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A criação do Grupo de Pesquisa em psicolinguística/GPPL-USP, em 17 de junho de 2003, sob a 

coordenação de Lélia Erbolato Melo (Departamento de Linguística/USP), contou com o apoio e 

a participação de representes de cinco Universidades brasileiras.  Naquele momento, o propósito 

em vista era repensar temas atuais de pesquisa, como cognição e linguagem, competência 

pragmática e teoria da mente, leitura de imagens, narrativa oral, entre outros. Inicialmente, o 

referido grupo optou por reuniões mensais de seus membros, e, a partir de 2015, o interesse 

prioritário do grupo convergiu para publicações de seus membros e a realização de pesquisa 

conjunta.  Foi assim que, em 2015, surgiu a proposta de analisar um mesmo corpus, com 

recortes específicos de reflexão, que nos remetessem a diferentes áreas de estudo, como: 

Linguística, Psicolinguística, Psicologia, e  Fonoaudiologia, com a atenção voltada para o 

mesmo objeto de estudo. Neste sentido, foi realizada pelos participantes do GPPL-USP uma 

minipesquisa transversal, informatizada, com 18 crianças de 5, 8 e 10 anos de idade, de ambos 

os sexos, que frequentavam uma escola pública.  O livro utilizado foi “Cabra Cega”, de autoria 

de Eva Furnari (2003: 10-11).  A coleta e a transcrição dos dados coletados foram feitas pelos 

integrantes do referido grupo de pesquisa. Os dados coletados foram transcritos segundo as 

convenções propostas por Preti e Urbano (1990). O objetivo principal era observar a leitura e a 

interpretação de imagens em sequência. Quanto aos objetivos específicos, a intenção era 

enfatizar os processos mentais que envolvem as relações entre a linguagem (compreensão e 

produção) e as situações de comunicação. Como fios condutores de análise e interpretação dos 

resultados foram considerados quatros eventos de cada história narrada, e seus principais 

ingredientes contextuais (cenário; desenvolvimento; conflito; desfecho). As conclusões 

apontam, por um lado, que a interpretação da linguagem é impossível sem levar em conta o 

contexto, e, por outro lado, que existe nas crianças, entre cinco anos de idade, uma evolução 

esperada, no que diz respeito à articulação entre os diferentes domínios considerados. Nesta 

atmosfera acadêmica, e como coroamento da pesquisa realizada, foi publicado o livro 

“Competência pragmática e linguística na leitura de imagens: reflexões interdisciplinares” 

(2016), reunindo os trabalhos dos participantes do GPPL-USP.  A expectativa é que sejam 

realizadas outras pesquisas com o olhar voltado para a sala de aula. 
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Neste texto, o objetivo principal é analisar a leitura de imagens em sequência na construção de 

narrativa oral em situação interativa (adulto/criança), antes e depois da tutela do adulto. A 

intenção é verificar o desempenho do sujeito, quanto aos aspectos linguísticos, pragmáticos e 

argumentativos, quando ele assume a perspectiva do outro, o que ele pensa e exprime ao narrar. 

Os objetivos específicos seletivos privilegiam os processos mentais que permeiam as relações 

entre linguagem (compreensão e produção) e situações de comunicação. Duas questões estão 

em busca de respostas: a) em que consiste visualizar e interpretar uma determinada imagem; b) 

se a imaginação condiciona a percepção e a memória. Os temas e os autores considerados como 

pontos de referência inicial são: 1) ‘estados internos de tipo epistêmico’ (PERNER;WIMMER, 

1985); 2) ‘competências pragmáticas e teorias da mente na criança’ (VENEZIANO;HUDELOT, 

2002); 3) ‘condutas explicativas na narração e efeito da tutela’ (VENEZIANO;HUDELOT, 

2005); ‘falsa crença e retificação da falsa crença’ (VENEZIANO;HUDELOT, 2006); 4) 

‘interação com tutela’ (BRUNER,1991), entre outros. A coleta dos dados foi realizada com 18 

crianças (de 5, 8 e 10 anos de idade), de ambos os sexos, que frequentavam uma escola pública. 

A história selecionada, “A trombada”, extraída do livro “Cabra Cega” (FURNARI, 2003: 10-

11), é constituída de quatro imagens ilustradas, sem texto, contando um episódio com começo, 

meio e fim, apresenta uma brincadeira divertida, entre dois personagens (um menino e uma 

menina). Os dados foram transcritos, conforme Preti e Urbano (1990). Os principais 

ingredientes contextuais codificados são: cenário; desenvolvimento; conflito; desfecho. Foram 

também observados, conforme as posições discursivas do adulto: o enquadramento da tarefa 

(etapa A); a orientação e a regulação (etapa B); a aprovação e o encorajamento (etapa C). 

Os resultados obtidos sugerem que: (a) a imaginação, a percepção e a memória influenciam de 

forma significativa as produções discursivas infantis na seleção do que deve ser dito, e no 

encadeamento discursivo dos acontecimentos; (b) a interpretação de uma imagem exige o uso 

do equipamento sensorial, emotivo e cognitivo (MORIZOT, 2009); (c) o uso dos signos não 

verbais tem um papel importante na regulação e no controle do fluxo conversacional. A 

expectativa é que sejam realizadas mais pesquisas com o olhar voltado para a sala de aula, que 

permitam contrastar os estilos, segundo seus traços peculiares. 
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O presente trabalho examina o uso informativo da linguagem na produção de condutas 

explicativas e/ou justificativas (VENEZIANO; HUDELOT, 2002), em situação de interação 

discursiva entre adulto/criança. O estudo foi realizado a partir de uma minipesquisa. Os dados 

foram coletados em situação de narrativa oral produzidas por 03 crianças: uma de 05 anos, uma 

de 08 anos e uma de 10 anos de idade, a partir da visualização de sequências de imagens da 

história “A briga” (FURNARI, 1998). As imagens foram apresentadas na tela do computador, a 

saber: a) com tutela do adulto e com imagens; b) sem tutela do adulto e sem imagens. Os 

objetivos principais norteadores do estudo são: (a) fornecer indícios comportamentais sobre a 

teoria da mente e (b) mostrar que as condutas explicativas/justificativas são atividades do 

conhecimento que pressupõem a elaboração e avaliação do pensamento e da capacidade dos 

locutores competentes na apropriação de conhecimentos linguísticos e pragmáticos implícitos 

de modo pertinente e suficiente (GRICE, 1975), revelando um “saber-fazer”. Na coleta de 

dados, inicialmente, as imagens foram apresentadas às crianças para uma primeira construção 

discursiva. Num segundo momento, o interlocutor adulto recorre à tutela, de modo que as 

crianças consigam realizar a tarefa, uma vez que sozinhas não conseguiriam (BRUNER, 1991; 

FRANÇOIS,1996; MELO,1997). Os resultados mostram que a história escolhida pode ser 

contada, tanto em um nível meramente descritivo, como em um nível mais elaborado, e com 

maior coerência, na medida em que recorrem aos liames explicativos/ justificativos, bem como, 

na atribuição de estados mentais, como intenções, desejos e crenças. Na interpretação de dados 

foi possível avaliar, também, o desenvolvimento da competência pragmática das crianças, 

quando comunicam ao outro as razões, causas e/ou os motivos de suas intenções. Quanto à 

tutela, de modo geral, o adulto ajudou as crianças no cumprimento da tarefa num sentido estrito, 

contribuindo para a elaboração discursiva.  
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Na área de pesquisa da memória infantil, a abordagem do processamento da informação 

constitui uma das principais estratégias para o estudo do desenvolvimento cognitivo. Para 

Flavell et al. (1999: 222-223), o procedimento de colocar as coisas na memória é chamado 

armazenamento; tirá-las de lá é recuperação. Segundo o autor, a recuperação “pode consistir no 

reconhecimento de algo que já está presente na percepção ou no pensamento, na recordação de 

algo que não está presente ou na mistura dos dois”. Com o propósito de aproximar narrativa oral 

e memória construtiva, partimos do pressuposto segundo o qual as crianças, assim como os 

adultos, têm uma memória construtiva. O objetivo é examinar e ilustrar, com exemplos 

extraídos de uma pesquisa sobre narrativa oral realizada com crianças de 5, 8 e 10 anos, até que 

ponto a memória construtiva é estimulada pela aquisição das estruturas de conhecimento ou 

“modelos mentais” (esquemas de histórias e cenas, scripts), e se elas automaticamente os 

empregam para processar construtivamente as informações no armazenamento e reconstruí-las 

na recuperação (Hudson, 1986, apud Flavell et al., 1999: 209). A história utilizada “A pedra no 

caminho”, Eva Furnari: Esconde-esconde (1988, p. 14-15), constituída de cinco imagens, sem 

texto, transformadas em programa informatizado, tem como foco central um mal-entendido de 

dois personagens em relação a uma apreciação diferente de um acontecimento “chave”. Na 

coleta dos dados, foram preservadas as exigências de memória, na medida em que os sujeitos 

narram suas histórias, quando as imagens não são mais visualizadas na tela do computador, e a 

produção da narrativa é monológica. Os resultados mostram que esta história pode ser contada 

tanto em um nível descritivo, como em um nível mais elaborado, em que são atribuídas 

intenções e crenças aos personagens. Embora este estudo permita uma avaliação do 

desenvolvimento das capacidades (cognitiva e linguística) das crianças para narrar uma história, 

há naturalmente outras questões que poderiam ser exploradas. 
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