWOOD, 

2002, p.27). As reflexões dos gregos na antiguidade tinham como um de seus 

propósitos aperfeiçoar a oratória, a arte de bem falar. Quando defendidas pelos 

filósofos, mantinham-se fiéis à verdade, todavia, se manipuladas pelos sofistas, 

visavam apenas à obtenção de vantagens. O que se diz passa então a ser 

dominado pela maneira como se diz e pelos objetivos de quem diz. É oportuno 

lembrar que a criança estudada neste caso, enquanto conta suas histórias, 

assume o lugar de oradora (professora) e se atribui poder acima de sua 

interlocutora (a mãe), colocada no papel de aluna. Em uma estratégia facilmente 

observável nas filmagens, a criança age como se percebesse o indivíduo com 

maiores habilidades lingüísticas como legítimo condutor da situação.
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Os romanos também estudaram a linguagem partindo de uma perspectiva 

análoga a dos gregos. Varrão, citado por Weedwood (2002), retorna a discussão 

sobre analogia e anomalia, considerando que a língua exprime a realidade do 

mundo, contudo ela própria possui irregularidades. Aproximando esta posição à 

pesquisa ora divulgada, poder-se-á observar que em seu discurso Ana vai 

construindo suas hipóteses a partir dos modelos formais e explora o real sobre o 

esteio de um gênero fantástico, refletindo a relação entre a formalidade da língua 

e a imprevisibilidade das hipóteses infantis. 

Durante a Idade Média os estudos lingüísticos continuaram, todavia, sofreram 

a pressão da filosofia escolástica e a destruição de muitas bibliotecas reservou o 

acesso ao material disponível aos membros da igreja, que o manipulavam com o 

propósito manifesto de impor o caráter divino sempre que a explicação não se 

fazia acessível ou que contradizia seus interesses.

Desde então, muitos estudiosos se sucederam no estudo da linguagem e falar 

sobre a contribuição de todos eles foge ao objetivo primeiro desta dissertação, 

razão pela qual estudaremos apenas algumas das contribuições mais recentes. 

Segundo Pereira (2004), a linguagem é a faculdade mais típica da espécie 

humana e é a única autodesenvolvida por sistemas de comunicação simbólica, e 

assegura que “por mais isolado que esteja, não existe grupo social humano sem 

linguagem” (PEREIRA, 2004, p.160). 

Analisando e criticando as teorias de orientação maturacional que 

consideravam a linguagem secundária ao pensamento, Vygotsky (1989) 

entendeu que o desenvolvimento da criança se opera não só de acordo com as 

funções biológicas, mas principalmente fruto das funções psicológicas 

superiores, do uso de instrumentos e da fala. O ser humano, segundo o 

psicólogo bielo-russo, se distingue dos demais animais por sua capacidade de 

idealizar e planejar seus instrumentos, produzi-los, utilizá-los adequadamente, 

guardá-los após o uso e transmitir a seus semelhantes cada etapa desse 

processo.
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Embora não tenha tido tempo de vida suficiente para desenvolver uma teoria 

sobre a linguagem, as pesquisas de Vygotsky trouxeram uma abordagem 

inovadora e mais pertinente ao tratamento da complexidade deste fenômeno, 

indicando a participação ativa do sujeito e sua relação dialógica com o ambiente. 

Este autor finaliza seus estudos dizendo que “pensamento e linguagem tem 

origens diferentes e se desenvolvem segundo trajetórias distintas e 

independentes, antes que ocorra a estreita ligação entre esses dois fenômenos” 

(OLIVEIRA, 1997, p.43). 

Nesta nova perspectiva, antes do encontro entre linguagem e pensamento, o 

que existe é uma fase pré-verbal do pensamento (inteligência prática) e a fase 

pré-intelectual da fala (emissão de sons com a finalidade de alívio emocional). 

Segundo Oliveira (1997), quando linguagem e pensamento se associam, o 

indivíduo passa a dominar o pensamento verbal e a linguagem racional, 

representando o nível de sofisticação alcançado através do desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, isto é, o controle consciente de seu 

comportamento, a intencionalidade e a liberdade de escolha a respeito do 

momento e do espaço. Estas habilidades permitem ao indivíduo pensar em 

objetos ausentes, imaginar eventos nunca vividos e planejar ações futuras. 

Os postulados vygotskyanos atribuem ao sistema simbólico da linguagem a 

mediação que possibilita o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Esta mediação consiste na intervenção de um elemento intermediário na relação 

entre sujeito e objeto. Vygotsky trabalha com a noção de que “a relação do 

homem com o mundo não é direta, mas, fundamentalmente, mediada” 

(OLIVEIRA, 1997, p.27). A mediação é realizada através do uso de instrumento 

e, exclusivamente na espécie humana, pela linguagem, orientada tanto 

externamente (visto que nasce nas relações sociais), quanto internamente (ao 

introjetar os signos, construir representações mentais que substituem o mundo 

real e promover os processos psicológicos superiores). Por isso a linguagem é 

mais que um simples instrumento, ela é, por excelência, a mediadora das 

funções psicológicas superiores, ou seja, é a linguagem quem irá promover o 

pensamento.
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“A história da linguagem mostra claramente que o pensamento por 

complexos, com todas as suas peculiaridades, é o fundamento real do 

desenvolvimento lingüístico” (VYGOTSKY, 198, p.91). Em outra de suas obras, 

Vygotsky (2001) afirma que “a maior mudança na capacidade das crianças para 

usar a linguagem como instrumento é no momento em que a fala socializada é 

internalizada” (VYGOTSKY 1984, p.37). Do ponto de vista lingüístico, até os dois 

anos de idade, a criança aprende e repete as palavras dentro do mecanismo de 

generalização sem, contudo, se dar conta de seus significados específicos, 

atribuindo-lhe o valor de “propriedade do objeto, mais do que um símbolo deste” 

(VYGOTSKY, 1989, p.61). Ao confluir, linguagem e pensamento passam a 

constituir o significado das palavras, fenômeno que une palavra e pensamento. 

A linguagem, porém, é uma dimensão que inspira ainda mais controvérsias, a 

começar pela grande confusão terminológica visto que, em algumas línguas, a 

mesma palavra é usada para se referir a língua e a linguagem, como lembra 

Goldfeld (1998). Há também a divergência teórica entre cognitivistas e sócio-

interacionistas em que os primeiros determinam a linguagem como capacidade 

inata secundária ao pensamento e os segundos, que percebem a linguagem 

como sistema simbólico que fornece conceitos e formas de organização ao 

pensamento. Para os cognitivistas a linguagem é uma faculdade eminentemente 

humana e se desenvolve do individual para o social e para os sócio-

interacionistas a linguagem é um processo dialógico que se inicia no âmbito 

social e, depois é internalizada e constituinte do pensamento. 

Lemos (1986) sugere que o estudo da linguagem seja realizado de maneira 

interdisciplinar, propondo princípios que consideram tanto a maturação biológica 

quanto estágios do desenvolvimento, as interações sociais e as relações 

dialógicas, atravessadas por uma concepção de sujeito de base analítica. O 

discurso é também uma dimensão que diz respeito à inserção do sujeito em seu 

grupo e estabelecimento de suas relações com seu entorno sócio-histórico-

cultural e ideológico. Observando-se todas essas posições teóricas, linguagem e 

discurso podem ser definidos como instâncias constituintes do sujeito e, 

simultaneamente, construídas por ele, o que fazem em sintonia com seu contexto 

imediato.
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Para Kupfer, a linguagem não é um instrumento de comunicação, mas a 

trama mesma de que é feito o sujeito. Esta autora acredita ainda que “nenhum 

saber é anódino para o sujeito” (KUPFER, 2001, p.119) pois embora a obtenção 

de informações possa, em muitos casos, ser objetiva, a aquisição real só se dará 

quando houver implicação, uma significação que a sustente. Sob esse aspecto, 

as narrativas de Contos de Fadas serão tomadas, pois ao ouvi-las a criança tem 

consciência de que são histórias que extrapolam o real, porém algo nelas faz 

com que os ouvintes sintam-se acolhidos, e isto possibilita uma aproximação 

maior com o modelo da língua, como será oportunamente discutido. 

Tendo em vista a finalidade social da linguagem oral e o progresso trazido 

pelas comunidades de estrutura social mais complexa, os indivíduos precisavam 

de um código que lhes garantisse a compreensão e assegurasse uma 

comunicação efetiva. Com a descoberta do indo-europeu, língua remota e 

hipotética que embasa a lingüística no ocidente, apresenta-se uma possibilidade 

de explicação a respeito do surgimento das línguas românicas. 

Saussure (1995) observa a língua como um sistema complexo de signos 

lingüísticos que exprimem idéias e estão submetidos a normas e regras. De 

acordo com os apontamentos de seus alunos, o teórico acima citado reconhece 

que “existe, pois, interdependência da língua e da fala; aquela é ao mesmo 

tempo o instrumento e o produto desta” (SAUSSURE, 1995, p.27), embora em 

seu recorte didático o referido autor tenha privilegiado apenas as questões que 

dão conta da língua como entidade hermeticamente isolada. O Curso de 

Lingüística Geral (1995) permanece ainda hoje como importante referência para 

o estudo da linguagem e, aqui serão consideradas algumas de suas posições, 

entre elas, aquelas que afirmam o caráter social da língua e a necessidade de 

uma aproximação entre os membros de uma comunidade para que o indivíduo 

possa conhecer seu funcionamento. “Somente pouco a pouco a criança a 

assimila” (SAUSSURE, 1995, p.22) e para tanto, o futuro usuário da língua 

precisa do modelo lingüístico fornecido pelos integrantes mais próximos de seu 

grupo social. Em sua análise da língua Saussure também contempla os níveis 

fonéticos e fonológicos, a gramática e suas subdivisões, entre outros aspectos 

lingüísticos.
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Os níveis fonético e fonológico têm como unidade de estudo o fonema e são 

também comentados por autores mais recentes. Analisando as produções 

infantis, Aimard (1998) constatou que as crianças freqüentemente pronunciam 

poucas consoantes ou deformam algumas delas. Este autor refere uma 

tendência a dificuldades na pronúncia dos encontros consonantais e 

simplificação dos fonemas, principalmente no encadeamento da fala. Estas 

dificuldades fazem parte do processo de desenvolvimento normal da criança e 

vão sendo superadas conforme seu amadurecimento e suas oportunidades de 

interação.

Quanto ao componente léxico, o citado autor aponta pesquisas realizadas por 

Lenneberg (1975) e Crystal (1986) sobre a média de palavras proferidas por 

crianças entre treze meses e três anos e comenta a relação entre as 

oportunidades de estimulação e as produções realizadas pela criança.O estudo 

léxico realizado por Aimard se volta para a origem e evolução, tendo como 

unidade de estudo a palavra e segundo o referido autor, “as principais categorias 

léxicas já estão presentes na criança de vinte meses” (AIMARD, 1998, p.70).

De acordo com pesquisas realizadas, as primeiras palavras da criança seriam 

de origem onomatopáicas, seguidas pelos nomes de pais ou interlocutores mais 

freqüentes, nomes das partes do corpo, de animais, alimentos, roupas e objetos, 

seguindo pelos verbos, pelos cumprimentos e por adjetivos. Conforme relato da 

mãe da criança observada neste estudo, esta dinâmica pode ser observada 

durante os recontos de Ana. 

O desenvolvimento morfo-sintático tem como unidade de referência a frase e 

é descrito por Pereira (2004). Ao observar que crianças a partir dos dois anos 

revelarem sua capacidade para captar as regularidades da língua, esse autor 

comentou que as crianças mostraram-se capazes de usar adequadamente 

artigos definidos/indefinidos, feminino/masculino e singular/plural. Segundo esta 

referência, porém, até os dois anos, as crianças não dominavam a variedade de 

tempos verbais. Na análise dos recontos de Ana, se pode perceber um 

comportamento verbal semelhante: aos dois anos, ela fala: ‘u bali’, á ropa’, ‘us 
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zolhu’ e um ‘cacadô’ mas quando a mãe pergunta se ela sabe outra história, Ana

responde: ‘eu sabu’. 

Neste aspecto, as narrativas de Contos de Fadas proporcionam uma preciosa 

contribuição ao desenvolvimento lingüístico infantil devido ao fato de se 

desenrolarem em um tempo passado e sinalizarem na direção do futuro. Os 

Contos de Fadas são narrativas que, via de regra, iniciam com a expressão “era 

uma vez”, despertando na criança a consciência de um tempo anterior ao atual e, 

no final, o “felizes para sempre” alude à continuidade da vida depois do momento 

atual. Assim, a criança antes limitada ao aqui/agora mencionado por Perroni 

(1992), liberta-se e ativa suas construções entre o passado, o presente e o 

futuro.

Retornando a leitura de Aimard, este autor refere que, inicialmente as frases 

emitidas pelas crianças se reduzem a verbos e seus complementos, sem  marcas 

gramaticais (gênero, plural, terminações verbais etc). Em alguns casos a ordem 

das palavras pode não ser a mesma das frases dos adultos, parecendo 

aleatórias ou justapostas, o que se explica pela teoria do discurso interior de 

Vygotsky. Por volta dos três anos, os grandes progressos serão a aquisição da 

primeira pessoa do singular e as perguntas, seguidas pela segunda pessoa do 

plural. O uso dos pronomes pessoais consistirá em referenciais que facilitarão a 

futura construção das formas verbais. Durante a análise das amostras de reconto 

coletadas, será discutida a maneira coma a criança observada neste estudo de 

caso, lança mão de tais estruturas. 

O desenvolvimento semântico possibilita às crianças o acesso ao significado 

das palavras, relacionando-se assim com o desenvolvimento conceitual e 

cognitivo. Segundo Pereira (2004), “a maior parte das primeiras dez palavras que 

as crianças produzem aparece em contextos bem determinados criados pelos 

adultos que vão de situações habituais, rotineiras e regulares que se estendem 

dos jogos cotidianos à leitura de contos” (PEREIRA in COLL, C, 2004, p.165). Em 

seus recontos, Ana usa palavras cujos conceitos são determinados tanto 

socialmente quanto no universo dos Contos de Fadas. Pode-se ilustrar este 

funcionamento quando sua mãe demonstra medo da bruxa e a menina reflete, 



33

conciliando carga semântica e racionalidade para tranqüilizar a mãe, dizendo que 

a bruxa é malvada, mas é só um brinquedo. 

O presente estudo se propõe a considerar possíveis contribuições de tal 

atividade ao processo de aquisição tanto da linguagem oral quanto da língua, na 

medida em que opera com significante e significado. O termo significado é 

evocado por Saussure como conceito dicionarizado de um determinado signo 

lingüístico ao passo que o significante é referido por este autor como sua imagem 

acústica. Conforme será comentado oportunamente, teorias mais recentes 

acrescentam ao significado conceitos outros, construídos através das vivências 

pessoais, o sentido, que leva em conta o contexto no qual a palavra vem 

inserida, permitindo as mais diversas possibilidades de interpretação. 

Na abordagem bakhtiniana, a língua passa a ser vista como um sistema 

aberto e inconcluso, Dessa forma, é diferenciado o processo de compreensão do 

de identificação. “O sinal não pode substituir nem refletir nem refratar nada” 

(BAKHTIN, 2002, p.93), ao passo que o signo diz respeito a enunciações 

particulares, pertence assim ao domínio da ideologia, refletindo-se e refratando-

se constantemente. Ou seja, sinais são identificados enquanto que signos 

precisam ser compreendidos. 

Segundo Rajagopalan (1997), o signo lingüístico é o lugar onde significante e 

significado se encontram. Os símbolos são elementos de outra ordem. De acordo 

com este autor, símbolos diferentes podem ser utilizados no mesmo intervalo 

temporal, para descrever uma mesma entidade lingüística, a palavra. A diferença 

principal entre eles é o fato que “o símbolo não nasce símbolo, ele se torna 

símbolo, é o resultado de uma série de transformações que afetam a transmissão 

social de um fato no tempo” (DAHLET in PARLATO, E. 1997, p.28). Ou seja, ao 

passo que uma das características do signo saussuriano é a arbitrariedade e do 

signo bakhtiniano, é sua determinação social, o símbolo, diferentemente dos 

dois, é um elemento motivado. 

O aspecto dialógico das narrativas ora discutidas é remanescente da refração 

e reflexão do signo, bem com da motivação e representatividade do símbolo, 
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devendo-se a estes aspectos o caráter polifônico das palavras. De acordo com 

Fernandes (2003), cada palavra oferece uma enorme pluralidade de memórias 

semântico-sociais e cada uma dessas memórias se reporta a vozes exteriores ao 

sujeito, ligadas a arranjos sociais, ideologias, vivências e inscrições do sujeito. 

Juntas, as memórias semânticas e socialmente dadas constituem o simbolismo 

presente tanto na linguagem quanto nas narrativas de Contos de Fadas. 

Retomando-se a discussão sobre os níveis da linguagem, o desenvolvimento 

pragmático vai aos poucos mostrando os usos que o sujeito pode fazer da 

linguagem, tais como: atrair a atenção dos outros, fazer pedidos, expressar 

sentimentos, perguntar, informar, responder, descrever, comparar, narrar, 

explicar, justificar, argumentar, conversar e impor seus desejos, como faz Ana, 

insistindo para continuar narrando mesmo diante da posição contrária da mãe. 

O nível discursivo será abordado no tópico acerca do desenvolvimento do 

discurso narrativo, onde receberá destaque. Agora é suficiente comentar seu 

envolvimento com as relações lingüísticas e sócio-históricas do sujeito e seu 

contexto de enunciação. 

Segundo Pereira (2004), nenhuma proposta lingüística até agora explica 

totalmente o complexo processo da aquisição da linguagem, mas cada uma das 

teorias divulgadas contribui para este propósito e, de certa forma, elas se 

complementam. Tomando-se como significativas as contribuições trazidas pelos 

autores mencionados até o dado momento e compreendendo a língua como área 

multifocal, com o poder de especificidade fonêmica e amplitude discursiva, torna-

se imprescindível, articular os conceitos até aqui discutidos com o conteúdo de 

obras mais recentes e com interfaces teóricas. Desta forma, poderá ser 

estabelecido um paradigma mais atual e fidedigno para a discussão que se 

pretende travar. Serão destacadas neste palco, as idéias psicolingüísticas e 

revolucionárias do círculo soviético, com especial ênfase para estudiosos que 

refletiram sobre os aspectos sócio-históricos e interativos da linguagem, 

relacionando-a à cognição (Vygotsky) e à filosofia e ideologia (Bakhtin). 



35

Dessa forma é importante lembrar que, para Vygotsky (1984, p.54), diferente 

de outros instrumentos que se orientam externamente, os signos são ainda mais 

sofisticados devido à sua “função específica de ação reversa”, ou seja, os signos 

se originam na relação do sujeito com seu meio e imediatamente, são 

internamente orientados, capazes de alterar o funcionamento interno do sujeito, 

conferindo-lhe operações psicológicas qualitativamente novas e superiores. O 

sistema de signos da língua cria um campo temporal que reestrutura o 

funcionamento psíquico, controlando as funções simbólicas e reconstruindo a 

linguagem em bases novas e mais elaboradas. 

Relendo Saussure a partir de Jakobson, Lemos discute o papel da 

organização estrutural da linguagem nas investigações sobre a aquisição da 

linguagem, tomando a relação existente entre os eixos sintagmático e 

paradigmático para explicar como o sujeito se apropria da língua ao mesmo 

tempo em que constrói seu discurso. Segundo esta autora, aquilo que Saussure 

classificou como individual e, portanto, externo à língua na verdade retorna à sua 

esfera através da fala, “definida agora como espaço do não previsto, onde se 

pode exercer a liberdade de combinações” (LEMOS, 1994:4). Neste estudo, a 

autora também re-visita Bruner, criticando-o em sua teoria dos “formats e scripts” 

que situa tais movimentos como precursores do desenvolvimento lingüístico, em 

uma relação de encadeamento e restrições que podem conter a ameaça da 

imprevisibilidade lingüística. Em sua conclusão, a autora indica que, durante o 

processo de aquisição de linguagem, a criança se constitui como sujeito diante 

da língua, tida como objeto e internaliza suas formas convencionais. 

Os interacionistas evidentemente não estão preocupados com a questão 

estrutural da língua. Veja-se, por exemplo, a posição de Bowerman quando diz 

que “os conceitos semânticos são adquiridos antes dos conceitos sintáticos” 

(BOWERMAN, 1979, p.227 apud LEMOS, 1986, p.12). Segundo, então, uma 

visão vinculada a uma perspectiva cognitiva de sujeito, que se afasta 

radicalmente das posições desenvolvidas por Lemos a partir de 1992, a criança 

compreende primeiro o sentido do que ouve para depois desenvolver sua 

capacidade de articular respostas, e isso ocorre devido ao seu limitado 

vocabulário, a sua inabilidade para lidar com conteúdos léxicos e para elaborar 
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sintaticamente a própria expressão conforme se pode observar, Ana não sabe 

que palavras usar mas aponta (Cinderela) ou gesticula (Rapunzel) para se fazer 

entender.Observa-se, assim, que a criança é sujeito ativo na construção de sua 

própria atividade lingüística e o faz integrando áreas distintas como a linguagem, 

o pensamento e a afetividade. 

Entre suas proposições, o lingüista e filósofo russo Mikhail Bakhtin, retoma o 

cenário teórico mundial disponível nos anos trinta e a necessidade urgente de 

uma filosofia que contemplasse as premissas marxistas, desenvolvendo uma 

análise crítica sobre as concepções de estudo da linguagem e atendendo a uma 

perspectiva sócio-histórico-cultural do ser humano. Bakhtin afirma que a “pura 

sinalidade não existe, mesmo nas primeiras fases da aquisição da linguagem” 

(BAKHTIN, 2002, p.94). De acordo com este teórico, já em suas primeiras 

oralizações, a criança o faz de forma orientada pelo contexto em que se encontra 

inserida e só assimila a língua quando o signo é compreendido e o sinal pode ser 

absorvido pelo jovem falante. Neste sentido, o referido autor ratifica a posição de 

Lemos (1994), tratando o sujeito como produto de uma macroestrutura que 

implica fatores sócio-históricos e culturais. 

Bakhtin conceitua a língua como corrente evolutiva ininterrupta e considera o 

sistema sincrônico um recorte didático que só existe de forma subjetiva. Segundo 

este autor, “o locutor serve-se da língua para suas necessidades enunciativas 

concretas” (BAKHTIN, 2002, p.92) e, deve também considerar o ponto de vista 

do receptor. Para ele, “o processo pelo qual a criança assimila a língua materna é 

um processo de integração progressiva da criança na comunidade verbal. À 

medida que essa integração se realiza, sua consciência é formada e adquire seu 

conteúdo” (BAKHTIN, 1979, p.108). Citando Nicolau Marr (s/d), Bakhtin relata 

que a língua é “uma criação da sociedade, oriunda da intercomunicação entre os 

povos” (MARR apud BAKHTIN, 2002, p.102).

Desta forma, os relevantes estudos realizados por lingüistas de tempos 

antigos se articulam com abordagens mais recentes, servindo de alicerce para 

uma nova perspectiva que considera a idéia de língua como sistema aberto e 

inconcluso, capaz de instituir novos parâmetros para o desenvolvimento da 
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linguagem e aceitando-a como multidimensional. Os primeiros estudos sobre a 

linguagem enfocavam um sujeito passivo, a língua como código interpretável e o 

texto como explicitamente decodificado. Em uma fase posterior, o sujeito passou 

a ser cognoscente, a língua, foi entendida como expressão do pensamento e o 

texto um produto acabado. 

Estudos recentes sobre a linguagem, sua aquisição e seu desenvolvimento, 

consideram como sujeito da linguagem um sujeito psico-social ativo, a língua 

como fenômeno dialógico e o texto como lugar de interação. Nesta abordagem, 

“o sentido é construído na interação texto/sujeito” (KOCH, 2002, p.17). 

Considerando-se esta perspectiva, discutir-se-ão aspectos tais como as relações 

sócio-afetivas e ideológicas entre o falante e seus interlocutores e, em especial, 

as características próprias da dupla mãe-criança, visto que na maioria dos casos, 

esta é um par muito freqüente e é através de sua interação que “a criança 

começa a perceber o mundo não somente através dos olhos, mas também 

através da fala” (VYGOTSKY, 1984: 43), transformando esta percepção em 

função essencial visto que ela torna possível o acesso do sujeito ao significado e 

ao sentido. Interessa agora saber como o ser humano se serve do modelo de fala 

oferecido, como se constitui discursivo e quais suas relações com o dito e com 

seu interlocutor mais assíduo. 

Assim, a língua pode ser tratada como uma das dimensões da linguagem que 

se origina estimulada pelas necessidades do grupo sócio-cultural e se constitui 

influenciada por estas relações, seguindo relativamente as mesmas etapas em 

todos os idiomas. Em seu processo de desenvolvimento, a linguagem elabora 

signos que se internalizam, “controlando” o comportamento e facilitando não só o 

desenvolvimento de aspectos lingüísticos como também outras dimensões do 

sujeito. A língua surge então como fator constitutivo e produto inacabado de toda 

sociedade. É resultado e base da práxis a qual compreende a realidade e o 

próprio homem. “A língua não é apenas instrumento com a finalidade de 

transmitir informações. É um todo dinâmico que abarca o movimento da 

sociedade: por isso é lugar de conflitos” (BACCEGA, 1995, p.48) e é, ao mesmo 

tempo, a estrutura organizada que embasa a linguagem verbal. 
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As narrativas de Contos de Fadas vistas por esse ângulo, além de modelo da 

língua materna, oferecem ao leitor/ouvinte o conhecimento de valores culturais, o 

funcionamento das relações sociais e a historicidade de cada personagem. 

Através da atividade de conto/reconto das narrativas ora estudadas, a criança é 

exposta à língua e aprende a usá-la não apenas para satisfazer suas 

necessidades enunciativas, mas principalmente para auxiliar a integração de 

diferentes dimensões envolvidas no desenvolvimento do discurso narrativo. 

A linguagem, entendida como oportunidade de interação do sujeito, é anterior 

à palavra e tem nesta uma das suas manifestações mais eficazes, fazendo 

emergir consigo um universo tão complexo quanto a própria humanidade, um 

fenômeno que vai além das condições inatas do indivíduo e da utilização 

instrumental de uma faculdade mental. Cavalcanti (2002), argumenta que “a 

palavra é um código, é o universo do homem, faz parte do pensar, do ser, do 

estar diante do outro e um instrumento de ampliação do imaginário e do mundo” 

(CAVALCANTI, 2002, p.27). 

Diante das colocações trazidas pelos diversos autores citados, a fala 

proveniente do meio e percebida pela criança, sob a forma de palavra, faz surgir 

o complexo internalizado, possibilitando ao sujeito o acesso ao sistema 

lingüístico para, em uma etapa seguinte, reorganizar internamente os fatos de 

seu mundo externo. “A palavra passa a ser, assim, um fator excepcional que dá 

forma à atividade mental, aperfeiçoando o reflexo da realidade e criando novas 

formas de atenção, memória e imaginação, de pensamento e de ação” (LURIA, 

1987, p.11). Entendida como materialização da língua, a palavra articula áreas 

distintas e se internaliza promovendo a auto-regulação e futuras construções. 

Em sua abordagem filosófica da linguagem, Bakhtin acredita que a palavra é 

composta de duas faces: a do falante e a do ouvinte. “Ela constitui justamente o 

produto da interação do leitor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a 

um em relação ao Outro” (BAKHTIN, 2002, p.113), se colocando como uma 

ponte na zona fronteiriça onde se encontram locutor e interlocutor. As palavras 

passam a se integrar em uma rede que lhes confere sentido e seu aprendizado 
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implica necessariamente na capacidade de relacioná-las a um contexto anterior e 

direcioná-las em preparação a uma resposta futura 

Nesta etapa do desenvolvimento infantil em que a palavra ocupa o lugar mais 

importante e tipicamente humano na linguagem, que inicialmente sucedia a ação, 

passa a acompanhá-la e, em pouco tempo, a antecede ou substitui, 

disponibilizando ao indivíduo a capacidade de abstração. “A palavra tem uma 

função básica, não só porque indica o objeto correspondente do mundo exterior, 

mas também, porque abstrai e isola o sinal necessário, generaliza os sinais 

percebidos e os relaciona com determinadas categorias” (LURIA, 1987, p.12). A 

palavra vista dessa forma tem o poder de articular sujeito e objeto, exercendo 

significativa influência no processo de elaboração das conexões temporais, 

acelerando-as e tornando-os mais estáveis.

A criança precisa de alguém que interaja verbalmente com ela para dar 

sentido ao uso de palavras, fazendo com que seus significados e possíveis 

sentidos se tornem, dessa forma, acessíveis, superando a visão de linguagem 

como instrumento para perceber seu papel de constituinte do sujeito posto que, 

conforme Bakhtin (1979), o sujeito se constitui na e pela linguagem. A interação 

adulto/criança, portanto, permite ao mais jovem acesso às condutas simbólicas, 

necessárias para que ele tenha um impulso ou movimento no sentido de 

substituir ou diferenciar as formas elementares de comunicação em estágio inicial 

por outras formas mais avançadas e eficientes, que é o caso da linguagem oral 

articulada. Por isso, os momentos de interação devem ser estimulantes e 

prazerosos despertando na criança a receptividade necessária para seu próprio 

desenvolvimento.

De acordo com Todorov, as palavras são compostas por substância 

(referente), valor (forma) e sentido. O referente é o conhecimento prévio, o valor 

está associado às regras lingüísticas e “o sentido é a capacidade que tem uma 

unidade lingüística de integrar uma unidade de nível superior. O sentido de uma 

palavra é delimitado pelas combinações nas quais ela pode cumprir suas funções 

lingüísticas, é o conjunto de suas relações possíveis com outras palavras”, e 

dessa forma, “as interpretações de cada unidade são inúmeras, pois dependem 
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do sistema no qual ela será incluída para ser compreendida” (TODOROV, 2004, 

p.58). Cada par locutor/interlocutor, portanto, poderá construir sentidos distintos 

para uma mesma palavra. 

Tudo que é dito, portanto, se refere a inscrições que precederam aquelas 

emissões e se lança para mobilizar o ouvinte e provocar uma resposta. A palavra 

se concretiza ao se fazer incluída em um determinado contexto histórico real e a 

partir de sua compreensão, a resposta se dirige ao meio externo, fazendo surgir 

uma relação dialética. “Não é a atividade mental que organiza a expressão, mas 

sim a expressão que promove a organização da atividade mental” (BAKHTIN, 

2002, p.112). Assim, ao falar, o locutor se dirige a seu auditório social e é este 

horizonte à sua volta que irá orientar a compreensão e a resposta ao enunciado. 

As palavras são, dessa maneira, um recurso simbólico que vem representar um 

fato ocorrido, um objeto conquistado ou perdido e, simultaneamente, as 

incertezas referentes ao futuro.

As palavras faladas durante a leitura das narrativas de Contos de Fadas 

ocupam local de destaque em mais esta abordagem acerca da complexidade do 

processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, tornando-se elos 

importantes entre o falante, o ouvinte e o vasto sistema que compreende a 

linguagem, a cognição e a afetividade. Pronunciada em uma série de diferentes 

contextos, elas conduzem o sujeito a situações distintas, sempre relacionadas 

com sua bagagem sócio-histórica e suas expectativas diante da vida. “Na 

verdade não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 

mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 

desagradáveis, etc” (BAKHTIN, 2002, p.95). E é por isso que a palavra carrega 

consigo seu conteúdo, chamado por este autor de sentido ideológico ou vivencial 

e, é assim que a palavra se faz compreender e provoca reações concernentes a 

vida do par falante/ouvinte.

Conforme referido, fica bastante evidente dos momentos de interação 

lingüística para o desenvolvimento infantil. Cada palavra que a criança ouve traz 

para ela um universo de informações e referências associadas que servirão de 

base para construções futuras.  Neste sentido, considera-se que as narrativas de 
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Contos de Fadas, de forma lúdica e ilustrativa, atuam tanto em curtíssimo prazo, 

quando ao ouvir, a criança percebe as novas informações e rapidamente começa 

a reproduzi-las, e em longo prazo, quando o significado das palavras ditas e seus 

possíveis sentidos passam a constituir o sujeito discursivo.

Quando o adulto deixa outros afazeres e conta uma história para a criança, 

ele está lhe oferecendo não apenas palavras soltas, desarticuladas, mas muito 

mais que isso, ele está disponibilizando ao seu ouvinte tanto possibilidades de 

usos da língua quanto a idéia de que aquele indivíduo ocupa lugar de destaque 

em sua vida e é merecedor de sua atenção. Enquanto reconta essas histórias, a 

criança tem oportunidade de experimentar antigas e novas realizações da língua, 

transformando tais ocasiões em indiscutíveis estímulos para construção do futuro 

sujeito narrador. 

Fica evidente então que ouvir os Contos de Fadas muito contribui para o 

desenvolvimento lingüístico, social e cultural da criança. No contexto idílico de 

um mundo onde as explicações mágicas respondem a questionamentos ainda 

incompreensíveis, estas narrativas cumprem o papel de facilitadoras do 

desenvolvimento infantil e, principalmente do discurso narrativo. 

1.4  A AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM ORAL E DA LÍNGUA 

“Nada é muito nítido nos assuntos humanos”. 
(WINNICOTT,, 1999, p.16).

Ao nascer, a criança é exposta ao mundo dos sons e rapidamente se inicia a 

relação dialética de interações e influências recíprocas. Desde este momento, a 

criança começa a adquirir linguagem e a usá-la para se relacionar com seu 

entorno social.

Rojo defende “o termo aquisição como sendo uma arena comum, onde 

significados se confrontam: a base social, interativa, da construção da linguagem” 

(ROJO, 1998, p.10), a respeito do qual se pode observar um constante confronto 



42

de teorias. Originado na psicolingüística, este termo indica a ocorrência de 

fenômenos que assinalam a entrada da criança no mundo da linguagem. 

A linguagem pode ser considerada como um elemento de adaptação do 

sujeito ao meio, suas características e a fatores aos quais a criança é exposta, 

interferindo na evolução de sua linguagem. O processo de aquisição envolve 

numerosos aspectos como já referido por outros autores, devendo ser estudado 

por teorias “híbridas, heterogêneas e multidisciplinares”, conforme recomenda 

Scarpa (SCARPA in MUSSALIN, F. 2001, p.205). De acordo com esta autora, a 

aquisição de linguagem é uma sub-área da psicolingüística que se preocupa com 

a aquisição da língua materna, considerando aspectos comunicativos, interativos 

e discursivos. 

Bakhtin (2002) define a situação de aquisição da linguagem como sendo o 

processo pelo qual a criança assimila sua língua materna integrando-se 

progressivamente à comunidade verbal. À medida que essa integração se 

realiza, sua consciência é formada e adquire conteúdo. Nessa perspectiva, são 

considerados aspectos envolvidos no psiquismo do indivíduo e provenientes de 

seu horizonte social, internalizados com ajuda dos signos lingüísticos. 

Para Zorzi (1995), a noção de aquisição e desenvolvimento da linguagem, 

tem como parâmetro a passagem de informações verbais que partem dos adultos 

próximos e atingem a criança, ouvinte da língua. Isso faz com que ela desenvolva 

habilidades lingüísticas que possam garantir a satisfatória evolução desse 

processo. Entre estas habilidades, o referido autor destaca a capacidade 

receptiva: vocabulário e compreensão das estruturas frasais; a memória, capaz 

de guardar informações e a capacidade expressiva para reproduzir: domínio da 

sintaxe e do componente semântico. 

Segundo Pereira (2004), ao nascer, a criança já emite ruídos do aparelho 

buco-fonador, gritos e choro. Aos três meses, produz sons guturais, gorjeios e 

balbucios, repetições ritmadas em entonações diferentes. Aos oito meses surgem 

as proto-palavras, realizações de caráter idiossincrático e portanto, peculiares à 

cada criança. Por volta dos doze meses a criança começa a emitir palavras 
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convencionais, demonstrando capacidade para assimilar as regras da língua e 

dando assim os primeiros passos em direção à construção da relação 

significante/significado.

Durante o desenvolvimento fonológico, a criança vai diferenciar a percepção e 

a produção da fala discriminando os fonemas da língua. Pesquisas pioneiras 

realizadas por Eimas (1971), já naquela época, revelaram que bebês recém 

nascidos respondem mais aos estímulos da voz humana e, por isso, tornam-se 

cada vez mais capazes de perceber e discriminar seus traços, entre eles 

fonemas, estrutura e melodia. Este autor atribui tal aptidão a exposição, ainda 

durante sua vida intra-uterina, à fala materna e a sua experiência pós-natal, por 

menor que esta seja. A partir dos doze meses, as crianças começam a usar 

estratégias fonológicas que proporcionarão estabilidade em suas produções, 

aproximando-as das realizadas pelos adultos. São estas as simplificações, as 

reduplicações e as assimilações. 

Valentim, pesquisando o papel da comunicação verbal nas relações entre 

adultos e crianças, reconhece esta prática como fator de aprendizagem e 

desenvolvimento e esclarece que os bebês precisam ser estimulados pelo 

ambiente. A autora informa seu leitor sobre relatos que comparam as 

modificações prosódicas percebidas na fala de mães e pais ao conversarem com 

seus bebês, dando conta de uma freqüência mais fina, vocalizações mais curtas 

e pausas maiores entendidas como forma de atrair a atenção do bebê. Entre os 

resultados de sua pesquisa, Valentim concluiu que “a fala dirigida a bebês auxilia 

na compreensão de significados, sendo especialmente importante no período 

pré-verbal e na facilitação da aquisição da linguagem” (VALENTIM, 2002, p.16).

De acordo com Limongi (2003, p.5), ao se desenvolver, a criança torna-se 

mais sensível aos recursos lingüísticos oferecidos por seu entorno social, 

formado basicamente pelos adultos mais próximos, integrando novos dados aos 

seus conhecimentos prévios e, dessa maneira, se construindo. Esta autora relata 

que dos dois aos cinco anos a criança passa por um “boom” de vocabulário, 

demonstrando suas crescentes habilidades para associações e novas 

nomeações. Este estudo confirma que a compreensão por parte da criança 
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precede suas produções, atribuindo-se grande importância as interações sócio-

afetivas devido ao fato de se defender o desenvolvimento da linguagem como 

algo fortemente relacionado ao contexto e ao situacional, cabendo ao adulto o 

papel de fornecer os instrumentos necessários para facilitar este processo e 

possibilitar o desenvolvimento da linguagem e do discurso. 

Na conclusão de seu artigo, Pereira (2004) salienta a importância das 

estratégias comunicativas adotadas pelos pais, tal como o manhês, e a 

estimulação a situações de interação comunicativa visto que, “ao mesmo tempo 

que adquirem a linguagem, as crianças também se apropriam da cultura, dos 

valores e das formas de agir e de falar” (PEREIRA, M. in COLL, C, 2004, p.180) 

Pelo exposto, entende-se que a linguagem se coloca no cerne do 

imbricamento onde se constitui o sujeito, participando de um emaranhado de 

códigos cada vez mais complexos que, como nos primórdios, eclode nas 

crianças através de um processo que implica a compreensão, a interpretação e a 

articulação da palavra ouvida/falada. Forma-se dessa maneira uma “organização 

biológica e psíquica que faz parte do pensar, do ser, do estar diante do outro” 

(CAVALCANTI, 2002, p.27). Pela linguagem, o ser humano se constitui e se 

articula com seu entorno sócio-histórico cultural e a palavra ocupa o lugar de fio 

condutor e “teatralização” do pensamento. 

1.5 O DESENVOLVIMENTO DO DISCURSO NARRATIVO 

“Sem o discurso narrativo não se pode 
 construir o passado no presente”. 

(PERRONI, 1992, p.49).

Como já exposto nos tópicos anteriores, existem no estudo da linguagem, 

diferentes níveis de análise que vão desde a unidade fonema (fonética e 

fonologia), passam pela unidade palavra (lexicologia) e atingem a unidade frase 

(sintaxe e semântica), chegando à amplitude do nível discursivo, que considera o 

enunciado como unidade que faz referência às relações do sujeito falante com 

sua história, sua cultura e sua inserção social. O enunciado seria, dessa forma, a 
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realização da frase e dos fatores subjetivos que envolvem o contexto de 

produção em que é dita. 

Conforme Orlandi (2003, p.15), a expressão discurso remete à “idéia de 

curso, percurso, corrente, movimento” e, por isso não trabalha com a língua sob 

a forma de sistema abstrato, mas sob a perspectiva de língua em relação ao 

mundo, a seu exterior. Neste sentido, o discurso não se enquadra na definição 

de informação monológica e linearmente transmitida. Quando o termo discurso é 

usado, entra em jogo um processo de significação que não é estanque, ao 

contrário, é dinâmico e essencialmente dialético. No discurso não há mensagem 

e sim uma relação de sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história em 

um processo complexo de identificação, argumentação, subjetivação e 

construção da realidade com efeitos múltiplos e variados. 

Esta concepção de discurso apresenta uma visão de contexto sócio-cognitivo, 

em que se considera a interação entre pelo menos dois sujeitos que se 

compreendem e se influenciam mutuamente, compartilhando conhecimentos 

prévios, ajustando-se e ampliando seus conhecimentos e construindo a memória 

sócio-histórica-cultural onde se desenvolve o discurso. 

Todorov define o discurso como “toda enunciação supondo um locutor e um 

ouvinte, tendo o primeiro a intenção de influenciar o outro de algum modo” 

(TODOROV,2004, p.59). Esta intenção pode operar a nível consciente ou não, 

pode ter origem ideológica ou psicológica e em qualquer desses níveis, é ela que 

vai passar pelas portas abertas pela interação adulto/criança. No caso específico 

das narrativas de Contos de Fadas, a influência citada está menos associada ao 

contador da história e mais ao narrador original, considerando-se entre eles todos 

os indivíduos que contaram e recontaram cada história através dos tempos, visto 

que, se o fizeram, é porque se identificaram com as histórias embora adotando 

posições ideológicas nem sempre semelhantes. 

A perspectiva tomada por Todorov destaca ainda mais a grande importância 

dos momentos interativos entre crianças e adultos enfatizando que este contato 

poderá ser potencializado sempre que entre eles houver o partilhamento de uma 
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atividade que mobilize conceitos lingüísticos, cognitivos e sócio-afetivos como no 

caso da narração de histórias, visto que, em outros momentos a criança pode ter 

acesso a língua coloquial mas é durante as sessões de conto e reconto que ela 

pode começar a perceber algumas regras da língua mescladas de traços 

cognitivos e sócio-afetivos, que juntos irão preencher lacunas e incompletudes. 

Pelo dito, o significativo conteúdo das narrativas deste estudo muito tem a 

oferecer a leitores/ouvintes de todas as idades, mas principalmente aos sujeitos 

em desenvolvimento, como discutido no tópico destinado ao estudo das 

narrativas de transmissão oral. 

O discurso narrativo infantil analisado segundo Perroni, vai sendo construído 

pelos desvios pelas incompletudes dos fragmentos de fala, dos quais o sujeito vai 

gradualmente se apropriando de rotinas verbais, transformando sentenças em 

discurso e tornando possível ocupar o lugar de narrador. Há que se considerar 

porém, que “muito do que a criança produz é fortemente determinado pela 

própria interação do contexto ou situação de interação lingüística” (PERRONI, 

1992, p.12), dado que explica a reprodução da fala do adulto.

Os primeiros lingüistas que estudaram a construção das narrativas, como 

Labov, adotaram a postura puramente cognitivista segundo a qual seria a 

linguagem nada mais que uma “roupagem de um pensamento pré-construído” 

(PERRONI, 1992, p.21). Esta posição teórica reafirma a linguagem como uma 

manifestação de cognição prévia, impedindo a análise do discurso narrativo que 

se origina nas histórias. Perroni afirma que este fato excluiu por muito tempo a 

análise de narrativa de histórias por crianças, dado bastante significativo nas 

fases iniciais do desenvolvimento. 

O discurso narrativo infantil não deve, porém, ficar restrito a macroestrutura 

cognitivista que prevê de certa forma apenas a narrativa pessoal. Histórias como 

os Contos de Fadas conduzem a criança a situações de interlocução que a 

obrigam a uma posição diferente e ao uso de uma estrutura diversa da que 

naturalmente apresentaria nas interações verbais cotidianas. O uso de 

expressões de abertura e fechamento, de marcadores e de diferentes tempos 

verbais levam a criança a elaborações mais complexas que a fala cotidiana, 
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criando assim o que se pode entender como zona de desenvolvimento proximal, 

um dos princípios do sócio-interacionismo  vygotskiano.

Em seu estudo sobre o desenvolvimento do discurso narrativo de crianças 

entre 03 e 05 anos, Perroni (1992), postula que as narrativas pessoais seriam 

uma maneira de recapitular experiências passadas fazendo corresponder uma 

seqüência verbal aos eventos que realmente ocorreram. Neste sentido, fica 

explicada a construção do discurso elaborado a partir do próprio sujeito. No caso 

do discurso narrativo a partir de uma história já existente, este argumento não 

explica seu processo de construção visto que outros são os referenciais 

implicados e pré-estabelecidos que a criança precisará administrar, construindo 

seu discurso segundo critérios psicolingüísticos que remontam à história da 

humanidade, seus hábitos e necessidades. 

Até os dois anos, a linguagem da criança segundo Perroni (1992) pode ser 

classificada como natural, limitando-se à nomeação de elementos de seu meio 

circundante. Por volta dos dois anos, segundo esta autora, tem início a fase das 

protonarrativas, caracterizada pela construção narrativa a partir das perguntas e 

observações do interlocutor. Nesta época, a criança passa a relatar experiências 

pessoais e, em seguida, começam as histórias imaginárias. Por volta dos três 

anos, se pode observar um comportamento precursor das narrativas, chamado 

de Técnica Narrativa Primitiva, quando na interação verbal adulto/criança, cada 

um destes começa a assumir papéis específicos; assim os questionamentos do 

adulto ajudam a criança a se localizar, a definir personagens e a desenrolar a 

ação propriamente dita, que se situa no cerne da narrativa. Por volta dos quatro 

anos, já demonstrando mais autonomia, a criança passa a se constituir como 

narrador, e já não precisa de muitas interferências de seu interlocutor, cabendo a 

este apenas o direito de concordar com as escolhas dela ou acompanhá-la 

atentamente. De acordo com a autora citada, ao se aproximar dos cinco anos, a 

criança deverá apresentar um discurso narrativo bem estruturado e se realizando 

sem dificuldades. 

MELO (1997 in BRAIT, 1997, p.187) comenta que “crianças de cinco ou seis 

anos, geralmente, são capazes de isolar os ”elementos centrais” do tipo: anúncio 

do tema, apresentação de personagens, das circunstâncias, problema, solução, 
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conclusão”. Contudo este modelo não é rígido, visto que devem ser consideradas 

as variações de vozes, de lugares discursivos e de conteúdos. Portanto a 

narrativa da criança não pode ser igual a da mãe, visto que, segundo a autora, 

estas partem de referenciais distintos. 

Para Perroni, o acesso às histórias amplia o número de rotinas verbais que 

podem ser usadas na elaboração das narrativas infantis. Segundo esta autora, 

apenas “o conhecimento das rotinas verbais não é suficiente, o que mostra a 

importância de fatores situacionais e contextuais do grupo como, por exemplo, a 

presença de um adulto interessado” (PERRONI, 1992, p.26). Perroni, diz ainda 

que a palavra contexto se refere tanto ao aspecto lingüístico quanto ao contexto 

físico imediato (localização no tempo e no espaço, e atividades dos 

interlocutores) como também ao contexto de interação, portanto, se refere à 

complexidade relacionada ao desenvolvimento da linguagem.

As histórias tomadas com referência, neste estudo, trazem em seu desenrolar 

uma relação de dependência temporal entre os eventos, o uso de verbos de ação 

e o emprego do pretérito perfeito. Somadas, essas características lingüísticas 

fornecem para a criança uma orientação acerca das possíveis construções da 

língua e de posições sócio-cognitivas. Além disso, num exemplo explícito de 

relação dialética, a criança ouvinte contrapõe o conteúdo das narrativas a outros 

fatores contextuais e faz o seu reconto elaborando um novo discurso, pessoal, 

mas constituído por todos os fatores já mencionados. Esse novo discurso 

construído pela criança, retorna ao seu entorno social e produz efeitos no 

auditório, que mais uma vez influenciará o sujeito em uma relação dialética e 

interminável.

 Dando continuidade a seu estudo, Perroni cita pesquisa realizada por 

Applebee, onde este autor afirma que “contar uma estória é um dos muitos usos 

da língua em nossa cultura, atividade à qual se associam convenções de 

abertura formal, uso consistente de verbos no passado, plural e fecho formal” 

(APPLEBEE, 1978, p.36 apud PERRONI,1992, p.31). O referido autor pesquisou 

a estrutura narrativa de histórias contadas por crianças e apontou dois processos 

básicos em suas estruturas: centração e encadeamento. Estes funcionamentos 
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poderiam ser explicados através dos estágios vygotskyanos de formação de 

conceitos, indo desde seu estado natural, passando a fase da psicologia ingênua 

até chegar as funções psicológicas superiores, desenvolvendo-se de forma 

complexa e progressiva. Assim, na centração estariam os vínculos concretos ou 

perceptuais e abstratos ou conceituais, ao passo que o encadeamento se refere 

aos elos de complementaridade e similaridade que ligam os elementos dentro da 

seqüência temporal e de causalidade.

Como já referido anteriormente por Vygotsky (1989), é a função generalizante 

e a possibilidade de abstração da linguagem que conferem ao sujeito a 

possibilidade de evoluir, permitindo que os processos cognitivos se organizem e 

a linguagem se torne racional. É generalizando as regras a respeito do que ouve 

e valendo-se das multifaces da linguagem, que a criança começa a abstrair as 

normas da língua e a construir a sua própria linguagem. 

Considerando-se as narrativas do gênero Contos de Fadas, pode-se toma-las 

sob dois ângulos: em um primeiro plano a interação. De acordo com os autores 

pesquisados, o costume de narrar se enraíza na necessidade humana de se 

comunicar. Assim como hominídeos em torno da fogueira ou camponeses e 

nobres de feudos medievais, entre a criança e seu interlocutor, freqüentemente a 

mãe, este pode ser um hábito interessante.

Em outro plano, não menos importante, está a transição da criança em fase 

pré-lingüística, em que vigora a inteligência prática e uma linguagem com fins de 

alívio emocional, para a fase lingüística propriamente dita, momento em que 

passam a operar o pensamento verbal e a linguagem racional. Isto ocorre devido 

ao fato dos signos lingüísticos transformarem uma aptidão biológica em histórico-

social e possibilitarem “um funcionamento psicológico mais sofisticado, mediado 

pelo sistema simbólico da linguagem” (OLIVEIRA, 1997, p.47). Há que se 

considerar também o funcionamento psíquico da criança de até seis anos, cuja 

limitação de vocabulário associada à ausência de conhecimentos e de 

explicações lógicas induzem ao pensamento mágico. Enquanto a criança não 

entende a dinâmica das relações familiares e do mundo à sua volta, é aceitável 
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que ela se sinta discriminada e excluída como a Cinderela ou perdida em uma 

floresta assustadora como João e Maria. 

A aquisição da linguagem e, por conseguinte, o desenvolvimento do discurso 

narrativo, se constroem paulatinamente sobre uma base em que operam 

simultaneamente os momentos de interação da criança com os mundos físico e 

psíquico à sua volta, sua relação de alteridade e sua exposição a objetos 

lingüísticos sob a forma de enunciados da língua, sendo linguagem e discurso 

anteriores ao sujeito e se constituindo a interação entre o sujeito e seu horizonte 

social.

Nesta dissertação, o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem 

vai sendo questionado através dos movimentos da criança em sua ocupação 

discursiva do lugar de narrador. A criança, frente aos momentos de interação 

com seu interlocutor mais constante, vai percebendo o que, como, quando e para 

quem narrar. As exposições ao discurso predominantemente lúdico e à 

polissemia das narrativas de Contos de Fadas, tornam-se situações propícias 

para esta dinâmica visto que deixam a criança livre para construir suas hipóteses 

lingüísticas e suas relações de sentidos. 

As pesquisas de cunho sócio-interacionistas defendem o processo de 

aquisição e desenvolvimento da linguagem como sendo um movimento que parte 

do macro para o microcosmo, ou seja, do discurso para a palavra, ao mesmo 

tempo em que dialético ao mesmo tempo em que se serve das palavras da 

língua para organizar toda uma complexidade interna. A criança não ouve sons 

isolados, mas fonemas articulados conforme as regras da língua, em uma 

elaboração discursiva que pode se apresentar tanto sob a forma da linguagem 

cotidiana, quanto dentro da estrutura das narrativas oferecidas às crianças. 

A autora Coracini lança mão do termo heterogeneidade, proveniente da 

lingüística aplicada, para adjetivar com bastante propriedade o gênero textual ora 

analisado e sua relação com seu ouvinte. Trazemos para esta discussão seus 

postulados, por entender que os Contos de Fadas estabelecem o diálogo com a 

individualidade humana, possibilitando a construção de “um saber que não se 
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transmite, não se aprende, não se ensina, e que, no entanto existe e se faz 

sempre presente, produzindo efeitos” (CORACINI, 2001, p.139). Neste sentido, a 

linguagem diferenciada dos Contos de Fadas fala à heterogeneidade constitutiva 

do sujeito, suas características específicas, seus interesses e motivações. 

Este sujeito heterogêneo constituído nos momentos de interações que 

dialogicamente o influenciam, constrói seu discurso segundo alguns aspectos 

metodológicos caracterizados por Bakhtin (1979), segundos os quais são 

adotados os esquemas de discurso direto ou indireto. Seguindo esta abordagem, 

Cunha apresenta estudo sobre o discurso reportado tendo como banco de dados 

as resconstituições de histórias realizadas por crianças. Conforme esta autora, 

para recontar uma história, a criança pode fazê-lo valendo-se tento do discurso 

direto, onde “reproduz textualmente a fala do outro ou de si mesmo em outro 

momento” quanto do discurso indireto, “resultado da análise do sentido do 

enunciado no seu contexto de enunciação e tomada de posição sobre um ato de 

fala” (CUNHA, 1992, p.1). Segundo a autora, durante o discurso narrativo infantil 

se percebe que a criança tanto repete literalmente a história quanto recria seus 

enunciados, sem que haja para isso o que ela chama de equação definitiva.

Cunha (1992) retoma os processos analógicos freudianos de condensação, 

deslocamento e acréscimo e observa que a linguagem funciona segundo essa 

mesma dinâmica. São estas as três instâncias responsáveis pelas 

transformações ocorridas quando a criança reconta uma história. De acordo com 

a autora, a condensação se faz através de omissões, quando a criança suprime 

partes do texto. Os deslocamentos consistem em ênfase dada a elementos 

diferentes do texto original e os acréscimos são fragmentos de outros discursos 

ou interações que as crianças trazem de seu imaginário, de seus conhecimentos 

prévios ou de seus sentimentos. Estes movimentos abre espaço para novas 

discussões à respeito dos aspectos subjetivos envolvidos na formação do 

discurso e podem ser observados durante a atividade narrativa da criança 

observada, visto que Ana omite trechos da narrativa original, enfatiza fatos que 

chamam sua atenção e acrescenta comentários pessoais as histórias que conta. 
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Considerando-se a aquisição da linguagem e o desenvolvimento do discurso 

narrativo sob todas as perspectivas comentadas, ficam explícitos os muitos 

aspectos implicados no processo de construção da habilidade discursiva. Em seu 

processo de desenvolvimento, o discurso narrativo se constitui segundo uma 

dinâmica de influências recíprocas e relações dialéticas. Diferente das 

explicações cognitivistas que postulam a linguagem como secundária ao 

pensamento, a proposta sócio-interacionista se mostra mais próxima das 

referências pesquisadas e das imagens registradas durante a realização desta 

pesquisa, por aludirem as contribuições trazidas pela troca de informações 

lingüísticas e sócio-culturais entre o par adulto/criança.

Analisando-se o material coletado, pode-se perceber como a criança vai 

internalizando as rotinas verbais e os conceitos abordados em cada história. Nos 

primeiros registros, ela só usa a terceira pessoa do singular e generaliza os 

verbos presente e no passado perfeito. Na etapa seguinte, já se mostra 

lingüisticamente competente e habilidosa, usando a terceira pessoa do plural e o 

futuro composto. Mesmo nos registros iniciais, quando a criança hesita diante de 

alguns conceitos, como as cores e a índole da bruxa, sua atitude denota os 

processos de funcionamento psíquico superior: Ana para, questiona, reflete sobre 

o assunto e se coloca de maneira bastante oportuna. 

O contexto das narrativas em discussão assim como a linguagem de forma 

geral é anterior ao sujeito e lhe fornece estruturas que norteiam seu 

desenvolvimento, ampliando as possibilidades de elaborações mais sofisticadas, 

disponibilizando oportunidades de aprofundamento tanto no uso de construções 

lingüísticas mais especializadas como no sentido da evolução do pensamento e 

da criação de identidades sócio-afetivas. Ao se constituir discursiva, a criança 

participa ativamente da atividade narrativa, percebe o emprego das normas da 

língua, constrói significados para o que ouve. Usando o modelo da língua e as 

situações narradas com propriedade, ela se coloca no reconto através de sua 

fala.

Diante do exposto, o desenvolvimento do discurso narrativo fica entendido 

como processo que envolve simultaneamente construção e resultado das 
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elaborações do sujeito, embasado por princípios lingüísticos, cognitivos e de 

interações sociais. A linguagem e a ludicidade das narrativas de Contos de 

Fadas convidam a criança a participar de maneira ativa da atividade de reconto 

e, dessa forma ocupar seu lugar de locutora de cada palavra dita, resultado do 

vivido e do pensado que se encaminha ao Outro, seu interlocutor, e ao futuro, 

momento em que cada uma das partes implicadas formará o todo discursivo e 

criando um adulto mais sensível, racional e transformador.
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II. INTERACÃO E APRENDIZAGEM 

2.1  A INTERAÇÃO 

“A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, 
nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da 
interação verbal”.

                                         (BAKHTIN, 1979, p.109).

A literatura sobre a aquisição da linguagem em geral afirma que só aos 

poucos a criança assimila as regras da língua e este movimento é realizado 

através da exposição dos mais jovens à prática da língua e das oportunidades de 

interação com os indivíduos mais experientes do seu grupo social. No entanto, as 

diversas teorias divergem quanto ao papel exercido pelo meio, pelo outro, como 

também pela interação (aqui entendida como construção de conhecimento com 

mediação), caracterizando-as como behavioristas, inatistas, construtivistas e 

interacionistas. Todas de certo modo partilham um sujeito ancorado no cogito 

cartesiano, o que elimina as teorias sobre a aquisição da linguagem de base 

analítica. Considerando que a literatura sobre o tema é pródiga em pesquisas 

que rechaçam hoje explicações behavioristas e inatistas, passaremos a discutir 

teorias de base cognitivista. 

Segundo Brunner e Zeltner (1994), autores cognitivistas, interação é um efeito 

recíproco, um processo de influência mútua e uma condição básica para a 

formação de grupos. Para estes autores, “o indivíduo se torna pessoa com base 

em suas interações” (BRUNNER e ZELTNER, 1994, p.148). 

Embora em outro campo teórico, Dolto, pesquisadora situada no campo da 

Psicanálise, parece também atribuir valor à interação quando diz que “a criança 

observa os gestos e os atos dos adultos. Escuta suas palavras. Conserva na 

memória todos esses comportamentos” Para esta autora, as experiências vividas 

pela criança ficam enraizadas e seu prazer se encontra em perceber o prazer 

que proporciona ao outro através dessa linguagem.  (DOLTO in DAVID, P. 1978, 

p.15). É dessa forma que as relações parentais vão, desde muito cedo, participar 
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do processo de constituição do sujeito e de sua afetividade para, dessa forma 

influenciar os demais aspectos envolvidos no desenvolvimento da criança.

Winnicott diz que os atos de confiabilidade humana estabelecem uma 

comunicação muito antes que o discurso signifique algo. De acordo com suas 

observações, ele conclui que o modo como a mãe olha quando se dirige à 

criança, o tom e o som de sua voz, tudo isso é comunicado muito antes que o 

pequenino compreenda o discurso. O referido autor é radical em sua colocação: 

“uma criança que não experimentou o cuidado pré-verbal é uma criança carente” 

(WINNICOTT, 1999, p.143). Esta colocação trazida por um especialista no 

assunto, deve servir de argumento para orientar os adultos que convivem com 

crianças e desejam participar de seu desenvolvimento geral. 

Pensando sobre as atividades que contribuem para a aprendizagem, 

Winnicott diz que “o conteúdo não importa, o que importa é o estado de quase 

alheamento que permite o acesso da criança ao que está fora do indivíduo mas 

não é externo à ele” (WINNICOTT, 1975, p.76). Este autor acredita que através 

da atividade lúdica, a criança reúne fragmentos do mundo externo e de sua 

realidade psíquica, veste fenômenos, significados e sentimentos e põe para fora 

seu potencial onírico. Isto é possível porque, segundo Brunner (1994), tanto 

povos primitivos quanto crianças em idade pré-escolar, interpretam os 

acontecimentos não de forma lógica e objetiva, mas sim conforme suas relações 

emocionais.

Partindo de outra perspectiva, Pereira defende o momento de interação 

adulto/criança como atividade transformadora de cada palavra dita em um elo na 

cadeia da aquisição da linguagem e comenta que “mesmo quando ainda não têm 

um status de representação conceitual, a criança tem um significado 

compartilhado com o adulto em virtude de seu uso em situações familiares de 

interação” (PEREIRA, 2004, p.65). O citado autor assegura que a criança 

aprende a palavra em seu contexto de interação e os conceitos se formam em 

um processo contínuo de construção de campos semânticos que podem ser 

facilitados pelas situações de interação estabelecidas pelos adultos. 
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Um dado relevante mencionado por muitos dos autores pesquisados foi o 

valor da interação mãe-criança durante a fase inicial da vida da criança e alguns 

apontaram a atividade de narrar Contos de Fadas como sendo o momento em 

que a mãe e a criança se encontram para se apreciar mutuamente. A mãe conta, 

fornecendo o modelo e com sua voz envolve a criança que depois reconta 

respondendo aos estímulos e construindo seu discurso. Como mencionado por 

Vygotsky, não é uma elaboração simples e direta, é uma dinâmica complexa que 

envolve a dupla mãe-criança, suas particularidades e as especificidades 

estruturais da língua e do discurso.

Rappaport mostra evidências empíricas da interação mãe filho e afirma que 

nos primeiros anos de vida da criança ela será “determinante fundamental de 

certas características de personalidade mais ou menos permanentes, que se 

manifestam no processo de desenvolvimento da criança” (RAPPAPORT, 1981, 

p.44) e complementa afirmando que, segundo Anna Freud, a aprendizagem da 

linguagem é uma dessas características. Ainda de acordo com esta autora, a 

interação mãe-filho se realiza segundo o modelo bidirecional criando uma díade 

onde o comportamento de um influencia o outro. 

Coelho estudou o assunto e escreveu sobre importantes orientações para 

pessoas que lidam com crianças, visando o melhor aproveitamento dos 

momentos de interação e dos conteúdos objetivos e subjetivos das histórias. Em 

seu livro, a autora criou uma tabela com dados sobre a faixa etária da criança e 

as narrativas que geralmente lhe são mais interessantes e comenta sobre as 

estruturas dos contos, seus conteúdos, formas de narrar e sugerir atividades a 

partir das histórias. Esta autora revela que ao contar histórias, pode-se “aprender 

com as crianças, observando-lhes as reações, interpretando suas atitudes e 

refletindo sobre isso” (COELHO, B. 1998, p.8), colocação que reforça o 

significado da palavra interação e situação que pode servir de exemplo de 

relação dialógica. 

Rego (1995) publicou um trabalho tendo como foco principal os processos de 

construção da escrita, contudo, em seus capítulos iniciais, a citada autora se 

reporta aos primeiros contatos da criança com a linguagem articulada. Segundo 
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suas pesquisas, a experiência oferecida pela mãe muito acrescenta à linguagem 

oral da criança, familiarizando-a com as normas a serem exigidas quando se 

iniciar o processo de aquisição da escrita, uma vez que o texto lido contém 

características léxicas e gramaticais da língua. Para Rego, a oportunidade de 

interação estimula o desenvolvimento de estratégias de processamento da 

linguagem importantes para a futura vida escolar da criança. A autora argumenta 

ainda que os momentos de interação em torno de atividades lingüísticas podem 

ser indicados como possibilidade de promoção do desenvolvimento infantil, seja 

do ponto de vista do desenvolvimento das habilidades lingüísticas, seja dos 

aspectos sócio-cognitivos implicados.

2.2  A APRENDIZAGEM 

“A aprendizagem da criança começa 
 muito antes da aprendizagem escolar” 

(VYGOTSKY,1991, p.8).

A aprendizagem tem sido conceituada na literatura especializada como sendo 

o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes e 

valores a partir de seu contato com a realidade, sendo portanto, um processo de 

construção constituído por várias etapas distintas porém intimamente associadas. 

É o efeito das trocas sucedidas entre o indivíduo e seu grupo social mais 

próximo, promovendo a superação de determinada situação problema através de 

uma mudança de comportamento e abrangendo hábitos formados por aspectos 

da vida afetiva e pela assimilação de valores culturais, de acordo com Fernandez 

(1990).

Segundo o arcabouço teórico da Psicopedagogia, área que reúne 

conhecimento da psicologia, psicanálise, pedagogia, filosofia e neurologia entre 

outros, tendo como objeto de estudo a aprendizagem e suas eventuais 

dificuldades, pode-se entender por aprendizagem o movimento de adaptação no 

qual intervém inteligência, corpo, desejo e organismo.
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Para aprender o indivíduo precisa contar com condições biológicas, 

cognitivas, mas a aprendizagem envolve principalmente a participação ativa do 

sujeito em seu próprio processo de construção, o desejo do novo conhecimento e 

a compreensão a respeito de sua utilidade, relacionando-o com conhecimentos 

prévios e vislumbrando a possibilidade de ampliação de seu potencial. Aprender 

evolve confiança, prazer e mudança de comportamento.

Pain (1992, p.15), define a aprendizagem não como uma estrutura, mas como 

“um lugar de articulação de esquemas”, que envolve as dimensões biológica e 

social no processo de construção do EU. Para esta autora, entre as funções da 

aprendizagem pode-se apontar a função mantenedora, que garante a 

continuidade da espécie; a função socializadora, que transforma o indivíduo em 

sujeito social; a função repressora também com fins sociais só que relativos aos 

limites que asseguram a convivência e a função transformadora, aquela que 

impulsiona a liberdade para imaginar e criar situações novas. 

Há, na literatura especializada sobre o processo de aquisição da linguagem, 

divergências teóricas entre cognitivistas e sócio-interacionistas em que os 

primeiros determinam a linguagem como capacidade inata secundária ao 

pensamento e os segundos, que percebem a linguagem como sistema simbólico 

que fornece conceitos e formas de organização ao pensamento. Para os 

cognitivistas, a linguagem é uma faculdade eminentemente humana e se 

desenvolve do individual para o social enquanto que para os sócio-

interacionistas, a linguagem é um processo dialógico que se inicia no âmbito 

social e, depois é individualizada e internalizada, constituindo dessa forma o 

pensamento.

Para que se possa entender o desenvolvimento infantil, é interessante buscar 

suporte nas teorias disponíveis e pertinentes ao assunto. Ao estudar o 

desenvolvimento infantil, Piaget esquematizou sua evolução de acordo com 

epistemologia genética, em estágios que se sucedem desde o nascimento até a 

puberdade. O primeiro estágio seria o período sensório-motor, de 0 a 2 anos, 

fase da vida na qual a criança age por reflexo, não possui conceito acerca de si 
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ou do que é diferente de si, sendo seus impulsos naturais e instintivos, conforme 

Wadsworth (1997). 

Por volta dos dois anos, tendo interagido constantemente com seu interlocutor 

(na maioria das vezes, a mãe) e recebido inúmeros estímulos do ambiente em 

que vive, a criança passa a desenvolver “novas capacidades, entre elas o 

egocentrismo, a centração”, a ausência de reversibilidade e a inabilidade de 

acompanhar transformações” (WADSWORTH, 1997, p.65). Nesta etapa 

chamada de período pré-operacional, a criança passa pelo que os cognitivistas 

consideram uma revolução intelectual. As experiências pelas quais já passou 

foram internalizadas pelos movimentos de assimilação, acomodação e 

equilibração.

As pesquisas piagetianas mostraram que a criança pré-operacional já 

desenvolveu esquemas que estruturam seu contato com o mundo à sua volta. 

Segundo Costa, nesta fase “o aparecimento da linguagem é o grande 

acontecimento” (COSTA, 2001, p.21). Na verdade, a linguagem não ‘surge’ assim 

do nada, ela apenas começa a se manifestar oralmente de uma forma 

culturalmente determinada e passa a contar em escala crescente com o domínio 

das regras da língua. 

Os autores filiados à teoria cognitivista postulam que, para a criança pré-

operacional, a imitação é um exercício e uma recreação e, ao imitar, ela (a 

criança) vai adquirindo autonomia para representar elementos ausentes. Os 

teóricos asseguram que a imitação que a criança faz dá origem à imagem mental 

e conseqüentes representações mentais através das imagens interiorizadas. “A 

criança atribui significados variados e diferenciados aos objetos” (COSTA, 2001, 

p.22). Essa ação de atribuir significados é chamada de produção simbólica e é 

dessa maneira que a criança vai adquirindo esquemas de signos convencionais 

como os signos lingüísticos e vai, gradativamente, construindo seus conceitos. 

Através desses conceitos, a criança passa a operar o jogo simbólico, com a 

importante função de manter afetivo e intelectual. 
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De acordo com a teoria piagetiana, toda aquisição de conhecimento é feita 

através de esquemas, constructos hipotéticos que funcionam como arquivo das 

experiências do indivíduo, e são mecanismos internos de organização que visam 

a adaptação do indivíduo. A atuação dos esquemas se faz através de três 

etapas: a assimilação, a acomodação e a equilibração. 

A assimilação diz respeito a integração de um novo dado através da aplicação 

de um esquema já existente, ou seja, a criança desenvolve a fala articulada 

tomando como elementos os balbucios que a antecederam e as especializações 

orgânicas que estas produções possibilitaram. A acomodação por sua vez, 

consiste na mudança de um esquema ou na criação de um novo esquema com o 

propósito de assimilar o novo conhecimento, isto se pode observar quando a  

criança percebe a existência de tempos verbais anteriores e posteriores ao 

presente e, generalizando regras, tenta reproduzir este modelo. A equilibração 

refere-se ao espaço entre a assimilação e a acomodação, até que outro estímulo 

chegue ao indivíduo e todo processo se repita sucessiva e continuamente. 

Segundo Wadsworth (1997, p.20), contudo, “seria uma extrema 

supersimplificação sugerir que uma pessoa processa um estímulo por vez”. Este 

autor considera que o ser humano está continuamente processando um grande 

número de estímulos e entre eles estão os referentes ao que ele chama de 

linguagem falada. Para ele, a linguagem falada é uma forma de representação 

que tem seu grande momento no estágio pré-operacional, quando a criança 

começa a empregar palavras faladas como sentenças ou símbolos, participando 

ativamente do intercâmbio verbal, da internalização da palavra e de sua 

utilização como forma de ação. 

Deixando à parte a divergência entre Piaget e Vygotsky sobre a gênese da 

linguagem e do pensamento e do papel do outro na mediação, Wadsworth afirma 

que a linguagem é adquirida através da transmissão externa e, para sua 

aprendizagem “a convivência com modelos é absolutamente necessária” 

(WADSWORTH, 1997, p.71). 
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As contribuições dos cognitivistas trouxeram importantes informações para o 

estudo do desenvolvimento infantil, mas no que se refere à gênese da 

linguagem, estes postulados teóricos explicam apenas a linguagem como 

expressão do pensamento, deixando o discurso narrativo vinculado às histórias 

produzidas por outros autores, totalmente descobertas. Durante a atividade de 

reconto, o que se pode observar é o acesso aos signos lingüísticos ajudando o 

pensamento a se organizar. 

Lemos (1996) sugere que o estudo da linguagem seja realizado de maneira 

interdisciplinar, propondo princípios que consideram tanto a maturação biológica 

e os estágios do desenvolvimento, quanto as interações sociais e as relações 

dialógicas, mas especialmente dando grande destaque ao papel do inconsciente 

nas manifestações discursivas. O discurso é também uma dimensão que diz 

respeito à inserção do sujeito em seu grupo e ao estabelecimento de suas 

relações com seu entorno sócio-histórico-cultural e ideológico. Atendendo a todas 

as posições teóricas, linguagem e discurso não devem ser definidos como 

produto de aprendizagem, mas sim instâncias constitutivas do sujeito e, 

simultaneamente, construídas por ele, em sintonia com seu contexto imediato.

Para Lier-De Vitto, “o que realmente importa para os pesquisadores é 

registrar indicadores da atualização de conhecimentos prévios e progressos da 

aprendizagem das regras da língua” (LIER-DE VITTO, 1997, p. 03) mas o que 

freqüentemente é divulgado como dado científico acerca desse processo são os 

resultados de pesquisas empíricas onde crianças foram observadas em fases 

distintas do desenvolvimento e em diferentes contextos de interação social. 

Perroni por sua vez, embasada pela teoria sócio-interacionista, se dispõe a 

explicar o processo de desenvolvimento do discurso narrativo da criança e, para 

isso observa a fase das protonarrativas, quando “a criança ainda não é capaz de 

sozinha construir textos que possam ser reconhecidos” (PERRONI, 1992, p. 39). 

Em virtude das restrições léxicas, o discurso da criança apresenta-se preso à sua 

realidade imediata (aqui), ao momento presente (agora) e a produções 

univocabulares. Em uma etapa posterior, a criança começa a perceber as 

relações temporais e a desenvolver o conceito de tempo, apoiada em estímulos 
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lingüísticos, iniciando pelo uso de expressões e tempos verbais flexionados e 

reportando-se ora ao passado ora deslocando-se para o futuro.

As protonarrativas seriam, então, fragmentos de enunciados relacionados a 

uma experiência prévia da criança e concretizadas por estruturas embrionárias 

que, em pouco tempo, darão origem ao discurso narrativo. Perroni (1992) 

comenta que este procedimento de construção nasce do diálogo e do jogo verbal 

entre adulto e criança e Madalena Freire diz que “aprender envolve introjeção de 

modelos, mediados pela cópia e pela imitação” (FREIRE in DAVINI, 1998, p. 68) 

e assegura que para isso é preciso desejo. É o desejo de ser igual ao outro que 

alicerça o processo de aprendizagem, fazendo com que o aprendiz supere os 

modelos e os recrie, construindo ao mesmo tempo seu próprio modelo e, assim 

conquistando a diferenciação e a autonomia. 

A fala e a língua, portanto, como fenômenos sociais que são, figuram entre as 

dimensões factíveis de aprendizagem, todavia a aprendizagem deve ser 

entendida não como ato automático e sim como construção que envolve 

sistemas complexos e que se constitui durante toda a vida, em um processo de 

integração progressiva, conforme já referido, ocorrendo de forma bastante 

significativa na infância.

Nenhum ser humano nasce falando, embora se expresse e possa emitir 

fonemas de todas as línguas. Por outro lado, nenhuma língua se constitui como 

tal sem o esteio de um grupo social. Portanto, para aprender a falar, a criança 

precisa ser exposta a situações de fala, precisa ouvir e entender o que se diz, 

precisa querer se comunicar e confiar em seu interlocutor. Dessa forma, ela vai 

observando, construindo suas hipóteses e se aproximando gradativamente da 

estrutura complexa da língua e, gradativamente, passa a dominar seus códigos e 

regras.

A aprendizagem abrange hábitos formados, aspectos da vida afetiva e 

assimilação de valores culturais. Segundo José e Coelho (1989), pode-se 

considerar que uma aprendizagem foi significativa quando ela ocorre a partir da 

reação entre o novo conhecimento e o que já se conhecia previamente, 
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considerando-se que conhecimento prévio não é o que se ensinou antes, mas 

sim aquilo que o sujeito sabe a partir de suas experiências. Para aprender a 

língua, a criança precisa ouvi-la e relacioná-la com seu interlocutor, com objetos 

e situações e com os benefícios que este complexo lhe possa trazer. 

No caso dos Contos de Fadas, pode-se argumentar que eles tanto oferecem 

exemplos de estrutura e usos da língua, como possibilitam a criança a 

identificação com suas inquietações como criam para ela padrões conceituais 

facilmente relacionáveis à sua vida cotidiana, como por exemplo o bem e o mal,o 

desejo e a falta, êxito e fracasso etc. Além disso e principalmente, a situação 

interativa em que criança e adultos se encontram para a atividade do contar 

histórias é de enorme riqueza para o desenvolvimento da linguagem da criança, 

e não só da atividade do narrar. Dessa forma, mesmo usando uma linguagem 

simbólica e um contexto imaginário, estas narrativas falam de assuntos com os 

quais as crianças já convivem e, portanto, já possuem um conhecimento prévio 

ainda que não possam compreender seu funcionamento nem explicá-lo. 

Citando Lindgren (1977), José e Coelho reafirmam que “as crianças estão 

sempre aprendendo em níveis diferentes” e que o que é aprendido 

inconscientemente tem mais probabilidade de permanecer. Estas autoras 

defendem na importância dos momentos de interação familiar visto que 

acreditam que a “a criança retém definitivamente os sentimentos que seus pais 

tem a ela e à vida em geral. Esses sentimentos serão a base para o conceito que 

ela formará de si própria e do mundo” (JOSÉ, 1989, p.12). 

Rodari (1982) lamenta a falta de estímulos adequados às crianças e trata os 

Contos de Fadas como atividades lúdicas recomendáveis e sugere vários jogos 

verbais à partir desse tema, com os quais pode-se estimular a criatividade e a 

imaginação das crianças. Atualmente, as crianças têm acesso aos mais distintos 

conceitos e, auxiliadas pelo seu grupo social, poderão selecioná-los e relacioná-

los, construindo seu próprio conhecimento. Reforçando tais comentários, 

Zilberman (2003) acredita que o acesso da criança a tais atividades funciona 

como um modelo de estruturação da língua, contribui para o alargamento de seu 

domínio lingüístico e outorga ao ouvinte a possibilidade de desdobramento de 
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suas capacidades intelectuais. A grande vantagem seria que dessa forma a 

criança aprende informalmente e, essa aprendizagem, portanto é significativa. 

Além disso, “o modelo nunca é definitivo visto que o modelo ideal é aquele que 

tem algumas traves mestras, mas oferece ao mesmo tempo certa flexibilidade, 

para poder variar no momento da aplicação e ser capaz de revelar tanto o 

repetido quanto o novo” (TODOROV, 2004, p.11). Para ele, a utilidade do modelo 

não pode ser negada, mas é preciso evitar que ele se torne obsessivo. Ao se 

referir ao mundo das narrativas, a autora lembra que este é composto de regras 

próprias e diferentes das do mundo real. 

Assim, a criança vai se constituindo sujeito na medida em que estabelece 

uma relação de alteridade com seu entorno, se distinguindo de e 

simultaneamente mantendo com ele as constantes trocas de influências que 

estabelecem uma relação dialética. Neste processo dinâmico, cabe ao adulto 

estar próximo, interagir e oferecer a criança referências a respeito da língua e do 

mundo.

2.3  A MEDIAÇÃO  SIMBÓLICA 

“As pessoas que interagem com a criança não são objetos 
 passivos ou simples juízes de seu desenvolvimento, mas 

 companheiros ativos que guiam, planejam, orientam as suas 
 condutas: são agentes de seu desenvolvimento” 

(BRAIT,1997, p.322). 

Para tentar solucionar o impasse estabelecido entre a gênese da linguagem e 

do pensamento, outras linhas de pesquisas foram abertas e novas teorias se 

articularam com as já existentes, na tentativa de explicar melhor o processo de 

aquisição da linguagem e desenvolvimento do discurso narrativo. 

De acordo com Vygotsky (1984), a relação do homem com o mundo não é 

uma relação direta visto que toda relação entre sujeito e objeto é estabelecida 

através de elos de ligação. Estes elos mediadores são freqüentemente 
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chamados de instrumentos e a mediação propriamente dita pode ser definida 

como “um processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação 

que deixa de ser um simples processo de estímulo-resposta para tornar-se um 

ato complexo e mediado” (OLIVEIRA, 1997, p.26).

Todavia, sob a denominação de instrumentos mediadores, há uma sub-

divisão entre os instrumentos propriamente ditos, elementos ampliadores das 

possibilidades de transformação da natureza e externamente orientados e os 

signos, entidades orientadas pelo interior do próprio sujeito, permitindo que “o ser 

humano armazene informações muito superiores as que poderia guardar na 

memória” (OLIVEIRA, 1997, p.30).

 Para Vygotsky (1984, p.52), “os signos são estímulos artificiais ou auto-

gerados” e são capazes de se renovar constante e ininterruptamente. O signo 

lingüístico é diferenciado do sinal, sendo o primeiro variável e flexível, e o 

segundo, imutável e sempre idêntico a si mesmo. Os signos, portanto, 

representam a realidade e podem referir-se tanto a objetos presentes quanto 

ausentes. Os indivíduos vão gradativamente internalizando as marcas externas e 

desenvolvendo internamente estruturas mais complexas e articuladas, fazendo 

relações entre eventos e desenvolvendo a capacidade de lidar também com 

idéias, conceitos, imagens ou qualquer outra representação do real.

Segundo Oliveira (1997, p.36), “a linguagem é o sistema simbólico básico de 

todos os grupos humanos e, portanto, socialmente dado”. Como sistema 

simbólico que é e constituída através vivências do indivíduo e das 

representações construídas em seu contato com o mundo o sujeito constrói seu 

sistema de signos, seu código para decifrar tudo que está à sua volta. Zilberman 

(2003, p.46) enfatiza a importância da linguagem situando-a como mediadora 

entre a criança e o mundo. É assim que o ser humano aprende e evolui. 

Segundo Bettelheim (1980, p.77), o simbolismo dos Contos de Fadas 

“preenche as enormes lacunas na compreensão da criança” decorrentes de seus 

parcos conhecimentos e da imaturidade de seu pensamento. Para este autor, a 

magia e o encantamento são a melhor explicação para a criança que ainda não 
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compreende o funcionamento lógico por trás de situações como, por exemplo, a 

transformação daquela mãe generosa que alimenta e protege na megera cruel 

que proíbe o consumo de refrigerantes. Assim como a linguagem onírica dos 

sonhos, o simbolismo dos Contos de Fadas é interessante para a criança pré-

operacional porque usa uma linguagem acessível a seus processos mentais. 

Esse é um dos motivos pelos quais as crianças se identificam e gostam das 

narrativas de Contos de Fadas. O simbolismo, contudo, não se restringe a um 

determinado período da vida. Sociedades historicamente muito antigas já se 

valiam dessas estratégias para explicar os fenômenos da natureza e, ainda hoje, 

adultos de todas as raças e credos utilizam o simbolismo em práticas religiosas. 

A dimensão simbólica é, portanto, uma prática que muito tem a contribuir para o 

desenvolvimento do sujeito e de suas relações com o real. 

Com esta perspectiva e embasado pelos conceitos marxistas, Vygotsky 

(1984) entende que a necessidade de cooperação para o trabalho e a 

conseqüente melhoria da qualidade de vida do grupo levaram as pequenas 

comunidades primitivas a interagir e desenvolver a comunicação. Daí então o 

autor propõe o sócio-interacionismo como explicação para a situação propícia à 

aprendizagem e ao desenvolvimento da espécie humana, considerando como 

elementos mediadores os instrumentos, os signos e o Outro que interage com  

cada sujeito. Trazendo este arcabouço teórico para o estudo da construção do 

discurso narrativo oral, fica óbvio o valor da interação e das situações que dela 

decorrem.

Neste sentido, pode-se dizer que a atividade de narrar Contos de Fadas 

trabalha com dois mediadores simultaneamente e igualmente importantes: um é 

a figura do adulto contador e o outro é a própria narrativa. Enquanto escuta, a 

criança observa e percebe diversos aspectos de cada um desses mediadores. E 

para entender melhor este aspecto da mediação, é importante apresentar um dos 

conceitos basilares da teoria vygotskyana que é o de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP). 
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2.4   A ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL 

“Não basta estabelecer o nível evolutivo em termos de tarefas ou
atividades que uma criança é capaz de realizar sozinha, mas é preciso 

 determinar o que é capaz de fazer com a ajuda dos outros” 
(FREITAS,1997, p.322). 

Um dos princípios fundamentais do sócio-interacionismo é a troca/construção 

de experiências e informações entre os diferentes indivíduos do grupo social 

como pré-requisito para a aprendizagem e o desenvolvimento. Para os teóricos 

dessa linha, tal prática figura como situação imprescindível na construção do 

novo conhecimento. Ao interagir com o Outro, a criança tem contato com 

estruturas e usos da língua, do pensamento e das relações sócio-afetivas, que 

muito tempo levariam para se desenvolver em outras condições. O adulto que 

conta histórias para a criança atua, portanto, como facilitador de seu 

desenvolvimento e o faz tornando acessível à criança uma complexidade que ela 

ainda não consegue compreender nem elaborar sozinha. 

Vygotsky (1989), descontente com os métodos avaliativos de sua época, 

percebe que através deles só se observa o que a criança é capaz de realizar 

sozinha, desconsiderando tudo que ela pode conseguir caso seja assistida. Para 

este autor, tudo o que a criança pode realizar sozinha, as etapas já alcançadas e 

conquistadas, correspondem ao que ele chamou de nível de desenvolvimento 

real, ao passo que, aquilo que a criança ainda não domina com independência, 

mas realiza com a colaboração de outros, foi denominado nível de 

desenvolvimento potencial. 

A Zona de Desenvolvimento Proximal vygotskyana, portanto, se refere à 

distância entre o nível real que se costuma determinar através da solução de 

problemas de maneira independente e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou 

em colaboração com companheiros mais capazes. É neste intervalo que os 

momentos de interação se tornam estratégias de importância significativa e tanto 

mais auxiliam se tomarem o lugar de atividades sistematicamente realizadas. 
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Com base nestas posições teóricas, é dessa forma que a interação vai 

promovendo a aprendizagem. Este é o percurso percorrido durante o processo 

de desenvolvimento da criança e pode ser aplicado à aquisição da linguagem e 

ao desenvolvimento do discurso narrativo: a criança, interagindo com seu 

interlocutor, capta os estímulos do meio, associa estes estímulos a sensações de 

prazer ou desprazer e, incentivada, tenta reproduzi-los até dominar as estruturas 

envolvidas e a poder fazê-lo de maneira independente.

A interação é imprescindível para o satisfatório desenvolvimento da criança 

todavia o ideal seria que estes momentos fossem aproveitados de maneira 

previamente planejada, sem qualquer tipo de rigidez e dentro de um propósito 

flexível e sintonizado com as respostas da criança. Estas ocasiões tornam-se 

bem mais ricas quando o adulto conhece seu potencial e corresponde ao olhar e 

a observação da criança com o seu próprio olhar e observação das reações 

infantis. E nessa questão, para que o papel da interação possa ser melhor 

compreendido, é interessante apresentarmos em linhas gerais a teoria da 

atividade desenvolvida por Leontiev (2001). 

2.5  TEORIA DA ATIVIDADE

“A atividade lúdica é uma forma do sujeito se
relacionar com a coletividade e consigo mesmo” 

(AMARILHA, 1997, p. 88). 

Leontiev (2001), outro teórico da linha sócio-interacionista soviética, 

pesquisou os estágios do desenvolvimento da teoria piagetiana sob uma 

perspectiva marxista e desenvolveu estudos que apontam a atividade como 

sendo um critério de transmissão de um estágio de desenvolvimento para outro 

através de um processo psicologicamente caracterizado. A partir de seus 

trabalhos, este autor descobriu que tipos diferentes de atividade podem 

desencadear novos ou reorganizar antigos processos psíquicos tais como a 
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imaginação ativa e o pensamento abstrato, podendo dessa forma operar 

positivamente no desenvolvimento dos pequeninos.

De acordo com este autor, “o primeiro ponto a ser estabelecido durante o 

desenvolvimento da criança, sob influência das circunstâncias concretas de sua 

vida, é o lugar que ela ocupa no sistema das relações humanas à sua volta” 

(LEONTIEV in VYGOTSKY, 2001, p. 59). Esta posição corrobora as conclusões 

de muitos outros autores, entre eles José (1989), Davini (1998), Rodari (1982), 

Winnicott (1999) entre outros. 

Segundo seus estudos, Leontiev concluiu que ação é diferente de atividade 

visto que a ação não envolve a necessidade, o empenho pessoal e não motiva a 

criança. A atividade, por sua vez, pode ser o objetivo da ação e isso é o que 

produz novas relações com a realidade. A atividade é elaborada previamente 

sendo também flexível a atuação dos participantes. Para ilustrar, pode-se dizer 

que a ação de lê para sua filha conduz a mãe à atividade de interação. Portanto, 

os momentos de interação proporcionados pela leitura de Contos de Fadas se 

constituem numa atividade porque mantém a criança motivada e envolvida 

durante sua realização usufruindo da companhia de seu interlocutor mais 

assíduo, freqüentemente a mãe, com a qual a criança se sente segura e 

confortável para lidar  com o imaginário e tirar dele explicações pertinentes às 

suas angústias e compatíveis com seu nível de desenvolvimento mental. A 

atividade vista dessa forma, instaura o ambiente ideal para a atuação dos 

mediadores, estimulando a Zona de Desenvolvimento Proximal, promovendo de 

forma lúdica e enraizada na subjetividade, a ampliação do cabedal de 

conhecimentos e alternativas para a criança lidar com as dificuldades inerentes 

ao seu desenvolvimento. 

A atividade de narrar é fundamentalmente uma estratégia de jogo verbal e, 

quando tomadas as narrativas de Contos de Fadas como fio condutor, essa 

atividade passa a acumular o “status” de jogo simbólico e, como tal, além de 

divertimento e brincadeira, visa “o crescimento, as aprendizagens e o 

fortalecimento das relações interpessoais”, conforme Antunes (2003, p.15). Este 

autor aconselha que essa atividade seja disponibilizada a crianças de 36 meses 
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até os 6 anos. A análise do material coletado durante esta pesquisa mostra que, 

quanto mais se puder estender este período, melhor para a criança que deverá 

ter seu acesso ao gênero citado iniciado tão logo dê os primeiros indícios de que 

se aproxima do período pré-lingüístico, por volta dos dez/doze meses, segundo 

José (1989, p. 38). Essa prática em muito contribuirá para facilitar seu domínio de 

técnicas narrativas além de outras habilidades lingüísticas de forma mais 

eficiente.

Vistos por esta ótica, os Contos de Fadas podem ser considerados atividades 

mediadoras que atuam na Zona de Desenvolvimento Proximal devido ao auxílio 

que prestam as crianças em fase de aquisição de linguagem através do modelo 

da língua, da presença do interlocutor e do incentivo à superação das suas 

dificuldades. Ao narrar, o adulto cria um espaço de interação, permitindo que a 

criança se coloque bem próxima e se sinta confortável e acolhida. Estes fatores 

da ordem da afetividade fazem com que a criança esteja perceptiva e receptiva 

para observar, selecionar e assimilar tanto as situações narradas e quanto a 

postura do narrador. Durante os momentos de interação, quando a criança olha 

para seu interlocutor e ouve dele as narrativas, ela percebe não apenas as 

palavras do conto, mas também toda uma série de aspectos relacionados a 

quem fala. Entre os elementos mais aparentes, podem-se indicar as expressões 

faciais e gestuais, a entonação da voz e os comentários paralelos ao ato de 

narrar. Enquanto narra, embora muitas vezes não se dê conta, o adulto assume 

papéis que chamam a atenção da criança e enfatizam determinadas 

características que lhe poderão servir de referência no futuro. 

No decorrer das narrativas, as dicotomias apresentadas pelo texto tomam 

impulso e elementos como o bem e o mal são tratados com uma gravidade que 

informa ao ouvinte, de uma maneira bastante nítida, suas possíveis opções de 

identidade. Ao ouvir os contos, a criança se projeta naquela realidade ficcional e 

desenvolve uma relação com os personagens. As palavras que ouve são 

dispostas em uma estrutura bem elaborada e, ao ouvi-las, a criança percebe tais 

arranjos e construções.
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A situação trazida pelo conto serve de mediadora entre a criança e todos os 

elementos envolvidos na atividade e no seu desenvolvimento: a língua, o enredo, 

as relações sociais, os valores culturais e o simbolismo que remete a afetividade. 

A criança entra no contexto da história e, ao mesmo tempo se desliga das 

pressões do mundo real, tem nos Contos de Fadas o fio condutor que lhe orienta 

sobre o funcionamento da realidade e lhe prepara para lidar com as questões de 

difícil compreensão até aquele momento. Esta situação estabelece uma rica 

Zona de Desenvolvimento Proximal. 

Tanto a estrutura das narrativas de Contos de Fadas quanto a pessoa do 

contador podem ser apontados como mediadores no processo de aprendizagem 

no período em que se desenrola o processo de aquisição da linguagem e se 

constitui o discurso narrativo. Ambos, conto e contador são referenciais que 

permitem a criança um processo dinâmico de construção de seu próprio discurso. 

Narrar Contos de Fadas é uma atividade importantíssima visto que 

disponibiliza a criança tanto o lugar de ouvinte como o de locutor. Ao recontar 

essas histórias, a criança inverte os papéis, ocupando o lugar de locutor e 

atraindo para si o olhar de seu auditório social. Contar e recontar as narrativas de 

Contos de Fadas são atividades interdependentes e integrantes de um mesmo 

jogo: um jogo verbal, cognitivo e simbólico. Esta atividade estimula 

conjuntamente a habilidade verbal, o jogo a cognitivo (seqüência e 

causalidade...), a afetividade (amor/ódio, amigo/inimigo...) e as relações sócio-

culturais (família,hierarquia social...). 

Por usar a mesma linguagem dos Contos de Fadas, as crianças entre dois e 

seis anos encontram nesta atividade um aporte nas expressões de abertura (era

uma vez) e fechamento (felizes para sempre) para delimitar o campo do 

fantástico e não demonstram qualquer dificuldade em diferenciá-lo da realidade, 

fato observado quando a criança estudada explica para a mãe que a bruxa é 

malvada, mas é ‘de brincadeira’. A criança que inicialmente se comportava como 

mero ouvinte, começa a construir seu discurso narrativo, indo das protonarrativas 

a uma posição discursiva consistente, evoluindo da competência limitada que 

permitia narrar apenas pequenos enunciados, até a construção de uma posição 
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crítica a respeito do que fala, dominando os aspectos lingüísticos, cognitivos e 

sócio-afetivos envolvidos na situação de interação. 

2.6   AS DIMENSÕES DA APRENDIZAGEM: 

        OBJETIVIDADE, SUBJETIVIDADE E INTERSUBJETIVIDADE 

“Aprender é mudar e mudar não é um processo fácil, 
 sem  conseqüências, pois inclui o humano 

 e com ele todas as suas emoções” 
                                                                                                                             (DAVINI, 1998:47)

Diante das perspectivas teóricas consideradas pelos corpora que constituem 

o presente estudo, é oportuno retomar a discussão sobre as dimensões 

implicadas na constituição do discurso narrativo oral de crianças entre os dois e 

os seis anos. Para tanto, é importante reiterar que o discurso narrativo é, ao 

mesmo tempo, processo e resultado, construído ao longo do período de 

aquisição e desenvolvimento da linguagem.

A dimensão objetiva desse processo se refere ao posicionamento do sujeito 

frente à estrutura complexa da língua e tem como eixo central os fatores 

lingüísticos envolvidos, ou seja, aspectos fonéticos, fonológicos, léxicos, 

sintáticos, de acordo com as regras da língua e aspectos semânticos e 

pragmáticos, norteados pelos sentidos possíveis e pelo uso que o grupo ao qual 

pertence a criança faz. Em seus momentos de interação com seu entorno social, 

o sujeito percebe a macroestrutura da língua, absorve seu funcionamento e vai, 

gradativamente constituindo-se discursivo ao narrar seus recontos.

Entre os fatores que envolvem a subjetividade presente durante todo o 

processo de elaboração interativa do discurso infantil, encontram-se os aspectos 

pragmático e semântico relacionados aos usos que o grupo social faz da língua e 

os muitos sentidos que podem ser atribuídos ao que é dito. Deve-se também 

considerar o fato de ser a criança, aprendiz da língua, um sujeito clivado cujo 

psiquismo funciona tanto no nível consciente das operações mentais quanto no 
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nível inconsciente e subjetivo, de acordo com Davini (1998), Freire (1997), Lane 

(1997), Parlato (1997), Perroni (1992), entre outros.

A dimensão intersubjetiva envolvida neste processo se refere às relações 

entre os atores do cenário discursivo. Ao se estabelecer como objeto de estudo 

uma criança em fase pré-escolar, devem ser considerados seus limitados 

conhecimentos da língua e do mundo de forma geral, resguardando-se a 

intersubjetividade valor relevante na construção do discurso narrativo. Tal fator 

aparece relacionando estruturas cognitivas, sócio-afetivas e a historicidade 

composta pelas experiências prévias que circunscrevem o sujeito em foco, ao 

mesmo tempo se refletindo e se refratando em seus recontos, numa dinâmica 

que nem sempre é constante mas é certamente contínua.

Além dos dois universos acima citados, segundo Bakhtin (1979, p.125), “os 

discursos são modelados pela fricção da palavra contra o meio extra-verbal e 

contra a palavra do outro”. Embora sem abordar especificamente crianças em 

seus livros, como se vê, Bakhtin mostra como a criança vai sendo envolvida pelo 

“fluxo ininterrupto da linguagem para transformar cada enunciação em um ato de 

criação individual, único e não reiterável” (BAKHTIN, 1979, p.77), mas contando 

sempre com elementos idênticos aos de outros enunciados. A intersubjetividade 

fica então assim definida: é a troca constante entre o Eu e o Outro, é toda 

influência trazida pelas vozes de outros discursos para o meu e a ondulação 

provocada pelo que digo no discurso de quem me escuta. 

Neste quadro, torna-se possível perceber que o discurso, assim como a ponta 

do iceberg de David Bohm (1992), ou como cada uma das partes que formam a 

imagem tridimensional descoberta por Dennis Gabor (1947), é apenas parte de 

um todo bem mais amplo e complexo. A partir daí, pode-se entender a linguagem 

como um universo caótico semelhante ao de Lorenz (in SOUZA, 1998, p.43), que 

mobiliza linhas aparentemente incongruentes, arrumando-as numa ordem mais 

complexa, que exige dos interessados um olhar mais criterioso. Assim como na 

teoria do caos, Lorenz acredita que um pequeno movimento em um determinado 

ponto pode provocar grandes repercussões em outros lugares distantes do 

mundo, durante o processo de desenvolvimento da linguagem eventos 
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aparentemente simples podem alterar todo o seu funcionamento e o resultado do 

processo.

É assim que simultaneamente o sujeito vai se constituindo discursivo e 

desenvolvendo suas habilidades e sua competência lingüística, ou seja, vai 

aprendendo como, quando e para que usar a língua, na medida em que convive 

com ela. O conceito de competência foi elaborado por Perrenoud (1999, p.07) e 

diz respeito à “capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 

situação, apoiado em conhecimentos, mas sem se limitar a eles”. É, portanto, a 

habilidade ou aptidão para usar determinado objeto do conhecimento em 

diferentes contextos e com criatividade. O início da construção da competência 

lingüística é, conforme pesquisas já comentadas, anterior à escolarização e 

quem sabe anterior mesmo ao nascimento, devendo ser promovida durante o 

convívio familiar e no período de educação pré-escolar. 

Referindo-se a esta fase em que a ludicidade preenche grande parte dos 

momentos de interação, Amarilha (1997) declara que “toda atividade lúdica 

implica em distanciamento do real (...) e que esta abstração é necessária ao 

planejamento e à elaboração de projetos”. A partir dessa colocação, a autora é 

ainda mais firme, assegurando que “só consegue planejar quem consegue 

abstrair o mundo imediato e viver temporariamente no imaginário posto que, é a 

partir da abstração que se treina a concentração” (AMARILHA, 1997, p.51). 

Nesta abordagem, a autora indica, portanto, uma das contribuições das 

atividades originadas a partir das narrativas de Contos de Fadas. 

Ao ouvir Contos de Fadas, as crianças aprendem sobre si, com o mundo que 

as cerca e com a natureza da própria vida, podendo então relaxar e confiar no 

final feliz. Conforme Bettelheim (1980) e Held (1980), citados mais adiante, as 

narrativas de Contos de Fadas já foram condenadas por serem consideradas 

escapistas e incentivadoras de uma possível fuga da realidade. O que ocorre de 

fato é que elas oferecem às crianças uma possibilidade de enfrentamento e 

superação das próprias dificuldades. Na verdade, as crianças que tem acesso a 

este gênero aprendem principalmente a confiar em si mesmas e a lutar pelo que 

acreditam. Elas aprendem isso porque seu raciocínio mágico trata as 
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experiências vividas pelos personagens como conhecimento prévio: ‘se a 

Cinderela conseguiu eu também posso conseguir’. 

Held, preocupada com as convenções sociais que insistem em rotular antes 

de averiguar as coisas em profundidade, analisa os múltiplos aspectos da 

literatura infantil e a evolução intelectual e psicológica da criança e confirma que 

“o tempo e o espaço míticos do conto são naturais à criança” (HELD, 1980, p.43). 

Na obra ora referida, indica que “razão e imaginação não se constroem uma 

contra a outra, mas, ao contrário, uma pela outra. Não é tentando extirpar da 

infância as raízes da imaginação criadora que vamos torná-la racional. Pelo 

contrário, é auxiliando a manipular essa imaginação criadora cada vez com mais 

habilidade , o que supõe quase sempre a mediação do adulto” (HELD, 1980, 

p.48). Para Held, a infância é a idade do jogo verbal, nesta atividade, a criança 

pequena mergulha num banho de linguagem adulta, descobre sons e pouco a 

pouco se apropria deles.

A atividade narrativa associada ao conteúdo simbólico dos Contos de Fadas 

ajuda a criança a agir de maneira mais competente diante de diversas 

solicitações que envolvam questões lingüísticas, cognitivas e sócio-afetivas. A 

criança que tem acesso a esta prática, não só freqüentemente é mais falante, 

como também realiza muito cedo construções lingüísticas qualitativamente mais 

elaboradas, é mais sensível a questões sociais e se mostram afetivamente mais 

tranqüilas. Antigas dúvidas a respeito das contribuições da atividade de narrar 

Contos de Fadas devido ao fato de tais narrativas estarem aparentemente 

distante da realidade da criança atual, já foram a muito tempo dissipadas. Tudo 

aquilo que antes se temia, a magia e o encantamento de uma época atemporal 

são hoje entendidos como aliados do pequeno aprendiz.

As informações trazidas pelo presente estudo atestam o valor da atividade de 

conto e reconto das referidas narrativas para a construção do discurso narrativo 

oral considerando o sujeito em processo de desenvolvimento e em contato com a 

estrutura da língua, anterior a ele, com suas relações sócio-afetivas imediatas, 

com o valor de sua participação ativa e com o caráter dialógico de suas relações.
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A atividade de reconto tem como ponto central seu caráter interativo e todos 

os benefícios que dela se podem usufruir os quais estão relacionados às 

contribuições que o contato com o Outro pode oferecer a este processo de 

construção. A criança aprende com a narrativa, mas aprende muito mais ao 

observar seu interlocutor. É ele quem lhe oferece os novos conhecimentos e, 

muitas vezes, é o referencial de sua fala que a criança projeta para o futuro. 
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III. LITERATURA DE TRANSMISSÃO ORAL

3.1 AS  NARRATIVAS 

“Desde sempre o homem narrou”
(CAVALCANTI, 2002: 19).

De acordo com Cavalcanti (2002), primeiro o homem usou suas narrativas 

para dominar a realidade a ser explorada, depois narrou para tentar explicar a si 

mesmo o mágico e o fantástico, tudo que não entendia. Dessa forma, o ser 

primitivo imergiu no mundo simbólico das narrativas e se constituiu sujeito da 

própria cultura. 

Em volta do fogo, companheiros exibiam-se depois de uma caçada, anciãos 

dramatizavam eventos conferindo poderes à chuva e ao trovão e os jovens 

inquietavam-se ao se referirem à colheita ou a qualquer outro fato que pudesse 

influenciar suas vidas. Comunicar o que foi ouvido, sentido e interpretado é 

também dizer de si e representar para o outro, é dar à própria vida. Ao redor do 

fogo e sob o céu estrelado, o homem divagou sobre o divino e o terreno, sobre a 

realidade e a fantasia, construindo o seu caminho e se constituindo como o 

sujeito da linguagem. Surge então o Ser que Antunes (2003:09) chamou de 

espécie “homo loquens”, o sujeito constituído pela linguagem, com capacidade 

para falar, expor idéias transmitir cultura e, pelos caminhos da fala, 

desenvolvendo a habilidade de refletir e pensar, fazendo de seus pensamentos 

uma cadeia de reflexos que estrutura a grandeza da consciência humana.

Desde a vida intra-uterina e desde os primeiros tempos da humanidade, as 

pessoas estão constantemente expostas aos sons. Alguns deles chegam e vão 

deixando apenas impressões sensoriais, “outros, despertam variados tons em 

nossos sentimentos e pensamentos, ecoam em nossas lembranças e aí 

encontram o caminho mais complexo da linguagem, exigindo revelação e 

significação” (PERROTTA, 1995, p.13). O som da voz humana não é apenas 

uma produção natural da espécie, mas sim o resultado de uma longa história de 

adaptação do indivíduo e o refinamento de movimentos de seu organismo, 
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eclodindo suavemente em palavras que se realizam na voz e “a voz voa, canta e 

encanta” (REYZABAL, 1999, p.15). 

Existem ainda hoje no mundo comunidades iletradas ou, mais precisamente, 

ainda não alfabetizadas, porém não se tem notícia de grupos sociais sem 

necessidades verbais. Embora atualmente já se defenda o valor ideológico de 

uma língua não oral como, por exemplo, a língua de sinais, utilizadas por 

indivíduos surdos, neste estudo deter-nos-emos nas questões relativas às 

situações que envolvem a oralidade, adotando essa dimensão como campo 

teórico. Assim sendo, a tradição oral passa a ocupar o lugar de caminho de volta 

às raízes da humanidade e, ao mesmo tempo, a possibilidade de evocar para o 

futuro valores morais, fatos históricos, situações sociais e culturais de um tempo 

que não volta no calendário, embora nunca abandone a essência da 

personalidade humana. 

Pelo exposto até o momento, fica evidente que “a capacidade de comunicar-

se oralmente é um recurso fundamental e o principal veículo da interação social” 

(REYZABAL, 1999, p.56). Esta autora espanhola considera a oralidade como 

atividade composta por sons do nível fonêmico das palavras, realizada na 

presença de, no mínimo, duas partes, falante e interlocutor; que precisam 

dominar o código instituído pela língua, realizado através de um conteúdo léxico, 

semântico e pragmático, utilizando-se ainda de outros elementos verbais e não 

verbais.

Enquanto a oralidade assegurava aos seres humanos primitivos a 

transmissão de informações que lhes permitia o êxito frente às intempéries, na 

infância essa mesma transmissão de conhecimentos e cultura consolida o saber 

de muitas gerações e se converte em interações afetivas de grande relevância 

para a criança. Histórias oralmente transmitidas ficam registradas na memória da 

criança, permitindo-lhe nomear o que já não existe, revivê-lo e reordenar suas 

experiências atuais. Segundo Reyzabal (1999, p.261), “tradição e literatura orais 

não só representam o futuro da imaginação e da fantasia, mas também permitem 

a integração do indivíduo na cultura criada pela coletividade”. 
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Entres outras características, a transmissão oral consiste no relato de 

tradições ou testemunhos que desempenhavam uma função em sua comunidade 

de origem. Tais relatos costumam ocorrer livremente, apoiados em meios 

mnemônicos suscetíveis de alterações. A oralidade é, portanto, um processo 

consciente e reflexivo que funciona como “mostruário de problemas e reflexões” 

(REYZABAL, 1999, p.266). A referida autora conclui que a transmissão oral 

torna-se assim um testemunho frágil e manipulável e sugere que toda escuta é 

uma interpretação, uma recriação. Busatto (2003) atribui à longevidade de tais 

práticas à divulgação de idéias e condutas populares além do resgate de valores 

culturais.

Nos primórdios da civilização, como a prática oral precedeu a escrita, os seres 

primitivos se comunicavam e transmitiam suas mensagens através da oralidade e 

de recursos gestuais. Com o surgimento das primeiras línguas, com a 

possibilidade de registro escrito, os relatos orais passaram a apresentar versões 

escritas. Assim foi por muito tempo, até na Idade Média, quando a igreja 

continuou a tornar inacessíveis às pessoas comuns os livros copiados pelos 

escribas.

Essa posição da igreja transformou aquele tempo em um território fértil para a 

ampla disseminação da literatura de transmissão oral. Privada do conhecimento 

formal, a sociedade medieval desenvolveu caminhos alternativos e transformou a 

oralidade como a modalidade de satisfação de necessidades interativas e 

histórico-sociais das comunidades, tornando as narrativas um meio de 

transmissão de conhecimentos e uma atividade de lazer muito popular. Nesta 

época, então, observa-se um retorno à cultura popular e à transmissão oral. As 

narrativas tornam-se, pois, um meio de transmissão cultural eficaz e uma 

atividade de lazer. Naquele tempo, a infância era ainda ignorada e, por isso, seu 

processo de desenvolvimento em geral e de sua linguagem mais 

especificamente, não eram considerados assuntos relevantes.
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3.2   OS CONTOS 

“O universo do conto se espalha em
     uma multidão de tradições heterogêneas” 

 (MOISÉS, 1967,p. 32). 

De acordo com a literatura consultada, existem várias formas de narrativas de 

transmissão oral. Entre os tipos mais freqüentemente encontrados estão os 

contos fantásticos, os maravilhosos, os mitos, as fábulas, as lendas, as alegorias, 

os contos jocosos e os Contos de Fadas. Cada uma dessas manifestações conta 

com atribuições e estilo próprio, entretanto, todas elas oferecem uma reflexão 

sobre o ser humano, sua vida e suas necessidades. Segundo Amarilha (1997), “o 

conto focaliza um momento crucial na vida da personagem” e a seqüência de 

fatos conexos resulta em conseqüências e enredos comuns ao destino humano 

constituindo-se assim sua função organizadora dos sentidos. 

Segundo Moisés (1978), a origem mais provável da palavra conto seria o 

verbo contar, que na Idade Média significou enumerar objetos, depois resenha ou 

descrição de acontecimentos, relato de fatos reais e narrativa. Posteriormente os 

contos passaram a constituir um gênero literário e atualmente é difícil especificar 

com certeza suas raízes, sabe-se, porém que “o universo dos contos se espalha 

em uma multidão de tradições heterogêneas” (MOISÉS, 1978, p.32). Conforme 

esta fonte, nas narrativas serão encontrados principalmente relatos de fatos ou 

acontecimentos, envolvendo ação, movimento e evolução no tempo. 

Continuando a leitura deste autor, pode ser observada a diferença entre os 

tipos de discurso de maior ocorrência nos contos. São eles: o discurso direto, 

quando os personagens falam diretamente, usando-se na fala diferentes tons de 

voz e na escrita travessão ou aspas; o discurso indireto, quando o narrador 

assume a fala dos personagens; o discurso indireto livre, quando há fusão entre 

a primeira e a terceira pessoa narrativa, ou seja, entre autor e personagem e, 

finalmente, o monólogo, que se passa dentro da cabeça do narrador. De acordo 

com Cunha (1992), “o discurso direto reproduz textualmente a fala do outro ou de 

si mesmo em outro momento e o discurso indireto é o resultado da análise do 
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sentido do enunciado no seu contexto de enunciação e a tomada de posição 

sobre um ato de fala”. 

O conto fantástico mistura o real com o inexplicável, provocando “a ruptura 

da ordem estabelecida, irrupção do inadmissível no seio da inalterável legalidade 

cotidiana” (CAILLOIS. apud TODOROV. 2004b, p.32). Segundo Todorov (2004), 

são três as características de maior ocorrência neste gênero: a ambigüidade, as 

reações das personagens à trama e uma semântica capaz de várias 

interpretações. Conforme Held (1980, p.30), “toda literatura é fantástica pois o 

real nos atinge já penetrado de sonho”. Esta autora indica como gênero 

fantástico as obras cuja temática e a linguagem introduzem o leitor/ouvinte em 

um mundo diferente daquele  com o qual convive.

Os contos maravilhosos são um gênero de origem indo-européia e 

costumam abordar questões referentes à problemática de valores materiais, da 

realização pessoal e da ascensão social. Provenientes das camadas populares, 

as aventuras freqüentemente se desdobram no oriente médio (Índia, Egito, 

Palestina, Pérsia, Irã, Turquia), quando o homem do povo dá vazão a “suas 

necessidades básicas, ou seja, estômago, sexo e vontade de poder” (COELHO, 

1987, p.14). Diante da possibilidade de realização, ele busca conforto na fantasia 

e na real opulência dos palácios. As referências mais antigas dão conta de 

manuscritos cuja idade foi calculada em torno de 3200 anos, encontrados pela 

egiptóloga Mrs. D’Orbeney, segundo Coelho (1987). Podem ser citados como 

exemplos, os contos de Calila e Dimna, Sendebar e os célebres contos das Mil e 

Uma Noites. 

Os mitos são outro gênero muito antigo de narrativa fantástica. Construídos 

pela imaginação humana, estão “sempre ligados a fenômenos inaugurais: à 

genealogia dos deuses, à criação do mundo e do homem, à explicação mágica 

das forças da natureza, etc” (COELHO, 1997, p.150). Dessa forma, os mitos são 

narrativas vinculadas aos impérios grego e romano, numa tentativa de responder 

à necessidade humana de explicar a vida, o mundo e as grandes forças da 

natureza.
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As fábulas são contos tidos como admonitórios que narram situações vividas 

por animais, por seres inanimados ou trans-reais, com o objetivo de transmitir 

preceitos da moralidade. Suas personagens são sempre símbolos e representam 

algo em um contexto universal, tentando expressar as relações do indivíduo com 

seu espaço e com sua capacidade de compreensão. De origem oriental, este 

gênero foi trazido para o ocidente pelo grego Esopo e introduzido na literatura 

ocidental por La Fontaine, no século XVII, segundo Coelho (1997).

As lendas são narrativas antiqüíssimas, em verso ou em prosa, que relatam 

tradições folclóricas misturando o maravilhoso e o imaginário, superando o 

histórico e o verdadeiro e mantendo uma ligação com o tempo e o espaço 

geográfico, de acordo com Coelho (1997). Algumas vezes este termo é usado 

para aludir a relatos que misturam ficção e realidade e, em outros, são 

generalizações  acerca de gêneros fantásticos. 

As alegorias são espécies literárias que expressam idéias através de 

imagens de entes sobrenaturais, mitológicos ou lendários em um tom elevado ou 

sério. De acordo com Todorov (2004b), alegoria tem o sentido próprio apagado e 

não pode ser literalmente entendida, precisa-se estar atento ao sentido figurado. 

A alegoria, portanto, não é um gênero narrativo, mas sim um elemento básico na 

construção de alguns dos gêneros acima citados, sejam eles as fábulas, os mitos 

e as lendas. 

Os contos jocosos, de natureza próxima aos contos exemplares, são 

narrativas breves e cotidianas, porém diferenciam-se destes por seu tom cômico 

e obsceno, explorando situações, gestos e palavras vulgares. Estas narrativas 

originárias dos fabliaux que fizeram muito sucesso na França medieval, tem 

como um de seus maiores autores o italiano Boccaccio. Este autor criou “um 

esquema de dez contos independentes que se organizam em função de um eixo 

espacial-temporal” (COELHO, 1991, p. 47). A novelle, de Boccaccio, o

Decameron, tratava de “aventuras amorosas exaltantes ou ridículas, fantasiosas 

ou realistas, ternas ou violentas entremeadas pelos vícios, vaidades, misérias e 

grandezas” (COELHO, 1991, p. 47), que permeiam as relações humanas.
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Os Contos de Fadas, gênero narrativo de fundamental importância para esse 

estudo, serão tratados a seguir de maneira mais aprofundada, comentando suas 

origens, como se tornaram literatura infantil, a pertinência de seus conteúdos aos 

conflitos próprios das fases iniciais da vida e sobre sua longevidade. 

3.3.  OS CONTOS DE FADAS. 

“Tudo que os homens precisam é de Contos de Fadas”. 
 (ARIÈS 1978, p.20) 

Os Contos de Fadas, diferentes de tudo que já se comentou até então, são 

narrativas nascidas entre os celtas, um povo pacífico, produto da evolução e da 

migração da agricultura que, com sua espiritualidade, contribuiu para a formação 

da cultura ocidental.

Amantes de uma arte inconclusa e interativa conforme acena Kruta (2004), os 

celtas apreciavam o maravilhoso e a potência mágica do verbo, a qual usavam 

para apagar o limite entre o real e o imaginário. Sua religiosidade em torno de 

uma deusa que governa tudo e todos, fez nascerem as fadas, belas figuras 

femininas, “dotadas de virtudes e poderes sobrenaturais, que interferem na vida 

dos homens para auxiliá-los em situações-limite, quando já nenhuma situação 

natural seria possível” (COELHO, 1987, p.31). O termo fada vem do latim fatum e 

significa destino, fatalidade. As fadas podem também encarnar o mal, 

apresentando-se na figura de uma bruxa para, dessa forma, compor a eterna 

dualidade da condição feminina, ou ainda se transformam em animais ferozes 

que ameaçam a vida do herói. 

Este gênero narrativo herdou a fantasia, a imaginação e o encantamento das 

novelas de cavalaria, como as do ciclo arturiano dos Cavaleiros da Távola 

Redonda, e os incorporou a suas histórias de teor espiritual, ético e existencial, 

que representam a realização de sonhos ou ideais, tendo como mediadores a 

magia e como opositores seres de diversas naturezas. As narrativas de Contos 

de Fadas encontraram terreno fértil no sistema feudal da Idade Média e 

continuam, muito tempo depois, influenciando a atmosfera das produções de 
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autores como Shakespeare, em Sonho de Uma Noite de Verão, e Camões, com 

Os lusíadas, e a sua Ilha dos Amores, versão lusitana da Ilha de Avalon, habitat 

das fadas.

Em 1634, o soldado e poeta italiano Giambattista Basile publica suas cinco 

histórias, o Pentameron, dentro do que se pode chamar de gênero maravilhoso, 

aludindo ao Decameron de Boccaccio e tornando-se o primeiro autor a levar sua 

personagem principal, a menina Zezolla, a refletir sobre suas responsabilidades 

acerca do próprio destino. A coleção de histórias de Basile serviu de fonte 

inspiradora para outros escritores, entre eles Staparolla (O Gato de Botas e A

Bela e a Fera) e reacendeu a chama mágica dos contos populares. 

Com o fim da Idade Média, começa na França o reinado de Luís XIV, o rei sol, 

e com ele abrem-se os nobres salões e surge uma moda irresistível: narrar e 

ouvir contos da tradição popular. As tais histórias surgiam muitas vezes nas salas 

de fiar, dirigiam-se aos adultos e chegavam nos pomposos salões da corte 

depois de refinados, onde eram também conhecidas como “mimos das damas de 

Versalhes” (ARIÈS, 1978). Com o passar do tempo, as recitações orais foram 

consideradas tradicionais e ingênuas. Em 1691, Charles Perrault, erudito e 

acadêmico francês envolvido na Querela, movimento em que os antigos 

defendiam a autoridade do latim e os modernos, grupo de Perrault, atestavam a 

superioridade do francês para a produção literária, e freqüentador assíduo dos 

ambientes aristocráticos, publica sua primeira obra, A paciência de Grisélidis,

inspirado pela causa feminina, da qual uma das líderes era sua sobrinha, Mlle. 

Héritier, conforme relato de Coelho (1987). 

Em sua segunda obra, Os desejos ridículos, Perrault recria um conto antigo 

na tentativa de mostrar que “a Ilíada não foi obra de um só escritor, mas 

resultante de vários contos populares tradicionais encaixados uns nos outros, 

seguindo um certo fio narrativo” (COELHO, 1987, p.67). Depois dessa criação, 

ele escreveu os Contos da Mãe Gansa, coleção que incluía as seguintes 

histórias: A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Barba Azul,

As Fadas, A Gata Borralheira, Henrique do Topete, O Gato de Botas, e O

Pequeno Polegar, sendo as seis primeiras Contos de Fadas e as duas últimas, 
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contos maravilhosos. Como se pode perceber, nas narrativas de Contos de 

Fadas não é imprescindível a figura da fada, mas, enquanto gênero, as histórias 

precisam ser originárias da cultura popular e contar com eventos mágicos. “A 

magia não está no fato de haver uma fada, mas na sua forma de ação, de 

aparição, de comportamento, de abertura de portas” (ABRAMOVICH, 1997, 

p.121).

Em suas versões, Perrault combinou informações de várias fontes e buscou 

um certo refinamento, excluindo tudo que considerasse vulgar, numa tentativa de 

agradar à nobreza, seu público mais constante. Por esse motivo, muitas das 

características originais se perderam, devido ao fato de não terem sido 

registradas e outras tantas foram criadas, em versões diferentes, para agradar 

públicos distintos. 

Antes de se tornar a atividade da moda nos salões parisienses, no período 

que antecedeu e se estendeu pela Idade Média, as narrativas de Contos de 

Fadas já eram uma prática popular por toda Europa, contudo devido ao modismo, 

se expandiram e se fortificaram. Assim como a Querela que agitou os intelectuais 

franceses da época, nos demais países, também houve reações semelhantes de 

proteção aos valores pátrios. Na Alemanha, instigado pela força do latim e pela 

afirmação do francês como língua artística, o nacionalismo germânico, no afã de 

proteger sua cultura popular, motivou pesquisadores importantes, como os já 

naquela época mundialmente conhecidos, irmãos lingüistas Jacob e Wilhelm 

Grimm. Nesta época Guttemberg já havia inventado a imprensa e a burguesia já 

se posicionava como público consumidor, segundo Zilberman (2003). Fica aqui 

bem claro, portanto, que as narrativas surgiram como manifestações populares, 

foram transformadas em lazer e direcionadas a um público adulto. Os adultos da 

corte passaram a se interessar pelas publicações editadas, deixando as 

narrativas orais para crianças, segundo Ariès (1978, p.71). 

Em 1800, os irmãos Grimm viajaram por todo o país, entrevistando 

camponeses e colhendo um vasto material, “interessados em construir um 

monumento vivo à língua alemã” (RODARI, 1982, p.49). Ao retornar, eles 

editaram a antologia mais abrangente que já se havia visto, baseada nas 
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histórias e lendas alemãs, onde “se voltaram para o fantástico de uma narração 

envolvida pela atmosfera poética” (ABRAMOVICH, 1997, p.123). Esta iniciativa é 

indicada pela literatura específica como a primeira produção literária destinada ao 

público infantil. 

Considerando o recorte metodológico desta pesquisa que elegeu como objeto 

de investigação a relação entre o desenvolvimento do discurso narrativo e os 

Contos de Fadas, passaremos a apresentar alguns pontos importantes sobre a 

relação vincada que existe entre o período que chamamos de Infância e o gênero 

textual/discursivo que mais presente está nas interações de natureza lúdica entre 

adultos e crianças em idade pré-escolar. 

3.4 A INFÂNCIA E OS CONTOS DE FADAS 

“A criança só pode vivenciar o mundo simbolicamente” 
 (BETTELHEIM, 1980,p. 63). 

A estrutura de família que se conhece hoje não existiu sempre, emergiu a 

partir da Idade Moderna, quando a burguesia tomou o poder e adotou um modelo 

familiar “centrado não mais em amplas relações de parentesco, mas num núcleo 

unicelular, preocupado em manter sua privacidade e estimular o afeto entre seus 

membros” (ZILBERMAN, 2003, p.15). Antes disso, as crianças não recebiam 

qualquer cuidado ou atenção especial nem os benefícios decorrentes dos 

vínculos emocionais com seus parentes mais próximos. Todavia, o mais 

importante é que “as novas relações que os pais estabeleceram com os filhos 

influenciam o comportamento desses últimos, fazendo surgir ”uma ‘nova criança’, 

mais esperta e mais madura” (ARIÈS, 2001, p.320). 

Para Ariès (2001), “no final do século XIV, sinais de uma nova relação com a 

criança surgem nos meios abastados das cidades. Trata-se de uma vontade 

cada vez mais reafirmada de preservar a vida da criança” (ARIÈS, 2001, p. 315). 

Em Londres, John Locke publica Da Educação da Criança, que se tornou um dos 

clássicos da pedagogia européia no século XVIII. No início da obra, o autor 
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chama a atenção dos pais para as virtudes da prevenção nos assuntos relativos 

à saúde, inaugurando uma inovadora posição até aquela época. Dessa maneira, 

a criança passa a ocupar um lugar importante entre as preocupações dos pais: “é 

uma criança que amam por ela mesma e que constitui sua alegria de cada dia” 

(ARIÈS, 2001, p.317).

Esta mudança de atitude com relação à criança é o primeiro fruto de uma 

transformação cultural, que se estenderá por um longo período de tempo, 

podendo ser percebida também no discurso literário. Conforme Zilberman (2003), 

os primeiros livros para criança foram produzidos ao final do século XVIII e 

durante o século XIX. “Antes disso, não se escrevia para elas porque não existia 

a infância” (ZILBERMAN, 2003, p.15). Coincide com esta época a publicação dos 

contos dos irmãos Grimm. 

As mudanças advindas da burguesia trouxeram grandes alterações à 

organização social, provocando uma reforma no sistema educacional e o 

surgimento da literatura infantil. Neste momento, a infância passou a ser 

idealizada e tratada com muitas expectativas sobre como proceder para que os 

pequenos superassem seus pais em inteligência e maturidade emocional, 

cenário que abriu espaço para a também emergente psicologia infantil. Já 

naquela época passou-se a estudar a infância e suas necessidades. A família, 

visando a proteção das crianças agora tidas como preciosas, se solidificou, deu 

mais importância ao círculo privado, excluindo-se da esfera pública e fazendo 

crescer as funções internas de seus componentes, “transformando a figura da 

mãe em agente dessa proteção, o que dá um embasamento histórico e social ao 

complexo de Édipo”, segundo Stone e Pôster (apud ZILBERMAN, 2003, p.41). 

Juntamente com os novos arranjos sociais, há que se considerar o progresso 

que teve lugar com o fim do feudalismo. Os artefatos passaram a ser produzidos 

em série, a imprensa se consolidou e o comércio passou a distribuir melhor os 

produtos, entre eles os livros, a uma burguesia ansiosa por consumir. As famílias 

se tornaram não só mais atenciosas, com as crianças, como também lhes 

destinaram um gênero literário, acreditando que dessa forma contribuíam para 

seu melhor desenvolvimento. 
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3.5   A ANÁLISE DOS CONTOS DE FADAS 

“Para encontrar um significado mais profundo, devemos ser
capazes de transceder os limites estreitos” 

 (BETTELHEIM, 1980, p. 12). 

As narrativas de Contos de Fadas nascidas nos ritos de iniciação e de valores 

medievais, chegam aos dias atuais oferecendo muitas possibilidades não só de 

fruição, mas também de uso educativo e/ou terapêutico, embora o contexto 

situacional das crianças contemporânea não seja mais o mesmo.

 Segundo Gillig, o Conto de Fadas atua em dois níveis: o escrito, situado como 

gênero literário, passível das leis e regras da língua, podendo se converter em 

fonte inesgotável para usos pedagógicos, e o oral que privilegia as situações de 

interação e jogo simbólico, dando ampla vazão à fantasia. Mediador e construtor 

de competências usa o imaginário como cenário de superação dos próprios 

conflitos. Para este autor, “o símbolo não é um signo arbitrário e convencional 

entre o significante e significado; inscreve-se numa relação de continuidade entre 

os dois” (GILLIG, 1999, p. 70) O simbolismo dos Contos de Fadas favorecem a 

aprendizagem. Para aprender a criança precisa ser envolvida pela afetividade e 

os contos são uma forma de prazer compartilhado. O referido autor analisa as 

narrativas considerando as perspectivas de seus antecessores: Propp (1928), 

Greimas (1966), Brémond (1966) e Larivaille (1974). 

Propp estuda os contos visando esboçar sua descrição e funcionamento, 

classificando-os de acordo com sua estrutura e criando uma entidade de 

comparação e análise considerando suas partes constitutivas, as relações entre 

elas e de cada uma delas com o todo da obra. O resultado de seu trabalho, 

Propp chama de morfologia dos contos e assim este autor vê no conto trinta e 

uma funções que podem ser agrupadas em diferentes esferas. As funções são: 

Ausência ou afastamento dos membros da família 

Interdição do herói 

Transgressão

Interrogação ou pedido de informações 
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Informação obtida 

Logro

Cumplicidade involuntária 

Malefício ou falta 

Apelo ou envio de socorro 

Início da ação reparadora 

Partida do herói 

Primeira função do doador 

Reação do herói 

Recepção do objeto mágico 

Transporte no espaço entre dois reinos 

Combate

Marca recebida pelo herói 

Vitória

Reparação

Retorno

Perseguição

Socorro

O membro da família lesado retorna incógnito 

É proposta uma prova ao herói 

A prova é realizada 

 O herói é reconhecido por seu êxito na prova 

O agressor é desmascarado 

O herói recebe uma nova aparência 

O agressor é punido 

O herói se casa e sobe ao trono 

Segundo Propp, o que define este tipo de narrativa é a existência de sete 

personagens típicos que criam uma esfera de ação ao seu redor, as quais 

conjugam certas funções: 

Esfera do agressor 

Esfera do doador 
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Esfera do auxiliar 

Esfera da princesa 

Esfera do mandatário 

Esfera do herói 

Esfera do falso herói 

Greimas, por sua vez, utiliza o método indutivo, aplicando uma teoria 

previamente instituída aos contos. Parte da estrutura concebida por Propp e 

“introduz a noção de actante como o constituinte fundamental da sintaxe da 

narrativa” (GILLIG, 1999, p.49). De acordo com a teoria de Greimas, os actantes 

são categorias delimitadas pela função do personagem, podendo mais de um 

personagem ter o mesmo papel actancial, sejam eles: o destinador, o 

destinatário, o adjuvante e o oponente.

Brémond recusa o modelo das funções de Propp e o actancial de Greimas, 

sugerindo um encadeamento de elos resistentes às eventuais lacunas que 

possam surgir no esquema canônico conforme já previsto por Propp, deixando ao 

contista mais alternativas, desde que baseadas na tríade: função de 

acontecimento a ser previsto, a função de um acontecimento em ato, e a função 

de resultado. Dando continuidade a seus antecessores, Larivaille propõe a 

progressão da narrativa “segundo um eixo lógico que conduz de um estado inicial  

degradado a um estado final remediado (LARIVAILLE, 1974, p.379 apud GILLIG, 

1999, p.57).

Para todos esses autores, os Contos de Fadas são histórias que narram 

passagens conturbadas na vida de seus personagens, os quais recebem ajuda e 

precisam lutar contra opositores, mas no final sempre conquistam seus objetivos. 

Em suma, segundo estas análises, as narrativas ora tratadas se constituem de 

três partes fundamentais: um conflito inicial, uma ação saneadora  e, finalmente, 

o sucesso. Nos capítulos finais de seu livro, Gillig dedica uma atenção especial 

aos usos terapêuticos e pedagógicos dos Contos de Fadas. 
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Para Cashdan, psicólogo americano que desenvolve técnicas de 

gerenciamento junto a executivos americanos partindo dos temas dos Contos de 

Fadas, “embora o atrativo inicial de um conto de fada possa estar em sua 

capacidade de encantar e entreter, seu valor duradouro reside no poder de 

ajudar as crianças a lidar com os conflitos internos que elas enfrentam no 

processo de crescimento” (CASHDAN, 2000, p.23). Este autor acredita que a 

bruxa é um personagem fundamental nessas histórias seja ela uma rainha de 

coração endurecido, uma diabólica feiticeira, ou uma madrasta vingativa. Ela é 

facilmente identificada pela criança por conta da ameaça mortal que representa 

para o herói ou para a heroína. A bruxa em João e Maria não se satisfaz de 

brigar com João por ter comido um pedaço de sua casa. Seu espírito maligno a 

faz pretender degustá-lo em uma refeição. A bruxa de João e Maria leva o 

pecado da gula ao extremo, ela não é apenas insaciável, mas também canibal. 

De acordo com Abramovich (1997, p.120), os Contos de Fadas “partem 

sempre duma situação real, concreta, lidando com emoções que qualquer 

criança já viveu” As histórias se passam num lugar fora do tempo e do espaço, 

mas onde qualquer um pode caminhar. É lá que a criança vai achar resposta 

para seus conflitos e superá-los, através da fantasia, pois a ficção outorga à 

criança “uma visão de mundo que ocupa as lacunas resultantes de sua restrita 

experiência existencial por meio de uma linguagem simbólica” (ZILBERMAN, 

2003, p.27). 

Segundo Abramovich (1983), em sua antologia intitulada O Mito da Infância 

Feliz, quem criou a quimera da felicidade infantil foram obviamente os adultos, 

pois as crianças estão muito ocupadas em viver as situações que a vida lhes 

impõe ao passo que os adultos precisam situar seus momentos de satisfação e 

alegria em um espaço-tempo distante, mas inesquecível. No prefácio desta 

antologia, Cesarino propõe como provável explicação para tal procedimento o 

fato de admitir que na realidade aquela fase da vida também tem suas 

dificuldades, incomoda, pois “a realidade, qualquer realidade, coloca freios na 

satisfação do princípio do prazer. Só resta uma instância a salvo dessa 

chatíssima realidade: a fantasia”. (CESARINO in ABRAMOVICH, 1983, p.13). 
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Na opinião de Franz, “os Contos de Fadas são a expressão mais pura e mais 

simples dos processos psíquicos e representam os arquétipos na sua forma mais 

simples, plena e concisa” (FRANZ, 1990, p.9).

Os autores até aqui comentados analisam, explicam e usam as narrativas de 

Contos de Fadas de maneiras diferentes. Propp, Greimas, Brémond e Larivaille 

estiveram mais preocupados com a estrutura dessas histórias, fornecendo 

material para que se compreenda e se utilize melhor esta narrativa. Abramovich, 

Franz e Held, entre outros, se têm o propósito de compreender seu 

funcionamento e tirar daí o proveito máximo em forma de contribuições para o 

desenvolvimento infantil. Cashdan, por sua vez, iniciou seus estudos sobre o 

assunto depois de observar o quanto sua filha adorava tais histórias e 

recentemente desenvolveu um programa de formação continuada voltado para 

executivos de multinacionais a partir do que ele chama de Os sete pecados 

capitais nos Contos de Fadas, título de um de seus livros e fatores considerados 

por esse autor uma constante ameaça a administração de grandes negócios. 

Todos esses aspectos são, sem dúvidas, relevantes para o estudo das 

narrativas e de seu potencial de contribuições a ser explorado; entretanto o 

destaque especial vai para os estudos realizados pelo especialista Bruno 

Bettelheim. Sobrevivente dos campos de concentração na época da Segunda 

Guerra mundial, o referido autor migrou para os Estados Unidos onde foi 

professor de Educação, Psicologia e Psiquiatria da Universidade de Chicago, 

tendo escrito entre outros títulos, o livro A Psicanálise dos Contos de Fadas para 

explicar como estas histórias podem ajudar as crianças a conviver e superar os 

problemas psicológicos e a integração de suas personalidades. 

Neste livro, o autor desconsidera as raízes orientais dos Contos de Fadas 

recortando apenas os contos ocidentais e, mais precisamente, as histórias de 

Perrault e Grimm. Ele atribui o significado destas narrativas a sua essência 

simples e ao tratamento simbólico que elas dão aos dilemas existenciais 

humanos, acreditando que o acesso a estas histórias auxiliará o desenvolvimento 

da maturidade psíquica da criança.
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Para Bettelheim (1980), os Contos de Fadas são narrativas desenvolvidas em 

um contexto idílico, distante da realidade e seus argumentos se desenrolam de 

forma alheia aos processos intelectuais, fornecendo a criança um enredo que ela 

ainda não é capaz de pensar sozinha, mas se identifica e adota. Seus três 

elementos básicos são o herói injustiçado com quem a criança se identifica, seus 

aliados e seus opositores. Como outros autores, ele concorda que nas histórias 

aparece uma situação problema que desafia o herói, há uma transformação e o 

final é sempre feliz. 

De acordo com Bettelheim, as descobertas da psicologia moderna são muito 

importantes para elucidar os processos de construção da inteligência, mas pouco 

oferecem no sentido de ajudar a criança a superar suas angústias. Segundo este 

autor, estas narrativas podem também ser apreciadas aos olhos da psicanálise. 

Nesta perspectiva ele comenta a respeito das etapas psíquicas pelas quais deve 

passar uma pessoa até atingir a maturidade. Segundo ele, os vários dilemas 

abordados permitem que a criança se identifique livremente, a partir de suas 

próprias inquietações conscientes e inconscientes e por isso as histórias devem 

ser contadas e repetidas. Não se deve mencionar à criança, contudo, qual o 

significado do simbolismo que elas trazem. 

Com o propósito de entender tais colocações, se faz necessária uma breve 

explanação a respeito das instâncias que compõem a personalidade humana. De 

acordo com sua formação freudiana, Bettelheim (1980) esclarece que, desde o 

nascimento, a criança possui uma fonte somática com representação psíquica, 

cuja ligação é feita pela pulsão de vida. A pulsão de vida é uma propriedade 

tipicamente humana, constituída de conteúdo ideativo (desejo) e quantum afetivo 

(energia). (MILLOT, 1987). 

Millot diz ainda que toda pulsão tem uma descarga libidinal organizada 

cronologicamente e designada de acordo com a área do corpo à qual se refere, 

sejam elas fase oral, fase anal, fase fálica e fase genital. Estas fases se sucedem 

geralmente nesta ordem, podendo a criança se fixar em uma delas e, com isso, 

alterar seu desenvolvimento. Nos Contos de Fadas, essas dificuldades são 

ilustradas pela gula insaciável do Lobo Mau que devora a avó e a neta, por João 
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e Maria que não titubeiam diante da casa de doces e pela bruxa antropofágica, 

conforme também comenta Cashdan (2000). 

Continuando a leitura de Millot (1987), será visto que essas descargas 

libidinais proporcionam sensações de prazer, diferenciando o bem do mal e 

estruturando o EGO. As áreas de descarga da libido geralmente estão 

associadas à idade cronológica, sendo as fases oral e anal pré-edípicas, a fase 

fálica coincidente com a fase mais tensa do conflito edípico e a fase genital, pós-

edípica.

Para falar de forma sucinta, segundo Garcia-Roza (1988), o fenômeno edípico 

é o momento demarcado ao mesmo tempo por uma passagem (do imaginário ao 

simbólico), e por uma clivagem da subjetividade (entre consciente e 

inconsciente). Ao nascer, “a criança se imagina em relação dual e especular com 

a mãe” (GARCIA-ROZA, 1988, p.219). Para o bebê, só existem ele e a mãe. 

Num segundo momento, o pai intervém nesta relação, chamando para si a 

atenção da mãe. A partir daí, instala-se o triângulo edípico onde a criança tende 

a hostilizar o pai/mãe de mesmo sexo e a se voltar para o pai de sexo oposto.

O menino edípico, que se sente ameaçado por seu pai devido ao desejo 
de substituí-lo nas atenções da mãe, projeta o pai no papel do monstro 
ameaçador (...)a menina edípica realmente deseja dar a seu pai o presente 
amoroso de ser a mãe de seus filhos, daí sua necessidade de competir 
com a mãe. (BETTELHEIM, 1980, p.143). 

Ao estudar o desenvolvimento da criança, Antunes (2001) relaciona a fase 

edipiana com os estágios de anomia, heteronomia e autonomia. Segundo este 

autor, por volta dos três anos, a criança pré-edipiana se percebe como objeto de 

realização dos pais (ou não); entre os cinco e os sete anos, no clímax do período 

edípico, se instala a fase da heteronomia e com ela um embate entre os 

sentimentos contraditórios e ambivalentes de amor/ódio, desejo/culpa e 

coragem/medo e só após os sete anos é que geralmente as crianças atingem a 

autonomia, ou seja, a capacidade de auto-gerência após a internalização das 

regras de seu grupo social. 
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Num primeiro momento da heteronomia a criança se sente usurpada de seus 

privilégios pelo pai de mesmo sexo; num momento posterior, ela começa a 

compreender que ela é quem está cobiçando ocupar o lugar do pai de mesmo 

sexo. Segundo Bettelheim, em sua busca pela autonomia a criança precisa 

romper com a segurança das relações paternais, mas teme afrouxar estes 

antigos laços como exemplo, a história de Grimm A Guardadora de Gansos.

Não se pode também deixar de considerar os três níveis do psiquismo 

humano, os quais Freud chamou de aspectos isolados da personalidade e 

instâncias que ajudam a compreender os processos mentais: sejam eles Id, Ego

e Superego. O Id abriga os instintos primitivos e a energia do desejo, o Ego

acomoda a razão e as funções mediadoras e o Superego opera a censura e as 

normas de conduta socialmente determinadas. De acordo com Bettelheim (1980, 

p.90), estes são aspectos díspares e confusos da personalidade que “a criança 

projeta através de imagens simples e diretas que a ajudam a ordenar seus 

sentimentos complexos e ambivalentes”, estruturando o caos interior e 

renovando as energias internas. 

Pois bem, Bettelheim acredita que todos esses dados se movimentam na 

criança, fruto de seus instintos e de sua incapacidade de compreensão e, 

segundo este autor, através das narrativas de Contos de Fadas, a criança fica 

livre para vivenciar suas emoções e angústias e dessa forma, “integrar as 

tendências discordantes que são inerentes ao ser e construir uma personalidade 

unificada, para conseguir independência e humanidade plena” (BETTELHEIM, 

1980, p.123) e dessa forma se organiza internamente. 

Ainda segundo o olhar de Bettelheim, o número três é curiosamente repetido 

nas narrativas de Contos de Fadas e pode representar muitas coisas neste 

simbolismo. Foram três gotas de sangue derramadas pela mãe da Branca de 

Neve, três porquinhos, três linguagens, três grãos de feijão, etc. O tal número 

pode representar princípio, meio e fim; nascimento, vida e morte; infância, 

menstruação e concepção; terra, água e ar; anomia, heteronomia e autonomia e 

principalmente, os três pontos do triângulo edípico: Pai, Mãe e Filho. 
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 Finalmente, Bettelheim (1980) acredita que as crianças amam os Contos de 

Fadas porque eles falam de sua vida e medos, incentivam a busca pela 

superação, liberam pressões, ansiedades e vêem compreendidas suas 

ambivalências. As crianças escutam as histórias, identificam-se de acordo com 

suas necessidades e asseguram o sucesso. Bettelheim afirma ainda que estas 

narrativas fazem bem as crianças porque através da fantasia elas podem se 

tornar mais criativas, estruturadas, habilidosas verbalmente e menos agressivas. 

Para Warner (1999), os Contos de Fadas “são histórias de poder permanente, 

como mostra sua antiguidade, porque os significados que geram estão, eles 

mesmos, sempre mudando de forma e dançando conforme as necessidades do 

público” (WARNER, 1999, p.22). Pensando assim, pode-se entender como 

contos tão antigos permanecem atuais e ainda são tão importantes para as 

crianças.

Como diz Held (1980, p.43), “na procura por si mesmo, sofrendo com sua 

inferioridade momentânea, desejando ser adulto e, de maneira geral, ser Outro, 

não importa como e por que meio, proteja-se com prazer sobre o herói tornado 

diferente”. Esta autora reconhece a necessidade que a criança tem de, vez por 

outra, escapar de si mesmo através da ficção, de se colocar ‘na pele’ de outra 

pessoa, de um animal, e aproveita a oportunidade, pois “o conto instaura entre os 

seres e as coisas um modo de relação que ultrapassa a lógica adulta estrita, mas 

que vem ao encontro dos desejos da criança e os preenche. O ‘Era uma vez’ 

constitui o universo de liberdade onde tudo pode acontecer”. 

É preciso ser cauteloso com a interpretação do termo escape para não se 

recair em uma visão simplista e preconceituosa. Atualmente, quando se fala do 

escape oferecido pelos Contos de Fadas, não se faz referência à expressão 

pejorativa que alude a fuga da realidade e a fraqueza, mas sim a uma trégua as 

pressões cotidianas, atitude necessária para que a criança possa refletir e 

encontrar-se consigo mesma. 

Para Fernandes (2003), as antigas narrativas são uma prática sempre atual e 

benéfica à criança porque, ao incluírem os arquétipos básicos da humanidade e 
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seus eternos dilemas, criam um ambiente propício à catarse. Conforme a autora, 

esta expressão de origem grega se refere ao “efeito salutar provocado pela 

conscientização de uma lembrança fortemente emocional e/ou traumatizante, até 

então reprimida” (FERNANDES, 2003, p.21). Em seu livro, ela atribui aos Contos 

de Fadas a oportunidade oferecida à criança para sentir de forma segura prazer, 

alegria, dor, medo e alívio, ressignificando tais sentimentos e integrando sua 

personalidade.

Amarilha (1997) assegura que “a audição é um dos primeiros sentidos a se 

desenvolver no homem e que um feto com quatro meses já tem apurado o 

sentido auditivo” (AMARILHA, 1997, p.56). Como a capacidade de ouvir de uma 

criança normal é, em geral, bastante avançada, quando se lê para a criança se 

está proporcionando-lhe informações e estruturas além do seu nível, esta 

tornando possível seu acesso o complexo mundo da comunicação e da fala. 

Brincar com literatura é ser feliz, pois ao ter contato com esta prática, a criança 

familiariza-se com estruturas lingüísticas mais elaboradas. Ainda que não leitora, 

a criança pode e deve participar da literatura através da audição “. 

Esta autora refere que “o conto tem a função organizadora dos sentidos 

contribuindo para organizar o impacto fragmentado e caótico da experiência de 

mundo que os limites da criança impõe”. Em sua análise, ao narrar oralmente, a 

mãe está se fornecendo para a criança a possibilidade de ampliar sua 

capacidade de antecipação sobre estratégias da linguagem literária e da 

construção do sentido” (AMARILHA, 1997, p.19). Para esta autora, os Contos de 

Fadas são como um ensaio geral para a vida: contribuem de forma objetiva 

construindo habilidades lingüísticas e de forma subjetiva ao lançarem mão do 

simbolismo para alcançar a superação de conflitos psicológicos. 

 Segundo Rodari (1982), raramente o adulto tem tempo para brincar com a 

criança, por isso o momento de contar histórias seria precioso para ambos pois 

estariam seguros da dedicação e participação do outro até o final do 

entretenimento. “Enquanto entre os dois passa o tranqüilo rio da fábula, a criança 

pode finalmente apreciar com calma sua mãe, observar seu rosto em todas as 

suas particularidades, estudar-lhe os olhos, a boca, a pele (...)” (RODARI, 1982, 
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p.115) e, enquanto escuta, a criança entra em contato com a língua materna, 

suas palavras, suas formas, sua estrutura, assenhoreia-se de uma determinada 

relação entre os termos do discurso, descobre o uso de um modo verbal, a 

função de uma preposição, etc. 

Rodari acredita que a atividade lingüística promovida pelas narrativas de 

Contos de Fadas, aos quais ele generaliza como fábulas, “constroem as 

estruturas mentais para estabelecer relações como eu/os outros, eu/as coisas, 

coisas verdadeiras/coisas inventadas, perto/longe e no tempo” (RODARI, 1982, 

p.116).

Dessa forma, Rodari reforça a posição de outros teóricos que acreditam que a  

linguagem literária organiza os fatos de maneira diferente da linguagem cotidiana 

e, por essa razão, muitas vezes a criança solicita a repetição de uma mesma 

história, visto que ainda não dominam os esquemas e convenções da escrita. A 

linguagem das narrativas atrai por ser um jogo lúdico e este encontra na infância 

seu melhor momento. Portanto, se a infância é a etapa de preparação do futuro 

através do lúdico, é preciso orientar as famílias para que usufruam juntas destas 

atividades e estimulem suas crianças ao jogo verbal, capaz de lhes assegurar 

uma vida escolar de sucesso pois para Rodari,

“Os contos oferecem um rico repertório de caracteres e de destinos, no 
qual a criança encontra indícios da realidade que ainda não conhece, do 
futuro sobre o qual ainda não sabe pensar. Em suas estruturas a criança 
pode contemplar as estruturas da própria imaginação e, ao mesmo tempo 
que as fabrica,construindo um instrumento indispensável ao conhecimento 
e ao domínio do real”(RODARI, 1982, p.117). 

Rego (1995) comenta que ao realizar suas pseudoleituras, ou seja, 

acompanhar a história com o dedinho, “crianças que não sabem ler e escrever 

convencionalmente, fazem-de-conta que estão lendo” e essa atividade 

aparentemente simples revela mudanças quantitativas e qualitativas no seu 

desenvolvimento. Essa posição é complementada por Kleiman, ao reforçar as 

considerações de outros autores anteriormente citados ao dizer que o “conto de 

fadas disponibiliza marcas formais da fala letrada e introduz na criança uma nova 
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maneira de falar sobre o mundo, exercitando gêneros e formas discursivas” 

(KLEIMAN in ROJO, 1998, p.182).

Em sua dissertação de mestrado, cujo tema é o universo das narrativas, Brito 

pesquisou a perspectiva de Jung (1964) e concluiu que, segundo este autor os 

Contos de Fadas são “tesouros da humanidade utilizados para atravessar 

momentos de crise” (BRITO,1996, p.34). De acordo com esta visão, o homem 

herda as imagens primordiais de seus ancestrais através do que ele chamou de 

inconsciente coletivo e transforma tudo isso em informações latentes que o 

auxiliam a lidar com a vida e a responder às pressões do mundo.

Assim, outros tipos de história como as que abordam temas cotidianos, se 

prestam também a atividades narrativas no que se refere ao modelo da língua, 

mas é certo que elas atuam de maneira mais superficial e não estabelecem com 

a criança ligações tão profundas que cheguem a integrar as partes se seu EU e 

posicioná-la em relação ao mundo, condição básica para que se desenvolva o 

sujeito ativo de seu próprio discurso. 

Conforme Hoffer, os Contos de Fadas são profundamente significativos na 

medida em que expressam desejos, conceitos, antecipações e ansiedades. Seu 

questionamento se refere ao melhor momento para narrar tais histórias às 

crianças e ela mesma responde: “quando as primeiras formações ideais forem 

estabelecidas” (HOFFER, 1983, p.215), ou seja, quando as instâncias psíquicas 

se manifestarem. Só então a criança irá se identificar com o conflito vivido pelo 

personagem.

De acordo com Antunes (2003), a época ideal para o jogo simbólico e verbal 

vai dos dois aos sete anos, quando a criança atinge a autonomia, considerando-

se, porém, que, segundo Applebee, citado por Perroni (1992), “aos 5 anos as 

crianças começam a se distanciar da crença em ficção como sendo real” e é por 

isso que os Contos de Fadas devem ser narrados para sujeitos antes dessa 

idade, portanto , crianças em fase pré-escolar e ainda fortemente vinculadas à 

dinâmica familiar. (APPLEBEE apud PERRONI 1992, p.32). 
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Para Radino (2003), “a criança em idade pré-escolar adquire a maior parte de 

seus conhecimentos por meio da transmissão oral” (RADINO, 2003, p.35) e, 

segundo ela, o modo mais harmônico de realizar este processo é na linguagem 

onírica dos Contos de Fadas que se constrói através dos deslocamentos dos 

elementos simbólicos (metáfora) e da condensação, omissão ou combinação de 

determinados elementos (metonímia). Radino acredita que a criança busca e 

encontra na fantasia a realização de desejos que a realidade frustra e alerta para 

os riscos de se ‘adultificar’ a criança. 

A criança de qualquer idade recebe marcas de seu meio sócio-cultural e 

carrega consigo esse conjunto de representações que constituirá sua própria 

historicidade. A cultura na qual o indivíduo se encontra inserido é um fenômeno 

humano que concatena códigos de relações simbólicas e “a criança, em idade 

pré-escolar, adquire a maior parte de seus conhecimentos por meio da 

transmissão oral” (RADINO, 2003, p.35). Desde o nascimento, a criança é 

exposta a transmissão oral da língua pela palavra. É assim que a criança penetra 

no fluxo incessante da linguagem, de acordo com Bakhtin (1979). Assim como as 

civilizações arcaicas, “o primeiro contato da criança com a língua é pela oralidade 

e com o texto literário é pela narração oral, independentemente de estar ou não 

vinculado ao livro” (RADINO, 2003, p.38). 

Com base em suas pesquisas, Rego argumenta que, embora as narrativas de 

Contos de Fadas possam ser exploradas tanto no convívio doméstico quanto no 

ambiente escolar, a dinâmica do primeiro contexto é privilegiada por conjugar o 

estágio de desenvolvimento da criança com os vínculos parentais e a 

disponibilidade maior por parte do adulto. Conforme esta autora, o papel da 

família é muito importante no processo de educação e “a mãe, ao ler uma versão 

de Chapeuzinho Vermelho, transforma a hora da história num momento bem 

mais eficaz para a ampliação do vocabulário da criança” (REGO, 1995, p.27). 

Nos livros Gramática da Fantasia (RODARI, 1980), Contar Histórias: Uma 

Arte Sem Idade (COELHO, 1998), Jogos Para Bem Falar (2003) e outros, os 

autores dão muitas sugestões de atividades e jogos a partir das narrativas de 

Contos de Fadas. São formas recitadas, dramatizações, jogos verbais, músicas e 
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diversas possibilidades para explorar o encantamento do imaginário e estimular a 

criatividade. Tão ou mais importante do que isso talvez seja a forma como se 

conduz a atividade. 

Em primeiro lugar, a criança é quem deve escolher a história, pois esta atitude 

será secundária a seu conflito, naquele momento. Em segundo lugar, a história 

deve ser lida quantas vezes a criança solicitar pois em cada realização ela 

enfrentará parte de suas dificuldades e quando superar aquele conflito, se 

desinteressará da narrativa. O reconto da criança deve apresentar coerência, 

mas não se deve esperar que ela decore a história. Além disso, a criança pode 

também brincar com bonecos ou fantoches que representem os personagens e, 

mais importante que tudo isso: não se deve comentar com crianças sobre as 

interpretações dos enredos sob pena de decepcioná-las e desencorajá-las. 

3.6  O CONTEÚDOS DAS NARRATIVAS DO CORPUS.

“A criança confia no que o Conto de Fadas diz porque a visão
de mundo aí representada está de acordo com a sua” 

(BETTELHEIM, 1980, p. 59). 

De acordo com os estudos realizados durante a disciplina Tópicos Especiais 

em Lingüística: Estudo das Narrativas de Contos de Fadas, ministrada pela Profª. 

Drª. Nelly Carvalho, na Universidade Federal de Pernambuco, foi feita uma 

análise aprofundada deste gênero, hoje literário, resgatando suas origens 

históricas, seu amálgama lingüístico-cultural, suas implicações sociais e os 

modismos que geraram bem como a análise estrutural e as possíveis 

interpretações que podem ter.

Assim, este trabalho de dissertação dará continuidade ao tema comentando 

agora, uma a uma, as narrativas que foram objeto de situação de reconto 

apresentadas pela criança. 
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CINDERELA

Esta é uma história muito antiga cujas origens apontadas pela pesquisadora 

inglesa Marian Roalf Cox, em 1893, citada por Bettelheim (1980), remontam ao 

ano III d.C no Egito e no ano IX d.C na China. Segundo esta autora, as 345 

versões encontradas se dividem em três categorias: na primeira, uma menina 

suja, maltratada e sapatinhos preciosos; na segunda, além dessas características, 

a criança tem um pai desnaturado que a ama de uma forma desmedida e 

imprópria provocando sua fuga e, um terceiro grupo a personagem principal se 

considera insuficientemente amada e sofre degradação. Estas seriam as raízes 

comuns das narrativas de Boccaccio, Basile, Perrault e Grimm. Algumas das 

diferenças entre as versões poderiam ser atribuídas a erros de tradução, como a 

troca do termo francês cendres (cinzas) pelo inglês cinders (borra) e do francês

vair (peles variadas) por verre (vidro, cristal).

De acordo com Bettelheim, o enredo trata de um drama comum na vida das 

crianças, a rivalidade fraterna, que se manifesta mesmo quando a criança não 

tem irmãos, tão forte que é seu egocentrismo durante aquela fase da infância. 

Este autor comenta também sua referência ao complexo edípico visto que 

envolve a conturbada relação da menina com seu pai distante e uma ‘madrasta’ 

que representa a face cruel da mãe disciplinadora. 

Cashdan (2000) associa esta história à inveja, um dos sete pecados capitais 

observável na infância e Dowling (1981) acredita que algumas mulheres na 

conseguem superar estes conflitos e seguem vida afora frágeis e inseguras, à 

espera de um príncipe que as salve. 

A versão mais conhecida das crianças hoje em dia é a trazida pelo filme da 

Disney, baseado na versão dos irmãos Grimm e uma das maiores bilheterias da 

história do cinema segundo Neary (1992). Alguns autores acham que esta 

realização é empobrecida e por isso não dá vazão ao turbilhão interior. Contudo 

há que se reconhecer que sua linguagem cinematográfica envolve e emociona 

tanto quanto ou até mais que a escrita nos livros.
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A BELA ADORMECIDA 

De acordo com Bettelheim (1980), esta narrativa tem como tema central os 

conflitos gerados pelas grandes mudanças vivenciadas durante a adolescência e 

que antecedem a maturidade sexual. Esta história mostra uma jovem “no período 

de lassidão e ensimesmamento durante a puberdade” (BETTELHEIM, 1980, p. 

265).

Por outro lado, o príncipe deste conto precisa ser corajoso e lutar contra as 

adversidades da vida e vencê-las pela própria iniciativa visto que, o empenho dos 

pais para evitar a maldição simboliza sua incapacidade de proteger a filha das 

inevitáveis crises que acompanham o crescimento humano.

CHAPEUZINHO VERMELHO

Quando publicado por Perrault em 1697, esta história já era antiga e entre 

suas prováveis origens se encontra um relato à respeito de uma criança latina, 

uma menina, encontrada vivendo entre lobos e agasalhada por um manto 

vermelho.

Segundo Bettelheim (1980), a história fala de uma menina pré-púbere 

procurando solucionar conflitos provenientes das ligações edípicas inconscientes 

ao mesmo tempo em que mostra uma criança vivendo o dilema entre o princípio 

da realidade e o princípio do prazer, ou seja, entre o ego e o id, respectivamente. 

Nesta visão fica também exposta a natureza contraditória do homem que se 

alterna entre suas tendências egoístas, violentas e destrutivas do id,

personificadas pelo lobo, e o altruísmo e a proteção do ego, legitimadas pelo 

caçador.

Cashdan (2000) atribui a este conto o pecado da luxúria, remetendo-o à 

curiosidade sexual, à transgressão da menina que não ouve os conselhos da mãe 

e aos arremates moralistas que Perrault escrevia ao final de suas histórias. Neste 

conto, a bruxa é substituída pelo lobo.
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RAPUNZEL

Bettelheim atribui a esta história os conflitos infantis relativos ao receio da 

criança de ser banida, abandonada. Contudo o autor chama a atenção dos 

interessados para o fato de que, mesmo em circunstâncias adversas, os jovens 

cresceram, se apoiaram mutuamente e se recuperaram, dando esperanças à 

criança.

Para Cashdan (2000), o tema desta história não é a sexualidade em si, mas o 

problema da sexualidade prematura, pois a bruxa se sente traída pela menina e, 

magoada, prende a jovem na torre, achando que assim protegerá sua virgindade. 

A cobiça também aparece visto que toda problemática foi gerada pelos desejos 

incontidos da mãe e pela permissividade e cumplicidade do pai.

Rapunzel usa seus cabelos para encontrar-se com o príncipe, ludibriando a 

velha que, ao descobrir castiga os jovens com a cegueira que os deixa perdidos, 

sem encontrar o caminho de volta para perto de sua verdadeira família. Este 

conto porém, mostra mais uma vez ao seu ouvinte que a solução para suas 

dificuldades está nele mesmo visto que as lágrimas do príncipe trazem de volta a 

visão dos dois jovens que acham o caminho de volta para seu reino e vivem 

felizes para sempre.

CACHINHOS DE OURO 

 Conforme Bettelheim (1980), esta história tem origem escocesa e conta que 

uma raposa invade a casa de três ursos, sendo por isso devorada. Na versão de 

1831, o animal foi substituído por uma velha resmungona. Impressa pela primeira 

vez em 1837, trazia nesta versão uma mulher que ao ser descoberta, fugia pulando 

a janela e seu destino era ignorado. Segundo o autor, este conto aborda questões 

em torno da descoberta da própria identidade e do papel da família, incluindo-se aí a 

busca pelo entendimento acerca das raízes biológicas e do ego, assim como permite 

aos ouvintes superar dificuldades relativas a chegada de um irmão mais novo. 
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Contudo, este é um conto atípico, visto que não possui determinadas 

características importantes do gênero Contos de Fadas. Esta história não representa 

nenhuma situação de risco, nem mostra a resolução de um conflito e, por isso 

mesmo, não se encerra com um final feliz. O referido autor atribui a esta curta 

narrativa uma influência dos contos admonitórios, com elementos de causa e efeito. 

JOÃO E MARIA 

Segundo Bettelheim (1980), esta história remete mais uma vez ao triângulo 

edípico, às fases libidinais e também à miséria que assolou a Europa na Idade 

Média.

 Durante todo decorrer da história, a comida é um elemento recorrente. De 

acordo com Cashdan (2000), a origem de tantas histórias com comida, com a 

preocupação de ficar sem comida ou virar comida do outro, deve-se ao fato de 

que a comida e o ato de alimentar são o meio pelo qual se comunica à criança as 

primeiras formas de cuidado e atenção – ou a falta deles.

 Neste conto, além do impasse gerado pela pobreza extrema, são temas a 

fragilidade dos valores familiares e da incapacidade de alguns adultos para lidar 

com algumas dificuldades extremas como a luta pela sobrevivência. Ao contrário 

do personagem Fabiano de Vidas Secas (RAMOS, 1996), o pai de João e Maria 

aceita a sugestão da madrasta e abandona os próprios filhos na floresta.

A casa da bruxa simboliza as esperanças e tentações das crianças e o trágico 

fim da megera, mostra novamente o efeito de causalidade crime/castigo. Na luta 

do retorno ao lar, o rio alude ao novo e a união dos irmãos os faz merecedores do 

triunfo final.
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IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo se caso vai ser realizado a partir da constituição de um banco de 

dados contendo o registro de quatro sessões de reconto, das quais fazem parte 

oito histórias, totalizando dezesseis recontos e duas horas e trinta e cinco minutos 

de filmagem. Os registros foram realizados em outubro/2001, setembro/2002, 

outubro/2003 e janeiro/2004, sendo este último antecipado em razão do 

fechamento da fase de coleta de dados e do início das análises propriamente 

ditas.

A criança observada recebeu o pseudônimo de Ana, a fim de se preservar 

sua identidade e a de seus familiares. Muito desejada por seus pais, a criança foi 

estimulada desde o ventre materno com músicas clássicas e conversas dirigidas 

diretamente a ela. Os registros em filme VHS tiveram seu início em 10/11/2001, 

quando a criança, aos dois anos já conhecia algumas das histórias que 

classificamos como Contos de Fadas, e gostava de recontá-las para os familiares, 

segundo informou sua mãe. 

Além dos registros das imagens, a coleta de dados contou com a aplicação 

de um questionário e três entrevistas abertas com a mãe da criança, sendo a 

primeira entrevista no início do levantamento de dados  (junho/2003), a segunda, 

durante o processo de filmagem (janeiro/2004); e a terceira e última entrevista foi 

realizado após o término da coleta de dados junto à criança (fevereiro/2005). 

Através destes meios se pode ter acesso a informações sócio-culturais tanto da 

criança , quanto de sua família. 

Em 2002, aos três anos, Ana freqüentava o Jardim I e, conforme relato de sua 

mãe, gostava de reproduzir os momentos de leitura da escola com seus pais, 

assumindo sempre o papel de professora e transformando-os em alunos, 

brincadeira também apreciada pelos pais que, dessa forma, podiam observar a 

“ampliação de seu vocabulário”. 
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As informações que se seguem foram trazidas para este estudo através das 

entrevistas e do questionário. Em 2001, Ana entrou na escola e adorava 

freqüentar o maternal. Ao chegar em casa, adorava repetir o que fazia na escola. 

No ano seguinte, 2003, Ana passou para o Jardim II e nesta época descobriu 

que as letras escritas nos livros representavam algo que se relacionava às 

histórias, passando a fazer o reconto com o dedinho ”acompanhando o que lia 

mesmo não sabendo ler”. 

Em outubro de 2003 as filmagens foram retomadas, já com o propósito de 

constituir o banco de dados deste estudo. Antes de voltar a filmá-la, porém, Ana, 

então com cinco anos, foi informada sobre a pesquisa e questionou o registro das 

imagens. Diante das respostas, “satisfeita, pegou o livro, folheou e iniciou a leitura 

sem hesitações”, segundo informou sua mãe.

Atualmente a família, composta de pai, mãe, irmão (bem) mais velho, Ana e a 

avó materna, mantêm uma rotina de interação entre seus integrantes e os 

momentos de lazer são aproveitados na praia, no cinema e no teatro, que Ana 

adora. Como no início das filmagens, a menina só convive com pessoas de sua 

faixa etária na escola visto que não existem outras crianças na família e ela 

sempre brinca em casa, sozinha, com seus livros, jogos e outros brinquedos. 

Conforme referido na introdução deste trabalho, todas as filmagens foram 

realizadas pelos integrantes do núcleo familiar na tentativa de se eliminar a 

variável referente a um observador estranho ao convívio familiar. Vale ressaltar 

que, durante as sessões de reconto, a criança esteve sempre alegre e 

interessada.

As sete narrativas recontadas pela criança são: Cinderela, A Bela 

Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Cachinhos de Ouro, O Patinho 

Feio e João e Maria, pela ordem de ocorrência. As quatro primeiras foram 

escolhidas por Ana e fazem parte do acervo familiar. As demais integram os 

blocos posteriores, sendo a história do Patinho Feio descartada por não pertencer 
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ao grupo dos Contos de Fadas visto que estas narrativas são de origem popular e 

a outra é de autoria de Hans Christian Andersen. 

A criança/sujeito reconta algumas das histórias mais de uma vez, em épocas 

diferentes e tendo para essa atividade materiais distintos. Na primeira sessão, em 

outubro/2001, Ana, aos dois anos, ‘brinca’ de professora na área de serviço do 

apartamento onde mora com sua família, contando histórias cujos livros 

encontram-se ao seu lado, empilhados e os quais a menina manipula livremente. 

Os contos escolhidos por Ana nesta ocasião foram: Cinderela, A Bela 

Adormecida, Chapeuzinho Vermelho e Rapunzel.

Na segunda sessão, em setembro/2002, Ana, aos três anos, contou com um 

microfone e som de “karaokê” para contar suas histórias, ‘brincando’ com o pai e 

o irmão de contar histórias na cama dos pais, enquanto a mãe filmava. A narrativa 

escolhida pela criança para este momento foi Cachinhos de Ouro.

Nas demais etapas um material foi especialmente produzido para cada 

filmagem. Para realização das sessões que tem por propósito integrar o banco de 

dados desta dissertação, a mãe de Ana conversou com ela sobre o convite para 

sua participação nesta pesquisa, tendo a menina se colocado à disposição. Após 

esta etapa, a terceira sessão foi realizada em outubro/2003. Nesta época, Ana, 

aos quatro anos, tem a sua disposição livros, bonecos e material de papelaria 

(papel, lápis de cor, tesoura, cola...).

Na quarta e última etapa, em janeiro/2004, a criança então com cinco anos, 

usou um material cenográfico composto de roupas, máscaras e acessórios 

referentes aos personagens principais da narrativa de sua preferência, leia-se 

Chapeuzinho Vermelho. O referido material estava composto por: capa com 

chapéu de tecido vermelho e cesta com flores e frutas de plástico da personagem 

título, máscara do lobo-mau, touca da vovó e arma do caçador. Durante as 

filmagens, Ana aparece contando a história para um primo mais novo e depois, 

encenando o referido conto. 
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V.  ANÁLISE DOS RECONTOS.

A linguagem já foi estudada como expressão, manifestação, do pensamento  

e instrumento de comunicação. Hoje, é concebida como uma atividade social e 

histórica, portanto, multifacetada. Seu estudo permite melhor compreender o 

fenômeno da interação, contribuindo para a busca de melhoria em diversos 

campos do conhecimento, dentre os quais destacamos o processo de ensino- 

aprendizagem da linguagem. 

Conforme comentado anteriormente, o discurso narrativo pode ser tomado 

como uma das dimensões de realização da linguagem e, como tal, envolve níveis 

distintos de operação. Para a análise dos corpora, foi necessário considerar 

alguns aspectos, entre os quais destacamos os aspectos lingüísticos, psico-

cognitivos e discursivos envolvidos neste processo construtivo, como 

representantes das dimensões objetivas, subjetivas e intersubjetivas que, 

respectivamente, permeiam a linguagem e o desenvolvimento do discurso 

narrativo.

Como já visto em capítulos anteriores a este, a fala social é internalizada pelo 

sujeito tanto no que diz respeito à forma externamente estabelecida, quanto ao 

conteúdo, constituído pelas interações sócio-culturais e pela historicidade do 

sujeito.

Entre os aspectos objetivos, recebem nesta análise especial destaque, os 

fatores relativos à temporalidade. Conforme Perroni (1992), Winnicott (1994), 

Valentim (2002) e Pereira (2004), entre outros, o processo de desenvolvimento do 

discurso narrativo se inicia bem anterior à sua verbalização. Antes dos dois anos, 

a criança se inclui em uma fase chamada por Perroni (1992) de fase da 

linguagem natural, apresentando produções ainda bastante limitadas e se 

reduzem praticamente à emissão de palavras soltas e situadas no contexto do 

aqui/agora. Durante esta fase, a criança mostra o que Antunes (2003b) chamou 

de anomia, fixando como eixo do próprio desenvolvimento aquilo que seleciona 
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de seu entorno social, e vai, gradativamente, aprendendo os significados 

socialmente estabelecidos e os sentidos possíveis para as palavras que escuta. 

Aos dois anos de idade, Ana demonstrou satisfação durante o jogo de narrar 

e estabeleceu com seu par, uma relação de interlocução, se deixando conduzir 

pelas perguntas da mãe e procurando sempre apoio em suas colocações. Nesta 

oportunidade, pode-se observar o que Antunes (2003b) chamou de fase de 

heteronomia, definida por Perroni como momento de equilíbrio entre a 

dependência em relação ao papel estruturante do adulto e a participação ativa da 

própria construção narrativa, quando a criança toma o Outro como referencial 

para suas elaborações. Enquanto Ana narra, a mãe acompanha e questiona 

sempre que a criança se afasta, ou não lembra de algum trecho, da história 

original. Nesta época é interessante observar o apoio que a criança busca na 

realidade e, ao mesmo tempo sua distinção clara entre fantasia e realidade, 

referidos por Perroni e exibidos por Ana quando aponta ilustrações as quais não 

consegue nomear, como as tranças da Rapunzel, e ao explicar para sua mãe que 

a bruxa é malvada, mas é de brinquedo, respectivamente. Ana usa 

adequadamente as expressões lingüísticas de abertura (era uma vez) e 

fechamento (foram felizes para sempre) além dos marcadores textuais (aí, aí foi, 

no outro dia) e dos verbos no passado, conforme comentado por Perroni, e 

ampliando seus limites discursivos, antes restritos ao momento presente. 

Por volta dos dois anos e meio, tem lugar as produções chamadas por Perroni 

(1992) de protonarrativas, onde a criança evolui através de colagens e 

combinações livres dos discursos trazidos pelo texto narrado e da fala de seu 

interlocutor, incluindo-se aí além da mãe, o discurso da professora, visto que a 

menina já freqüentava a escola nesta época e lá, a prática de narrar Contos de 

Fadas era também apreciada. Em suas tentativas de narrar, Ana já consegue 

localizar o tempo distante em que a história se passou, delimita os personagens 

comentando sobre o sofrimento das heroínas, a perversidade de seus agressores 

e a superação final de todas as dificuldades. Assim como Perroni referiu, durante 

seus recontos, Ana também reproduziu alguns diálogos de seu contexto social ao 

assumir o papel de professora e, como tal ocupar não apenas uma posição ativa 
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no diálogo mas, principalmente, sua intenção de se tornar dominante neste 

processo de construção. 

Em torno dos quatro anos, segundo Perroni (1992, p. 229), “ a criança ganha 

autonomia na elaboração de narrativas”. Segundo esta autora, deveria se iniciar 

agora a fase da inversão dos papéis, já observada no sujeito deste estudo por 

ocasião da fase anterior. O que se pode observar agora é a consolidação deste 

processo, com a criança se atribuindo o lugar de centro das atenções e colocando 

os adultos presentes como elementos de seu auditório social. 

 A partir dos cinco anos, a criança começa a criar suas histórias, construindo 

seus relatos de maneira plausível e dentro dos parâmetros de centração e 

encadeamento conforme Applebee (apud Perroni 1992, p.35), caracterizados pelo 

estabelecimento de vínculos concretos/perceptuais ou abstratos/conceituais. A 

partir de então, suas narrativas passam a se desenvolver dentro de uma 

seqüência temporal e seguindo a lógica da causalidade entre os eventos 

narrados. Assim, a criança vai selecionando, recortando e colando partes do 

discurso de seus interlocutores, em uma associação pessoal que faz emergir seu 

discurso narrativo. Neste processo construtivo, as narrativas de Contos de Fadas 

dão sua contribuição, atuando como agentes de socialização, transmitindo 

padrões recorrentes de valores, criando expectativa sobre os papéis e relações 

sócio-culturais, tranqüilizando inquietações existenciais e possibilitando 

momentos de interação entre os personagens do elenco familiar.  

 A seguir, far-se-á uma apresentação das observações do material coletado no 

âmbito dos chamados níveis de estruturação lingüística, para serem 

complementadas pela análise dos aspectos considerados como tendo maior 

interesse no âmbito das narrativas. Dentre estes, cita-se a questão da 

temporalidade. Para facilitar a observância dos aspectos citados como exemplo o 

nome das histórias aparecerá abreviado, seguido pelo número correspondente ao 

turno falado pela criança. (Cind = Cinderela; ABad = A Bela Adormecida;  Rp = 

Rapunzel; Ch Vm =Chapeuzinho Vermelho, JM = João e Maria)
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NÍVEL FONÊMICO 

Este nível tem como unidade de análise o fonema, cuja produção fonética é 

bastante variada durante as fases iniciais da aquisição da língua oral, 

apresentando os itens abaixo relacionados e observados durante este estudo de 

caso. Tais ocorrências não indicam inabilidade ou atraso no processo de 

construção lingüística, apenas mostram como o falante constrói sua linguagem 

oral. Estes dados, portanto, não constituem a regra geral, mas sim, as hipóteses 

levantadas pela criança em foco, podendo ou não ocorrer durante o 

desenvolvimento de outras crianças. Eis algumas ocorrências situadas no plano 

fonético/fonológico, todas elas sem caráter idiossincrático. 

Adição: a zunhas do lobo; (Ch Vm 139) 

Transposição: madrasta > madastra; ( JM 106) 

Omissões: ... foi pu bali; ôtra;  ( Cind  06) ;

Substituições: Rapunzel > Rabuzel ; (Rp 72) 

Distorções: palácio > palhacu; ( Rp  80) 

Hesitações: É (+) ; (Rp 70) 

Prolongamentos: Fo::i, nã::o; (Rp 60) 

Simplificações: príncipe > prispi ; (Cind 14) 

Intensificações: a BRUxa  (Rp 58) 

 NÍVEL MORFOSINTÁTICO 

Este nível tem como unidade de análise a relação entre a palavra e a frase. 

Como anunciado anteriormente, traz-se apenas algumas ocorrências: 

Uso de pronomes pessoais: Na primeira coleta há predomínio da terceira 

pessoa (só uma segunda pessoa: tu tem cum medu, é?), na segunda coleta usa 

bem a primeira pessoa (eu vô contá du meu jeito...);

Masculino/Feminino: o rei, a rainha ... ; (ABad 32) 

Singular/Plural: meus ólhu, us docis; (Ch Vm 47) 

Verbos de Ação: presente (custurandu), passado (lavô), futuro composto (vô

abandoná) e irregulares (eu sabu); (Cind  03) 

Adjetivos: poucos (malvada, boazinha bunitu); (Rp 62) 
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NÍVEL COGNITIVO 

Diz respeito ao uso da linguagem no processo de construção de 

conhecimentos.

Seqüência temporal; 

Relações de causalidade; 

Formação de conceitos; 

NÍVEL DISCURSIVO 

Este nível se relaciona ao lugar do sujeito e a suas relações com seu entorno 

social. É influenciado tanto por questões afetivas como sócio-históricas, culturais 

e ideológicas. Implica sempre em tomada de posição por parte do sujeito. 

O discurso da mãe: Qué::, ((escolhendo)): esse não, esse não...; (Rp 88) 

O discurso da professora: Nã::o, a bruxa é boazinha, aí dá carinhu na bruxa, 

assim ó; (Rp 60)

Uso de colagens das histórias ouvidas/lidas: Era uma vez, um dia, num certo 

dia, uma casa perto da montanha, o caçador ouvindo o barulho; (Abad 29) 

Uso de recursos gestuais e expressão facial: mãos, olhos, caras e bocas;

Uso da entonação para marcar ênfase: a bruxa malvada!!!, o beijo na boca...;

(Rp 58) 

Posicionamento frente ao interlocutor: Dêxa aí, eu ‘sabu’, vai ser do meu jeito;

(Cind 25) 

Nas primeiras amostras coletadas, Ana, então com três anos, mostra uso do 

discurso indireto. Nos raros momentos em que usou a primeira e a segunda 

pessoa, no âmbito do discurso direto, não o fez de acordo com as regularizações 

presentes na língua (eu sabu). Aqui, tem-se uma hipótese comum na realização 

dos verbos irregulares por parte das crianças nessa faixa etária. 

A criança observada usa substantivos em profusão embora, em alguns 

momentos, ignore as regras do sistema fonêmico da língua portuguesa, como por 

exemplo, ao falar do  príncipe: (príncipe  prispi). Já aos três anos, Ana domina

com tranqüilidade a diferença entre feminino e masculino (rei/rainha, 
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menino/menina...) porém não tem o mesmo êxito ao usar o singular e o plural pois 

consegue coordená-los quando aparecem na forma simples (os doces) mas não 

dá conta quando a mãe pergunta o que tem na cesta e ela precisa, em sua 

resposta, coordenar a quantidade e o verbo, respondendo: ‘era doces’.

Uma ocorrência fonêmica consistente e própria do processo de 

desenvolvimento e dos hábitos lingüísticos dos adultos com quem convive pode 

ser observada quando Ana diz que Cinderela foi ‘pru bali’ , diferentemente do que 

ocorre quando aponta o palácio e o chama de ‘palhaçu’ , incorrendo em desvio 

fonológico. Em ambas as ocorrências, utiliza estratégias de simplificação, 

omitindo fonemas. Este movimento aparece em abundância, na maioria dos 

encontros vocálicos como em lavou lavô;  roupa  rôpa;  deixa dêxa; outra 

ôtra etc. 

Nesta primeira fase, devido ao seu contato anterior com as narrativas e a 

aprendizagem significativa que demonstra ao se referir indiretamente a situações 

vividas na escola, Ana já usa adequadamente as expressões de abertura (Era

uma vez...) e de fechamento (...foram felizes para sempre!) e abusa do uso de 

operadores de discurso como ‘aí’ e ‘aí foi’. Em alguns momentos a criança hesita, 

repetindo a sílaba inicial ( é...é...era) ou prolongando a final (forte e e e ). 

Com respeito a trocas, nos registros iniciais, pode-se observar que a criança 

assume o papel de professora, constantemente Ana troca os nomes dos 

personagens (princesas) e no final da história de Chapeuzinho Vermelho, inverte 

a situação, tirando o lobo da barriga da vovó. Na primeira situação, fica claro 

pelas conversas que antecedem e que sucedem cada conto que Ana está 

brincando com a história. Na segunda situação, a dificuldade de gravar o nome 

das personagens acena em direção à dificuldade para memorizar as diferentes 

personagens com quem a criança se identifica e na terceira situação, pode ser um 

indicativo de que a criança projeta na história sua experiência pessoal, posto que 

sua avó, com quem co-habita, é pessoa de personalidade forte o suficiente para 

resistir ao ‘lobo mal’. Nenhuma dessas trocas pode ser considerada como 

qualquer tipo de confusão entre o real e o imaginário, visto que Ana se mostra 

totalmente consciente da situação de jogo, conforme citado por Winnicott, 
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Amarilha, Rodari e outros, se desatando da rigidez da realidade para brincar com 

a narrativa mas retornando instantaneamente quando precisa da ajuda da mãe. 

Os adjetivos raramente foram usados, aparecendo inicialmente apenas os 

fundamentais como malvada, branca, bela, etc. Os verbos de ação estiveram 

predominantemente no presente e no passado: varrendo, costurando, ficou, deu,

etc. Não houve registro de verbos conjugados no tempo futuro durante esta 

primeira fase de coleta. 

No que se refere à interação Mãe-Criança, pode-se perceber que há um 

excelente entrosamento, nos muitos momentos em que Ana questiona ou solicita 

ajuda (é quem?) e em outros onde a criança com segurança rejeita as  

interferências, impondo suas próprias idéias ( É não, é o bebê)

Um único momento de ambigüidade foi notado na passagem em que Ana é 

questionada a respeito da bruxa (ela é boazinha ou malvada?). Neste momento 

ela reflete e recobra os laços com a realidade, respondendo de maneira 

conciliadora ( é malvada ...não chore não, ela é de brinquedo). Com relação a 

esta personagem, é interessante a ênfase dada à primeira sílaba, e o tom de voz 

mais imperioso, sempre acompanhados de rica expressão facial. Quem a vê 

contar percebe facilmente o quão terrivelmente malvada é a bruxa. 

Na segunda coleta analisada, Ana já com cinco anos, usa pronomes tanto na 

primeira pessoa quanto na segunda e na terceira com igual habilidade (vamo vê 

se eu sei; é pra te come; eles estavam lá).

Persistem as simplificações fonêmicas, comuns na língua falada pelo senso 

comum (entrô; gostô; chêrá)

Ao se analisar o material, deve-se levar em conta que as gravações 

ocorreram em um espaço de tempo de aproximadamente três anos e, nesse 

ínterim, toda criança orgânica e psiquicamente preservada, exposta desde o início 

de sua vida a situações de interação com sua mãe e demais familiares além do 
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convívio com o grupo social composto pelos colegas e educadores da pré-escola, 

manifestaria uma nítida evolução em seu processo de aquisição de linguagem.

O que se pretende colocar por meio deste trabalho, porém, é que quando a 

criança tem acesso às atividades com Contos de Fadas, desde muito cedo, ela 

percebe e reproduz em seu discurso características significativas da fala letrada e 

de valores culturalmente transmitidos. No início das gravações, Ana, então com 

três anos, recontava as narrativas descontraidamente, revelando seu 

conhecimento prévio e sua liberdade em ocupar o lugar de sujeito discursivo. Já 

naquela idade, a criança esteve todo tempo no controle da situação, enquanto 

assumia a posição de ‘professora’, líder inquestionável. 

Durante seus primeiros recontos, Ana já denotava noções de coerência entre 

as partes da história (início, meio, fim), identificava os personagens conforme 

alguns dos aspectos propostos por Propp, dividindo o enredo em esferas como a 

do agressor (a bruxa malvada), a do doador (a fada), a da princesa (a Cinderela) 

e a do herói (o príncipe). Estes personagens respondem também ao esquema de 

Greimas, sendo a bruxa o oponente, o príncipe o destinador, a Cinderela em 

destinatária e a fada em adjuvante. 

Do ponto de vista psíquico, fica evidente pelas expressões faciais, gestuais, 

os diferentes tons de voz usados e pela insistência em contar as histórias, o efeito 

de alívio e o prazer da criança após as situações mais tensas das narrativas. 

É, porém, curioso observar que novamente a menina confunde as 

personagens ao narrar a história de João e Maria. Durante toda história, Ana troca 

a madrasta com a bruxa para no ‘final feliz’, referir-se a ela como sendo a mãe 

das crianças. Segundo Bettelheim, este seria um indício de que a criança percebe 

a ambivalência da figura feminina e a projeta no seu discurso. 

Nesta segunda amostra analisada, Ana, agora com cinco anos, apresenta um 

discurso bem mais rico e estruturado. As simplificações que realiza são de nível 

fonético, ou seja, não atingem a estrutura léxica da palavra, são apenas traços de 

variantes socialmente transmitidas e, em muitos casos, conservados na fala 
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adulta, como se pode observar nas amostras da mãe de Ana Suas construções 

morfo-sintáticas quase sempre estão de acordo com as regras da língua e, 

quando não, a menina reflete e se auto-corrige como na passagem a respeito da 

localização da casa da família de João e Maria (   ). Nesta ocasião, os adjetivos já 

circulam com mais freqüência (grandi; perto; cheio; velha; boazinha; preso; legal),

as noções de feminino/masculino e singular/plural já estão bem estruturadas e os 

verbos de ação aparecem relacionados a todos os tempos embora quando 

utilizados no futuro apareçam no modo composto (vai ser). 

As lacunas desapareceram e Ana se mostra bastante eloqüente. Agora ela já 

tem ‘seu jeito’ de contar a história. Além do discurso indireto, a criança já realiza 

diálogos entre os personagens, entremeando a este, a voz do narrador e, em 

alguns momentos saindo da narrativa para se dirigir à mãe.

Um momento sugestivo registrado pelas gravações, é quando, diante de uma 

pilha de livros de literatura infantil, Ana vai passando cada um deles de um lado 

para o outro e dizendo: esse nãu, esse nãu, u du macaquinhu nau... Ao analisar 

as imagens, foi comprovado que as histórias que ela recusou eram todas sobre 

temas cotidianos e as que ela selecionou eram todas narrativas de Contos de 

Fadas.

Pode-se pensar, então, que se tivesse domínio lingüístico suficiente para se 

expressar Ana diria: prefiro Contos de Fadas, outras histórias não respondem às 

minhas inquietações nem me proporcionam tanto prazer. Todavia, nenhuma 

criança é capaz de dizer isso com palavras aos três anos de idade. A criança dá 

indícios do que precisa e gosta das histórias, em especial dos Contos de Fadas. 

Felizmente a escuta atenta da mãe de Ana entendeu essa mensagem subjetiva e 

disponibilizou para ela toda preciosidade das narrativas mais antigas e valiosas 

do mundo. 

Nos primeiros registros, aos dois anos, quando questionada pela mãe sobre 

algo que não soava claro, a criança parava, refletia e tentava elucidar a dúvida e 

atender as orientações da mãe. Mais tarde, aos cinco anos, quando a mãe faz 

questionamentos semelhantes, a menina responde dizendo: vou contar do meu 
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jeito.  Esta mudança de comportamento sinaliza em direção de uma postura 

discursiva, quando a criança passa a se perceber como parte integrante de um 

todo mas com características pessoais a serem aceitas pelos demais integrantes 

do seu grupo social.

 O processo de transcrição das histórias recontadas por Ana, foi adaptado 

tendo como referência alguns elementos da análise da conversação, propostos 

por Marcuschi (1997, p.9-13), como poderá ser apreciado a seguir:

1ª Sessão de Recontos (Out/ 2001)

1ª História: Cinderela 

Ana Mãe 
1. A noite, ela passô varrendu, num foi?  
2.  Fo::i! 
3. Aí Cinderela lavo a rôpa, custurandu, fazendu 

cumida, aí vai se uma farra. 
4. aí foi (+) Cinderela tava piquinininha ((mostra a 

figura))

5. Essas (+) BRUxa malvada, essa, essa é a Cinderela  
6. aí foi (+) 

7. Cinderela custurô a rôpa pa i pu bali   
8. aí foi (+)  
9. Aí faze uma carruage   

10. Foi, foi a fada Quem fez? 
11.  aí foi (+)  
12. Aí rasgo u vistidu dela, a BRUxa malvada  
13. Aí o prispi apareceu den da carruage  
14. Aí o prispi ficô feli::z   
15. cum a Branca di Neve  
16.  Com a Branca de 

Neve, tia? Não era 
Cinderela?

17. Cum a Bran (+) cum a Cinderela  
18. Aí foi, a BRUxa malvada (+) apareceu  
19. A Cinderela passo u dia in casa, a varreu  
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20. aí contô a história (+)  
21. Branca de Neve, aí foi, foi  
22. Branca de Neve passô u dia in casa (+)  
23. Aí foi, foram felizis para sempri!  
24.  Hummm, linda 

história! Conta a da 
Rapunzel tia. Essa 

daqui, tia, eu gosto. 
Você sabe contá ?

25. Eu sabu, mas dexa aí!(+) I essa?   
26.  Essa é da Bela 

Adomercida
27. Tu coece outra?  

28.  Conheço.Posso 
olhá? Dexa eu vê. 

2ª História:  A Bela Adormecida 

29. Era uma vez (+) é é quem? A Bela Adormecida, 
tia.

30. Essa num é (+) É 
31. É não, é u bebê! Ah :: é u bebê?! 
32. Aí a rainha, u rei (+) i esse mininu i a bebezinha 

((aponta))
33.  Aí foi (+) a BRUxa malvada (+), ela apareceu 

(+), aí a BRUxa, aí os anãozinhos (+) a
borboleta ((aponta ilustrações)). Aí essa qui tem 
u cabelu marrom. 

34.  Marron, o cabelo? 
35. Aí foi, Cinderela deu um vistidu bem bunitu (+) 

da co dus meus ólhu, ó 
Qui cor é seu ôlho?

36. É (+) da cô da blusa da Cinderela. É u quê?  Essa cô aqui? Seu 
olho é dessa cô? Seu 
olho é verde? 

37. É:: Nã::o  
38. Aqui ó ((aponta)) 

                                                               arrom Maarrom
 39. Aí foi, furô u dedo da Cind (+) Bela Adormecida   
40. Aí foi, essa BRUxa malvada apareceu  aí ela fico 

durmindu
Ela furô u dedu i 
durmiu?

41. Foi (+) aí depois u  prispi chego! Aí a Bela 
Adormecida acordô i fico viva! 

I u qui foi qui u 
príncipi fez? 

42. Deu um beju nela, aí ela acordô! Foi nu rostu, foi? 
43. Fo::i  Ele beijou i ela 
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acordou?
44. Não (+) foi na bôca!  Na bôca? 
45. Purque é apaxonadu (+) aí foi, a bebezinha ficô 

feliz para sempre!

3ª História: Chapeuzinho Vermelho 

46.
 Qui história é essa, 

professora?
47. É di Rabu (+) Chapeuzinhu Vermelhu Aí 

Chapeuzinhu Vermelhu levô us dôcis (+) não Aí u 
lobu

48.        Pra ondi  
chapeuzinhu
vermelhu vai?

49. du LO-BO(+)u lobu Aí a vovozinha ((cara de 
susto)), abriu a boca, aí foi, Chapeuzinhu 
Vermelhu butô a (+) é:: issu daqui ((aponta)) como 
é qui se chama? É:: 

50.       A cesta  
51. É, a cesta nu chão U qui tinha dentru da 

cesta era rôpa suja, 
era?

52. Não, era dôcis pra vovozia (+) Aí u... aí u lobu mau 
a prendeu u u nu guarda-rôpa Aí foi (+) u 
cacadôres, u caçadô não saiu da barriga da vovó 
Fico dentru, aí foi (+) u caçado cortô a barriga da 
vovó A tiro u lobu, u lobu botô a prendeu u lobu 

((risos))

53.  Quem tava na barriga 
du lobu? Ne’ra a 
vovozinha não? 

54. ((Faz sim com a cabeça))  
55. Aí foi (+) Chapeuzinhu Vermelhu ficô feliz para 

sempri!

4ª História: Rapunzel 

56. Dêxa eu vê essa ôtra.  
57.  Conta tia, essa aqui 

tia...
58. Eu vô contá, meu amô! Era uma vez essa BRUxa 

malvada! Tu tem cum mêdu é::? 
59.  É:: (+) é pra tê mêdu 
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di bruxa, é? 
60. Nã::o, a bruxa é boazinha, aí dá carinhu na bruxa, 

assim ó 
61.  Mas você acabô di 

dizê qui ela é 
malvada! Ela é 
malvada ou 
boazinha?

62. É MALVADA num é?  
63.  Ai, então eu tenhu 

mêdu!
64. Não, chori não, ela é di brincadêra!  
65.  Ahhhhh 
66. É di brinquêdu, ó  
67.  Ela não existi não, né 

tia?
68. Não, ela é di brinquedu.  
69.  É só di faz-di-conta  

né?
70. É (+) Aí foi (+) Branca di Nevi  
71.  É Rapunzel, tia. 
72. Rabuzel pegô as frutas aí essa bruxa dissi assim: 

Purquê qui você vai levá issus daqui? (aponta) Aí foi 
(+) U nenên dessa (+) butô ela na cama (+) aí foi (+) 
Puxô u cabelu dela aí a Rabu (+) ficô dentru 

73.  A Rapunzel ficô 
ondi?

74. ((aponta))  
75.  Dentru di ondi, tia? 
76. Da torri  
77.  Quem colocô a 

Rapunzel na torri? 
78. Foi a BRUxa (+) aí u prispi i a Rabuzel cortô as 

trança Aí foi a Rapunzel faze ôtra trança 
79.  Foi? 
80. Aí foi ((aponta)) u palhaçu  
81.  U paláciu? 

(acompanha a mãe 
com os lábios) 

82. Aí foi (+) Branca di Nevi não, Rapuzel  fazê ôtru (+) 
issu(+)

83.  O qui é issu, tia? 
84. É (+) é (+) di enrrola (+)  
85.  Desenrolou a trança?
86. É (+) Rapuzel ficô feliz para sempri  
87.  Tia, eu num queru 

mais história nã:o 
88. Qué:::::::!!!  
89.  Não queru não! 
90. Qué:::::!!!  
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91.  Qual a historinha qui 
você vai contá? 

92. Dêxa eu iscolhê: du macaquinhu não, essi não, essi 
não (+) 

2ª Sessão de Recontos ( Set/2002 )

5ª História: Cachinhos de Ouro 

93. Era uma (+) era de quê?  
                            Cachinhus di Ôuru Cachinhus di Ôuru 

94.  i u qui tem dentru da casinha?  
95.  Tem cadêrinha, tem 

caminha (+) 
96. Aí foi(+) a casa tava linda. Aí tinha bruxa? 

                                                                          Nã::o Nã::o
97. A bruxa tava aqui? Nã::o (+) i aqui?   Aí foi Quebro 

a cadêra!
98.  Quem quebrô a 

cadêra?
99. Foi essa, ó ((aponta))    
100.  Mas comu é u nomi 

dela, professora? 
101. Cachinhu di ôru. (+) aí foi  (+) ela si deitô na cama, 

durmiu  (+) Aí quandu us usinhus chegaram, u pai i 
(+) i a usinha i a mãe  (+) foi vê u qui quebrô a 
cadêra dela  (+) da mamãe, du papai i da i da filha 
(+) aí foi Têvi bruxa aqui? 

102.  Não 
103. Aí cachinhu di ôru ficô feliz para sempri!  

3ª Sessão de Recontos (Out/ 2003)

6ª  História: João e Maria 

104. Era uma vez um pobri lenhadô (+) não tinha 

cumida i nada (+) 

105.  Eli morava cum 

quem?

106. Cum a madastra i cum us filhu!  
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107.  Era madrasta di 

quem? (+) Era 

madrasta du 

lenhadô?

108. Não, maridu da mad (+) da madrasta (+)  

109.  Ahh, tá certu! (+) Sim, 

aí eli morava (+) 

110. Pertu di uma casa da montan (+) não, na casa 

pertu da montnha! 

111.  Agora tô intendendu! 

112. Depois (+) depois a madrasta quiria qui us 

mininu fosse abandonadus na floresta (+) com u 

pai (+) 

113.  Ela quiria qui us 

mininu fossi 

abandonadu com u 

pai?

114. Não, mas u pai foi com us mininus, vô contá du 

meu jeitu, mãe(+)

115.  Sei (+) 

116. Aí foram: u Juãu (+) jogô pedrinhas para marcar 

u caminhu di casa i a madrasta fico lá (+) i u pai 

acendeu uma fugêra para (+) pra ficá mais claru 

(+) i Juãu foi jogandu di novu pedrinhas para 

marcar o caminhu de casa (+) nãu si perdê i u 

pai foi pra bruxa, nau, pra madrasta. Quandu 

chegô na casa da madrasta, eli viu um pratu qui 

num tinha cumida i a bruxa falandu (+) 

117.  A bruxa? 

118. É, a bru (+) nãu, a madrasta  

119.  Ah sim! 

120. (+) falandu qui nãu tinha cumida i u Juãu ouvindu 

tudu qui (+) qui ela estava falandu (+) i resôvêu 
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jogá pedrinhas (+) mas nau tinha comu jogá 

purquê a bruxa prendeu elis nu quartu 

121.  A bruxa prendeu? 

122. Nãu, a madrasta prendeu elis nu quartu!  

123.  Ahh, tá bom! 

124. Nu dia seguinti, elis, quandu todu mundu saiu 

para a floresta, elis foru abandonadu pur um lugá 

bem longe da suas casas, da sua casa i ninguém 

viu qui elis istavam lá! 

125.  Umhumm! 

126. Um dia seguinti, elis foru perdidu, viram uma 

casa cheia di bolu, di brigadêru, di tudu (+) i deu 

vontadi di cume tudu. I apareceu uma velhina qui 

era mui (+) qui era a madrasta, qui era muitu má 

i (+) i (+) paricêu di uma bruxa muitu má (+) 

127.  A velhinha era a 

bruxa ou a madrasta?

128. A madrasta.  

129.  A velhinha era a 

madrasta?

130. ((Ana faz sim com a cabeça)) (+) ela convidô-o i 

convidô para entrá. 

131.  Quem convidô? 

132. A madrasta, para entrá, fingindu di boazinha, 

mas num passava di uma bruxa muitu má (+) tô 

direitinhu, num tô? 

133.  Tááá, tô intendendu! 

134. I Juãu, condu ela dissi coloqui u dêdu pra fora, 

ela nau inxergava nada i quandu ela dissi: Maria 

acenda u fogu (+) i Maria, quandu ela tava pertu 

du fogu, impurrô prá dentru i depois abriu a (+) 

qui Juãu istava, purquê eli istava presu. Juãu (+) 

i saíram da casa da madrasta i foru pra casa dus 
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pais i foram felizis para sempri! 

135.  Qui linda história, tu 

gostô?

136. Gostei (+)  

4ª Sessão de Recontos (Jan/ 2004)

7ª  História: Chapeuzinho Vermelho 

137.  Agora você vai contá pra mim.

138. Obrigadu ((recebendo o livro)), vamu vê 

si eu sei... 

139. Era uma vez Chapeuzinhu. A mãe da 

Chapeuzinhu chamô ela pra levá us docis 

pra casa da vovó. Ela levô. Passandu 

pela floresta, ela viu um lobu. Quandu ela 

viu u lobu, u lobu dissi pra ela 

((acompanha a escrita com o dedo)): 

purquê não estava levandu as frutas. 

Quandu ela colhia as floris, ele foi para a 

casa da vovó i chegô na casa da vóvó (+) 

é (+)  abri a porta. Depois u lobu entrô i 

quandu eli entrô a vóvó não gostô 

(acompanha com o dedo) i Chapeuzinhu 

chegô. Aí (+)

_ Qui nariz tão grandi, vóvó?! 

_ É pra ti cherá melhó! 

_ Qui zunhas tão grandis, vóvó?! 

_ É pra ti abraça melhó! 

_ Qui nariz tão grandi, vóvó?! 

_ É pra ti vê melhó! 

_ I qui boca tão grandi vóvó?! ((aponta a 
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escrita))

_ É pra ti comê::::!!!!!! 

Um caçadô, o caçadô,i u lobu mau correu 

pra pegá a Chapeuzinhu. U caçadô, 

ouvindu u barulhu na casa da vóvó, 

resolveu vê u qui era i cortô a barriga du 

lobu mau i foram felizis para sempri! 
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VII.   Considerações Finais 

...
A velha ia ouvindo toda explicação que parecia 

Nunca mais Ter fim. 
Até que encontrou uma ocasião de falar 

E falou assim: 

_Se os homens fizeram o que pensaram, 
Sonharam bem antes de o realizar; e se o conseguiram 

Foi porque sonharam 
Sonhos que ninguém queria acreditar. 

E os Contos de Fadas, sempre repetidos de velhos e novos 
Pelas gerações, traziam em si sonhos escondidos 

Que os homens guardavam em seus corações. 

(Poema anônimo Apud RADINO, G. 2003)

A linguagem é uma atividade sócio-histórica constitutiva do processo de 

apreensão e formação de conhecimento e isto não é tarefa simples nem 

automaticamente realizável. As crianças constroem a linguagem a partir de 

modelos lingüísticos favorecidos pelas pessoas com as quais convive. Isso não 

quer dizer, como os behavioristas, que a linguagem seja um mero processo de 

imitação, mas sim que a criança precisa interagir com o outro, dentro de uma 

práxis que é de natureza social e histórica, para construir a sua, tanto em termos 

de domínio sistema fonêmico quanto do sintático e do semântico, quanto do 

discursivo.Construir o discurso não é um processo simples nem rápido, requer 

esforço, interação e atividade representativa envolvendo a fantasia e a 

imaginação. Ouvir histórias, quer sejam narradas oralmente ou lidas, é altamente 

estimulador, não só em relação ao que diz respeito ao contato com narrativas 

complexas, como também em decorrência do prazer vivenciado nesses 

momentos e de toda atividade imaginativa que as narrativas podem proporcionar 

à díade mãe-criança. 
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Conforme a literatura resenhada em capítulos precedentes, as crianças até 

aproximadamente três anos estão em pleno processo de aquisição da linguagem 

e de constituição da subjetividade. Isto significa que o lingüista ao se debruçar 

sobre a linguagem da criança não deve ir em busca do que falta em relação à 

linguagem do adulto. São instanciações de interlocução bem distintas entre 

adultos e crianças. Isto significa dizer, por exemplo, que a linguagem da criança 

apresenta algumas propriedades não encontráveis na linguagem do adulto, o que 

a torna muitas vezes uma linguagem idiossincrática, singular, em que pese a 

ocorrência de exemplos colhidos nas interlocuções com Ana que apontam para a 

noção de regularidade (ainda que temporária). Eis algumas dessas propriedades 

ou características: o uso da terceira pessoa para se referir a si própria; a ênfase 

em acontecimentos ligados ao lugar (o aqui) e ao tempo (o agora); não marcação 

da noção de mais de um, nem de gênero; e o uso do discurso direto. No entanto, 

os dados de Ana parecem se contrapor à idéia de propriedades comuns a uma 

certa faixa etária. Na análise dos dados, ficou evidente uma certa singularidade 

de Ana quando “queimou” algumas etapas, de acordo com os resultados da 

investigação efetivada por Perroni (1992). 

Pelas observações realizadas, pode-se considerar que os Contos de Fadas 

vão, gradativamente, contribuindo para uma interação mais vincada com alguns 

aspectos da linguagem que se apresentam salientes; e desse modo podem 

contribuir para uma espécie de “sintonia fina” com a linguagem dos adultos. Um 

exemplo claro pode ser tirado das interações com a questão da marcação do 

tempo em ações passadas, presentes e futuras e os elementos lingüísticos que 

as representam. Este é o caso também do processo de diferenciação entre 

discurso direto e indireto. No reconto, a saliência das situações que levam a 

criança a pensar nestas diferenciações é muito grande. 

Espera-se que esta dissertação tenha contribuído para apontar que a 

atividade de reconto de narrativas do gênero Contos de Fadas proporciona 

momentos de interação que se constituem em situações de aquisição da 

linguagem extremamente importantes. A criança vai ouvindo, interagindo e 

aliviando seus conflitos psíquicos enquanto observa os modelos formais e 

funcionais da língua, construindo suas próprias hipóteses, até internalizar o que 
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se chama de gramática básica de uma língua. Do ponto de vista cultural, os 

Contos de Fadas são gêneros narrativos que contribuem para a formação do 

conhecimento da vida social, da natureza, da história. Quando bem explorados, 

tornam-se elementos propulsores da vida futura do sujeito e oferecem condições 

de compreensão do mundo interior e do contexto real circundante. O fato de lidar 

com o imaginário e a fantasia não significa, portanto, que a atividade tenha que 

ser alienada da realidade. As narrativas de Contos de Fadas também permitem 

abordar assuntos delicados como sexo prematuro e temas atuais como as 

diferenças sociais, a luta dos excluídos. 

Embora muitos interlocutores possam interagir satisfatoriamente com a 

criança durante as atividades com Contos de Fadas, os estudos realizados por 

psicólogos, psiquiatras e psicanalistas conferem à díade mãe-criança maior 

riqueza e profundidade e, conseqüentemente, mais efetividade na superação dos 

conflitos interiores. A linguagem simbólica dos Contos de Fadas disponibiliza a 

ambas grande diversidade de significantes e lhes permite a construção de 

sentidos pessoais a partir  de significados culturalmente estabelecidos. Foi 

exatamente o que se viu com as filmagens de Ana e sua mãe. 

O presente estudo de caso se encerra abrindo novas interrogações sobre a 

aquisição da linguagem nos primeiros anos de vida, ao mesmo tempo em que 

parece trazer algumas respostas às questões iniciais. Um aspecto interessante 

que fica para uma outra pesquisa diz respeito à relação entre reconto oral e 

reconto baseado em versões escritas dos Contos de Fadas. Outras 

possibilidades: investigar a relação que a criança mantém com diferentes versões 

de um mesmo conto, ou até versões atualizadas, estilizadas, paródicas, para 

verificar o grau de adesão ao fenômeno da “repetição igual” tão buscada pela 

maioria das crianças e que se mostrou, neste estudo de caso, também algo da 

ordem do singular, já que Ana não se prendeu à idéia de “imutabilidade” das 

histórias.

Espera-se ter acrescentado algumas informações ao que já se sabe a 

respeito do desenvolvimento infantil, espera-se, ainda, que esta iniciativa possa 

servir de suporte teórico-prático a pais, educadores e todas as pessoas que 
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convivem e amam as crianças, mostrando-lhes como otimizar o potencial das 

narrativas de Contos de Fadas, que tanto agradam aos pequeninos, e a fazer de 

sua prática momentos de interação e prazer para todos os envolvidos nestas 

atividades de conto e reconto. 
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CARTA DE INFORMAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS PELO PARTICIPANTE.

Prezados Senhores, 

Esta pesquisa, sob a forma de Estudo de Caso, se dispõe a coletar, transcrever e 

analisar imagens de uma criança interagindo em seu meio familiar mediante 

atividades vinculadas à narrativas de contos de fadas. 

Este trabalho se propõe a investigar possíveis contribuições dos Contos de Fadas 

para o processo de aquisição da linguagem da criança e observar o 

desenvolvimento de seu discurso narrativo. 

Dos registros constarão: entrevista aberta com o responsável pela criança, 

gravações do acervo familiar, gentilmente emprestadas, e outras filmagens em VHS, 

já realizadas tendo como objetivo este estudo, onde a criança se apresenta 

interagindo e se expressando espontaneamente. Das amostras selecionadas e 

transcritas, despontarão os recortes que nortearão esta pesquisa. 

Durante a realização do estudo, os responsáveis pela participante ficam livres para 

retirar seu consentimento e deixar de participar desta pesquisa. 

Recife,  ____ de   ________________ de  2003. 

    ____________________________________________ 
                                                                     Assinatura do Responsável 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 Eu,  __________________________________________________________, 

RG_____________________, declaro ter sido informado, verbalmente e por escrito 

a respeito da pesquisa realizada pela  Fgª. Cristiane Takemoto, Mestranda em 

Lingüística pela UFPE.  Concordo e autorizo que imagens de minha filha, A. C. C. , 
espontaneamente coletadas e gravadas em VHS, sejam observadas,  transcritas e 

analisadas com fins acadêmicos. 

Recife,  ____ de   ________________ de  2003. 

    _______________________________________________ 
                                        Assinatura do Responsável 
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     QUESTIONÁRIO SÓCIO-CULTURAL SOBRE A CRIANÇA E SUA FAMÍLIA. 

A- SOBRE A CRIANÇA: 

1. Nome completo. 

2. Data de nascimento. 

3. Lugar de nascimento. 

4. Dados relevantes sobre a gestação/parto. 

5. Dados relevantes sobre o desenvolvimento geral ( Motor e Lingüístico). 

6. Escolaridade. 

7. Nome da escola. 

8. Atividades complementares. 

B- SOBRE A FAMÍLIA: 

1. Nome do pai, data e lugar de nascimento, formação e profissão. 

2. Nome da mãe, data e lugar de nascimento, formação e profissão. 

3. Composição familiar (genetograma). 

4. Cotidiano e situação sócio-cultural da família. 


