
O presente estudo é um subprojeto da pesquisa “A criança na língua: a operação de 
referência” coordenada pela Profa. Dra. Carmem Luci da Costa Silva. O trabalho está 
embasado teoricamente na perspectiva enunciativa de Émile Benveniste, que considera a 
enunciação um ato de conversão da língua em discurso por um locutor. Nesse ato, o locutor 
apropria-se da língua e a coloca em funcionamento, passando de locutor a sujeito ao deixar as 
suas marcas no discurso, produto da enunciação, e implantando, imediatamente, diante de si a 
figura do outro. 
 Seguindo essa concepção, o trabalho incorpora os deslocamentos operados por Silva 
(2009) para a aquisição da linguagem, considerada pela autora também um ato enunciativo. 
Esse ato comporta a criança como locutor, o outro como alocutário e a referência constituída 
no discurso. Em trabalho anterior, apresentou-se o modo de constituição das referências de 
tempo no discurso da criança; neste trabalho, o objetivo é mostrar como a criança, enquanto 
locutor, constitui e é constituída pelas referências de pessoa (eu-tu)  e pessoa subjetiva (eu) 
em seu discurso para referir a si própria e ao outro. A língua disponibiliza formas específicas 
das quais cada locutor pode apropriar-se para referir a si mesmo e ao outro da relação em sua 
singularidade. Além dessas formas específicas, o locutor dispõe para se enunciar das formas 
consideradas por Benveniste (1966; 1974) como relacionadas à não-pessoa (ele). A primeira 
relação (eu-tu) assegura a intersubjetividade e a segunda (eu-tu/ele) “fundamenta a 
possibilidade de discurso sobre alguma coisa, sobre o mundo e sobre o que não é alocução” 
(BENVENISTE, 1974, p. 101). 

Serão analisados dados de uma criança acompanhada longitudinalmente dos onze 
meses aos três anos e quatro meses de idade, corpus constituído por Silva (2007). As análises 
pretendem apontar como a criança movimenta enunciativamente as formas de pessoa 
subjetiva (eu), pessoa não-subjetiva (tu) e não-pessoa (ele) para referir a si própria e ao outro 
em suas enunciações. 
  

 

  


