
NEUROLINGUÍSTICA DISCURSIVA: VIVÊNCIAS COM A ESCRITA NA AFASIA, NA
INFÂNCIA E NA ESCOLA

Esta sessão coordenada aborda a escrita na perspectiva da Neurolinguística Discursiva (ND), no
contexto da afasia, do processo de aquisição e uso da leitura e da escrita e do aprendizado de
conceitos científicos na escola. Os dados analisados nos trabalhos que compõem a sessão são
produzidos no Centro de Convivência de Afásicos (CCA) e no Centro de Convivência de
Linguagens (CCazinho), ambos da UNICAMP, e em uma escola pública do Município de
Campinas, SP. O primeiro trabalho discute a escrita de sílabas complexas em contextos de
involução/dissolução (afasia) e na entrada da criança no sistema de escrita alfabética. O segundo
analisa processos vísuoespaciais que sustentam e interferem na relação som/letra na escrita, na
leitura e no aprendizado de conteúdos disciplinares. O terceiro trata da importância da escrita
para a aquisição de conceitos científicos na escola. Tanto a intervenção quanto a análise dos
dados tomam a interlocução, conforme Benveniste, como lugar de produção e de interpretação de
fatos linguísticos.
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1. Introdução

Estudos desenvolvidos na área da Neurolinguística Discursiva (ND) sobre a aquisição da leitura e
da escrita têm mostrado que as crianças seguem diferentes trajetos até alcançarem autonomia em
relação ao processo (Costa 2009, Baradel 2010, Bordin 2010, Dragone 2011, Müller 2013). Essas
diferenças se devem, entre outros fatores, à variação funcional do cérebro, determinada pela
contextualização histórica dos processos linguístico-cognitivos (Vygotsky 1934 e 1984, Luria
1977 e 1981) produzindo relações diferentes entre a criança e a linguagem, nem sempre levadas
em conta pela escola (Coudry e Freire 2005). Embora naturalizado em culturas letradas como a
nossa, a compreensão e o uso do sistema de escrita representa um processo complexo que aciona
de forma quase1 simultânea todas as áreas corticais.
A complexidade do sistema alfabético pode ser entendido a partir de três aspectos fundamentais
para a sua decifração, descritos por Massini-Cagliari e Cagliari (2004): o princípio acrofônico, a
categorização gráfica e a categorização funcional das letras; todos orientados pela ortografia,
dado o caráter alfabético-ortográfico do sistema de escrita do Português Brasileiro. Segundo os
autores, a decifração começa com a identificação dos sons e somente se completa com a
identificação do sentido da palavra em questão. Trata-se, assim, de uma primeira leitura, porta de
entrada para o sistema propriamente dito, a leitura e a produção de textos.
O princípio acrofônico constitui um conjunto de regras usadas para decifrar o valor sonoro das
letras: inicialmente, atribuímos à letra o som de seu próprio nome para, em seguida, fazermos
ajustes nos valores sonoros das letras em função da língua e sua ortografia. Atividades
cartilhescas que se apoiam em textos artificiais que circulam na escola se servem desse princípio:

1 “Quase” porque em se tratando de um órgão cujas funções são organizadas de maneira hierárquica, há um
fluxo/sequenciação de subprocessos até que uma atividade se complete, por exemplo, escrever uma letra. Para
maiores detalhes consultar Coudry e Freire (2005).
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apresentam as letras do alfabeto associadas a imagens de palavras cuja letra inicial corresponde
ao seu som inicial (B de bola, L de lua, M de macaco) ou, mesmo, ao nome da própria letra (letra
cê de cebola, letra dê de dedo). Esse princípio não é generalizável, uma vez que se aplica a um
subconjunto de palavras da lingua. Ainda assim, conhecer as letras e seus nomes é um
conhecimento importante para aprender a ler e a escrever.
A representação gráfica, por sua vez, tem a ver com a identificação de um conjunto mínimo de
traços, que têm uma grande variabilidade, reconhecível como uma determinada letra do alfabeto e
não outra. Reconhecer que letra, letra, letra, LETRA, são a mesma palavra formada pela
mesma sequência de letras, não é óbvio para iniciantes, embora essa dificuldade possa passar
desapercebida pela escola, sobretudo quando faz uso intensivo de atividades de cópia sem que se
intervenha junto ao aluno para saber o que ele vê na lousa quando escreve algo que não
corresponde ao que lá está escrito. Assim, perceber traços como pertencentes ao universo das
letras e associá-los a uma delas, considerando a diversidade que seus contornos podem ganhar a
depender de quem escreve, do suporte textual, das diferentes fontes usadas para escrever, também
é um conhecimento importante para aprender a ler e a escrever.

Já, a categorização funcional, diz respeito às diferentes formas que um som pode ser representado
graficamente em função da posição que ocupa em uma palavra. Por exemplo, o som [z] entre
vogais pode ser representado pelas letras S (Teresa), Z (azarado) ou X (exame), o que se define
em função das normas ortográficas da língua. A categorização funcional submete-se às regras
ortográficas e é, ao mesmo tempo, definida por seu intermédio: não se escreve como se fala.
Como se vê, a compreensão e uso de um sistema complexo como o da leitura e o da escrita
demanda do ponto de vista neurolinguístico, reciprocamente, imbricadas e complexas relações
linguísticas e cognitivas, determinadas por aspectos socioculturais, que resultam do
funcionamento de um sistema cerebral igualmente complexo, tal como foi descrito por Luria
(1973).
Neste artigo, analisamos alguns processos visuoespaciais (área gnósica) e motores (áreas gnósica
e dinâmica) que sustentam e interferem na representação gráfica na relação fonográfica do
sistema alfabético. Para tanto, discutimos com base nas orientações teórico-metodológicas da
ND, dados provenientes do acompanhamento longitudinal do sujeito RM, atualmente com
11a5m, aluno do 7º ano (antiga 6ª série) do Ensino Fundamental de uma escola estadual que
passou a frequentar a partir de 2013. O sujeito foi encaminhado em abril de 2010, aos 8 anos, ao
Centro de Convivência de Linguagens (CCazinho) da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), em atendimento a uma queixa escolar de dificuldades na alfabetização e de
dispersão em classe. Segundo a carta de encaminhamento RM não conseguia “organizar-se no
sistema alfabético de leitura e escrita com autonomia”, embora reconhecesse as letras do alfabeto,
e compreendesse o “sistema de numeração decimal”, mesmo recebendo intervenção
individualizada da professora e aulas de reforço. Acrescenta: “RM se expressa muito bem
oralmente, participa e questiona na hora da leitura realizada pela professora de classe, porém não
consegue registrar e nem interpretar ainda que a sua maneira”, além de “dispersar-se facilmente,
especialmente nas atividades de registro, deixando-as sem terminar”.
Estudo anterior sobre o caso de RM mostra que as formas das letras, na leitura e na escrita,
interferiam no estabelecimento de associações entre as imagens visuais e acústicas da palavra2, o
que o distanciava do sentido do lido/escrito (Freire et. al. 2014). RM ficava refém dos detalhes

2 A palavra é aqui tomada como unidade funcional da linguagem e constituída por elementos acústicos, visuais,
motores/cinestésicos associados entre si (Freud 1891/1973).
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gráficos das letras o que o deixava indeciso entre uma e outra letra, interferindo na imagem visual
das letras e, consequentemente, na sua associação com as imagens acústica e motora. Realizamos,
então, um trabalho com diferentes formas de representação das letras (bastão, manuscrita, de
imprensa com várias fontes), pela leitura e pela escrita, para que ele pudesse compará-las e
abstrair delas um conjunto mínimo de traços que distinguem uma letra de outra. O uso do
computador teve um papel importante na aproximação de RM com sentidos já conhecidos e
novos: isentou-o das tarefas de ter que se lembrar do repertório de letras (e suas variações) e,
também, de ter que saber traçar cada letra, podendo, então, perceber em um amontoado de traços,
sentido(s). Assim, RM alcançou maior estabilidade nas associações som/letra pela fala e pela
escrita, passando a se ocupar também da categorização funcional das letras e da ortografia da
língua. Em meio a esse processo nos deparamos com uma nova interrogação de RM, desta vez,
relacionada à multiplicidade de sentidos que uma mesma letra escrita de uma mesma forma pode
ganhar em diferentes sistemas de referência (Franchi 1977), como é o caso da letra “X” usada
como símbolo/sinal matemático.

2. A ND e o eixo fala, leitura e escrita

O aporte teórico da Neurolinguística Discursiva (ND) adota uma perspectiva discursiva que
ilumina tanto a avaliação e o acompanhamento longitudinal de sujeitos quanto a análise de dados
de linguagem, considerando diversos domínios da Linguística, bem como estudos nas áreas da
Neurologia, Neuropsicologia, Fonoaudiologia, entre outras, permitindo a articulação de autores
que se interessam pelas relações entre cérebro e linguagem na vida em sociedade. Assumimos a
interlocução como ponto de partida tanto para o acompanhamento longitudinal quanto para a
reflexão teórico-metodológica, considerando os fatores que nela interferem: as relações entre os
interlocutores, suas histórias particulares e o jogo de imagens que se estabelece entre eles, bem
como as condições que envolvem uma interação particular incluindo aspectos histórico-culturais
(Coudry e Freire 2010).
Nos estudos da ND é central o conceito de dado achado (Coudry 1996): fatos linguísticos que,
dada a sua relevância e singularidade, tornam-se objetos de reflexão impulsionando o movimento
teórico. Os dados que alimentam a teorização em relação à fala, leitura e escrita de crianças
provêm do Centro de Convivência de Linguagens (CCazinho/UNICAMP(3)), que funciona com
base em princípios teórico-metodológicos da ND elaborados, sobretudo, em contextos de
involução da linguagem (sujeitos afásicos)4. A experiência com sujeitos que perdem a

3 O CCazinho foi criado em 2004, inspirado no funcionamento do CCA, com o objetivo de desenvolver um trabalho
com a fala, leitura e escrita, por meio de avaliações e acompanhamentos individuais e coletivos, de crianças e jovens
que receberam diagnósticos (formais ou informais) diversos: dificuldades de aprendizagem, dislexia, déficit de
atenção com e sem hiperatividade, problemas no processamento auditivo, deficiência mental, entre outros, que
repercutem negativamente, em especial, na vida escolar. As atividades de linguagem envolvem materiais diversos,
verbais e não-verbais, tais como: agenda, jornal, livros, sites, bilhetes, dramatizações, vídeos, colagens, jogos etc.,
levando em conta o modo como a criança lida com o eixo fala, leitura e escrita e o relaciona a outros sistemas
semióticos (a cultura, o corpo, a práxis e a percepção).
4 O Centro de Convivência de Afásicos (CCA) abriga sujeitos cérebro-lesados acometidos pela afasia. Suas
atividades tiveram início em 1989, a partir de um convênio entre o Departamento de Linguística do Instituto de
Estudos da Linguagem e o Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), da Universidade
Estadual de Campinas (São Paulo/Brasil). O CCA é um espaço de convivência entre pessoas afásicas e não-afásicas,
que exercem a linguagem, construindo e compartilhando  interesses e saberes como falantes e partícipes da vida em
sociedade.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3478



familiaridade com a linguagem e com sujeitos em fase de aquisição de leitura e escrita tem
permitido estudos a respeito do eixo fala, leitura e escrita orientados por autores como Freud
(1891) e Jakobson (1955 e 1956a) que (também) se dedicaram ao estudo das afasias, ao lado de
outros que tiveram um papel determinante na constituição da ND (Franchi 1977, Luria 1977 e
1981, Vygotsky 1934 e 1984)5.
Com base no estudo crítico das afasias de Freud (1891/1973) Coudry (2010a), assumindo a
relação velho/novo alterada nas patologias neurológicas, expande-a para o contexto não-
patológico da aquisição da leitura e da escrita, mediada pela fala. Em linhas gerais, no contexto
da afasia, a modificação funcional da linguagem afeta o dito intencionado fazendo com que o
sujeito perca a familiaridade com a língua (incluindo fala, leitura e escrita), tornando novos
palavras e arranjos sintáticos velhos/conhecidos; de forma semelhante, mas contrária, essa relação
entre o velho/novo ocorre na aquisição da leitura e da escrita, mediada pela fala (Coudry, 2010b).

Coudry (2010b) mostra que no início da aquisição da leitura e da escrita, a criança se encontra
mais na fala (velho) e na leitura (novo) do que na escrita (novo). Para a autora a variedade de fala
da criança pode aproximá-la ou distanciá-la da leitura, considerando que a fala padrão é mais
próxima da escrita convencional. Assim, ler o que os outros escrevem é tão importante para
entrar no sistema da escrita quanto é aprender a falar com a linguagem dos outros, como Freud
(1891/1973) postula, servindo como um elo entre o velho (fala) e o novo (escrita).
Segundo a ND, o eixo fala, leitura e escrita demanda uma relação de concomitância:
“aprendemos a falar repetindo em nossa fala a fala do outro e nisso há um forte laço entre o
acústico e o motor no processo de aproximar a nossa fala da fala do outro pela escuta e pelo ato
motor que produz os gestos articulatórios; e isso se faz em concomitância e assim se automatiza”
(Coudry, 2010b: 9), o que implica estar na relação com o outro. As faces acústica e motora da
palavra constituem um duplo retorno por meio do qual a criança pode ajustar a sua fala à fala do
adulto. Assim, é pelo sentido (repetição/recordação do motor e do acústico e suas possíveis
combinações) que a criança entra na língua onde funcionam e se articulam as dimensões
fonológica, sintática, semântica, pragmática: “o já dito/escrito pelo outro se torna o já ouvido/lido
pela criança e nesse processo se dão novas cadeias associativas que colocam em relação o velho e
o novo da língua” (Coudry, 2010b: 9).
Quando a criança atinge uma certa autonomia em relação à leitura ela lê/vê palavras/sentidos e
não mais letras ou sucessão de letras que laboriosamente associa a sons possíveis que se
associam, por sua vez, a palavras velhas ou novas. É isso o que se observa na leitura silenciosa
que pressupõe a automatização da relação entre o acústico e visual, dispensando o apoio da voz
(falar) ou da mão (escrever): o que era voluntário e reflexivo, torna-se automático6. O equilíbrio
do tripé fala, leitura e escrita muda, portanto, conforme a atividade que se faz e é hierarquizado
(Coudry, 2010b): no início do processo de leitura há predomínio dos traçados motor e visual da
letra para que a criança possa reconhecer o que é letra e o que não é e, ao mesmo tempo, a relação
entre o acústico e o motor. À medida que avança no processo de leitura, a criança passa a
desconsiderar o visual do desenho da letra que se automatizou para compor o sistema de

5 Essa teorização ocorre, desde 1992, no interior do Projeto Integrado em Neurolinguística, apoiado pelo CNPq em
suas várias edições, que reúne pesquisas sobre vários temas sob coordenação da Profa Coudry.
6 Esse automatismo pode ser suspenso mesmo em adultos, quando se vêm diante de um texto com palavras
desconhecidas; podem, então, recorrer ao acústico, ao motor e ao visual, um de cada vez, para atribuir sentido,
porque não há condição de concomitância.
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representação alfabética de escrita e combinações que compõem palavras com sentido (Vygotsky
1926/2004 e Luria 1979). É nessa passagem que RM, sujeito deste estudo, por vezes, fica preso.

3. Construindo as imagens visuais das letras: a estabilidade som/letra e a busca pelo sentido

Entre os anos de 2011 e 2012, no acompanhamento longitudinal de RM, intervimos na fala,
leitura e escrita, a partir de diferentes contextos de uso sociocultural da linguagem, com base na
teorização da ND7. Como foi dito, observamos que RM apresentava dúvidas recorrentes
relacionadas à representação gráfica das letras. Na leitura, detém-se em detalhes do traçado das
letras e pergunta ao interlocutor se se trata de uma ou outra letra, como se duvidasse do que vê, o
que complica a tarefa. Ao escrever, mesmo usando a letra bastão cujo traçado é mais simples se
comparado ao de outras formas de registro, é comum desenhar as letras seguindo uma orientação
inusual. Para escrever a letra “L” desenha o traço horizontal da direita para a esquerda e o vertical
de baixo para cima; mas é muito raro desenhar as letras de forma invertida, embora confunda na
leitura e na escrita as letras “b” e “d” registradas de várias formas: B, D; B, D; b, d, etc.
Observa-se, assim, dificuldade na relação entre o visual e motor para escrever, o que interfere,
naturalmente, na associação de ambos com a imagem acústica quando tenta ler o que registra.
Com vistas a intervir nesse processo, preparamos textos para leitura utilizando vários tipos de
letras, ocasião em que RM podia comparar visualmente várias delas e contar com a mediação das
investigadoras. Uma vez dada a imagem visual das letras – em suas várias versões – RM teria que
associá-las às imagens acústicas e motoras corrrespondentes. Aproveitando a atividade de uma
das sessões coletivas do CCazinho sobre o folclore, preparamos um texto sobre o Saci-pererê
(Figura 1). Cada parágrafo foi digitado usando um tipo de letra diferente: Arial Unicode MS (em
caixa alta), Arial Unicode MS (em caixa alta e baixa), Courier New, Times New Roman e,
finalmente, Monotype Corsiva, a única cursiva.
Trata-se de uma atividade morosa, em que o investigador tem que intervir com frequência, ora
para indicar ao sujeito a linha ou a sílaba a ser lida, como se os olhos de RM percorressem as
letras sem conseguir focalizar a palavra em que se encontra na leitura; ora para fazer uma leitura
conjunta assegurando ritmo e entonação para que o sujeito possa compreender semanticamente o
material.
Assim, como a leitura ainda não está automatizada, a compreensão do material lido é apenas
parcial, o que demanda, reiteradamente, a retomada do texto. Seu maior esforço recai na
associação letra (imagem visual) e som (imagem acústica), quando se pode perceber o quanto o
desenho das letras ganha saliência para RM como mostra o Dado 1.

Dado 1: A história do Saci-Pererê
30 de agosto de 2011
[8a10m], 4° ano

7 O acompanhamento de RM durante os anos de 2011 e 2012 foi realizado pela autora, investigadora identificada
pela sigla Iff, e duas alunas da UNICAMP: Iak, pós-graduanda em Linguística no Instituto de Estudos da
Linguagem, sob orientação da Profa Coudry e co-orientação de Fernanda M. P. Freire, e Ibg, à época aluna do curso
de Linguística e bolsista de IC sob orientação da Profa Coudry. A partir de 2013 o acompanhamento passou a ser
feito por Iff e Iak.
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(a)

(b)

Em (a) RM estranha o formato da letra “i” maiúscula, fonte Arial Unicode MS, da palavra
Inicialmente, identificando-a como um “l” (ele). Ainda neste parágrafo, lê rabo como rado: a
confusão entre as letras “b” e “d” ocorre em vários contextos, como já foi dito. Observe-se que
RM, mesmo ciente disso, não se atém ao velho sentido, como se o retorno acústico não
funcionasse.

A fonte Monotype Corsiva em (b), como esperávamos, é a que lhe causa maior estranheza. De
pronto, pergunta: “que letra é essa?”. Questiona ainda se o “e” (em) é um “c” e diz que o “b”
parece o numeral “6” (brotos). Note-se como mesmo mantes de buscar algum sentido para o
material que tem à frente, RM percorre com os olhos, avidamente, as formas das letras e comenta
sobre elas.
Certamente, outras questões comuns aos aprendentes iniciais da leitura e da escrita, apareceram
ao longo da atividade, entre elas as que remetem à associação entre a imagem visual e as imagens
acústicas e motoras em contextos em que a categorização funcional das letras está em jogo. Essas
dúvidas surgem mesmo quando RM consegue identificar a representação gráfica da letra
impressa, inclusive quando escrita na fonte Arial caixa alta, que se assemelha à letra bastão com a
qual está mais familiarizado.
Se a leitura melhora gradativamente, ainda observamos com alguma frequência, dúvidas em
relação à representação gráfica das letras ao escrever, sobretudo quando faz uso da letra cursiva.
Para escrever à mão, ainda que seja uma única palavra, o sujeito precisa recuperar a um só tempo
as imagens visual, auditiva e motora, levando em conta a categorização funcional das letras na
composição da palavra8. Além disso, na execução desse ato motor contínuo, RM se vê obrigado a
seguir e manter uma mesma direção no traçado, o que ele, em geral, subverte quando escreve
com letra bastão. A esse respeito, veja-se o Dado 2, ocorrido mais recentemente, quando RM relê
um lembrete que havia escrito para si no encontro anterior (Figura 1), no qual registrara algumas
regras relacionadas à resolução de equações matemáticas, ocasião em que usamos como metáfora
uma balança de braço para que compreendesse a igualdade entre os dois termos de uma equação.

8 Como já foi dito, o uso do computador interviu positivamente neste processo, como relatam Freire et. al. (2013)
mas, na escrita à mão, a associação visual, acústica e motora ainda representa um desafio para RM.
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Figura 1: Registro por escrito de regras relacionadas à resolução de equações matemáticas em 09/outubro/2013

No encontro seguinte pedimos a RM que relesse suas anotações e reescrevesse o que fosse
necessário. Veja-se o que ocorre em relação à letra “b” na sua versão cursiva, da palavra
equilibrada.

Dado 2: A letra “b”
16 de outubro de 2013
[11a], 6° ano

L Loc Transcrição Condição de produção dos
enunciados

Enunciados
escritos

1 Iak Vamos na primeira linha.

RM está relendo o lembrete feito no
encontro anterior. Iak sugere que ele
aponte os problemas de escrita que
encontrar.

2 RM Equilibrada.

3 Iak Aonde?
RM começa a apagar a palavra
"equilidrada".

4 Iff
Apague só o D! Vamos ver se
você...

Iff aponta na folha o que é para ser
apagado e RM faz o que foi pedido (a
razão desse pedido é que RM sempre
apaga toda a palavra, dificultando
observar se ele, de fato, sabe onde está
o problema)

5 Iak Só a letra...

6 RM Ahh... Não...
RM escreve a letra B no lugar do D,
com dificuldade para desenhar à mão,
a sequência BRA.

7 Iak
O que tá te incomodando? O B
com o R?

Iak puxa o papel para si para ver o
problema que o RM encontrou.
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8 Iff
Tá certo... "A balança está
equilibrada" e depois?

Iff aponta com a caneta para as regras.

9 RM
Iff, me tira uma dúvida, quando
tem dois R no... (inaudível) É,
tem um B... Posso?

RM aponta para a folha, como quem
pergunta se pode escrever nela.

10 Iff Aqui. Se não fica....
Iff tira a folha com as regras da mão
de RM e lhe entrega um outro papel
para escrever.

11 RM

Assim ó... Quando ela tá assim...
quando ela tá assim ó, vamos
supor... Existe alguma palavra
assim?

RM escreve "BRR" em letra bastão na
folha dada.

12 Iff

Existe. É uma onomatopéia. Em
história em quadrinho, quando tá
frio, faz "BRR". Ai pode
escrever assim.

Apontando a escrita de RM.

13 RM Certo... E aí escreve assim?
RM escreve "br" com letra minúscula
cursiva na folha.

14 Iff
É, se fosse escrever em letra de
mão, tá certo. E mais um R.

RM apaga parte do que escreveu e
reescreve, acrescentando outro R.

15 RM Nossa!

16 Iak
Mas, normalmente, quando é
onomatopéia é tudo em letra
maiúscula não é?

Uma professora chega na sala e interrompemos temporariamente a sessão.

17 Iff
Fica assim ó... O B, o primeiro
R e se fosse fazer um outro R,
aqui. Entendeu?

Iff escreve na folha as letras que diz.

18 RM
Nossa... Porque aqui eu
confundi com V?

Apontando para o traço que vem do B
e se prolonga no primeiro R

19 Iff

(...) Como é que a gente vai
saber se é uma coisa ou outra?
Sabe como? Dependendo do
contexto. Se eu estiver lendo
uma história em quadrinho, que
tem uma geleira, certo? Que
tem, sei lá, um urso polar e
aparece um cara aqui, só de
bonezinho e pelado e estiver
escrito BRRRR... Eu vou ter
alguma dúvida de que letra que
é essa?

Iff pega a folha que estava com RM e começa a
desenhar enquanto fala
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20 RM Não. RM fica mexendo com as mãos.

RM, como o Dado 2 mostra, quando procede à releitura do material que escreveu – e que lhe
oferece, portanto, a imagem visual das letras que usou, corretas ou não – é capaz de detectar seus
equívocos, mesmo quando a leitura é silenciosa, o que é um avanço. Foi assim que flagrou a
palavra equilibrada escrita como equilidrada, dando-se conta de que a imagem visual (D) não
pareava com a imagem acústica [b], resultando em uma não-palavra muito próxima à palavra
alvo (linha 2). Mas, observe-se como o traçado da sequência br na reescrita da palavra perturba o
sujeito (linha 6). No contínuo da ação de escrever à mão, RM tem dificuldade para coordenar a
imagem visual (desenho que tem em mente) com a motora (execução do traçado propriamente
dito) considerando coordenadas espaciais, a tal ponto que se recorda de ter visto em algum lugar
a sequência BRR, o que o leva a perguntar a Iff se essa palavra existe (linha 11). Essa pergunta,
provavelmente, é motivada por uma reflexão sobre a categorização funcional das letras (é
possível uma sequência CCC em PB?) especificamente e, sobre a própria língua (o que é uma
palavra?). Após a resposta de Iff (linha 12), RM tenta reproduzir a onomatopéia usando a letra
cursiva (linhas 13 e 14), o que o leva a dizer, surpreso, Nossa!. RM quase repete o tipo de traço
que une o B ao R para juntar o primeiro R ao segundo, o que deforma o registro, dando-lhe um
aspecto esquisito. Iff, então, escreve em letra cursiva BRR (linha 17), e RM, imediatamente, diz
que vê a letra V no lugar de RR.

4. Lidando com a mesma representação gráfica de letra em vários contextos: novos sentidos

Pouco a pouco, o reconhecimento de diferentes representações gráficas das letras permitiu a RM
identificá-las como letras particulares e, ao mesmo tempo, diferenciá-las entre si. Assim, pode
estabelecer, com maior frequência e mais acertadamente, associações entre letras/sons e se
aproximar do sentido. Esse foi um passo importante, que provocou uma mudança qualitativa na
sua relação com a leitura e a escrita, ainda que dúvidas como a apresentada no Dado 2 apareçam.
Restam, certamente, dificuldades: leitura morosa que o obriga a reler várias vezes um mesmo
trecho de um texto para que o sentido seja construído pouco a pouco e caligrafia imprecisa com
equívocos ortográficos. Mas, finalmente, RM entrou no processo.
Na escola, no entanto, as dificuldades se avolumam. Os conteúdos escolares se sucedem e RM
não tem desenvoltura para acompanhá-los no mesmo ritmo de seus pares. Sua compreensão a
respeito do que é ensinado na escola é parcial e, como boa parte dos alunos, se prepara às
vésperas das provas, na tentativa de se manter na escola. Os conteúdos se organizam em
diferentes sistemas de referência, a partir dos quais os alunos elaboram novos
conhecimentos/sentidos.
De acordo com Franchi (1977) os sistemas de referência são formulações históricas que resultam
do trabalho linguístico ininterrupto dos falantes de uma dada comunidade discursiva e que
organizam de certo(s) modo(s) o mundo: a cultura, as ciências, as relações sociais. Assumimos
aqui a Matemática como um sistema de referência, composto por outros subsistemas como o das
operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão), das equações, dos algarismos
romanos, etc. Servindo-se de uma notação própria, que remete à lingua, a Matemática pode ser
considerada uma metalinguagem que utiliza letras e sinais organizados em uma sintaxe própria
cujo sentido remete a diferentes subsistemas desse campo.
Tendo em vista as dificuldades escolares de RM, realizamos novos encontros para ajudá-lo a ler
com compreensão os textos didáticos, estabelecer relações entre os conteúdos e coisas já
conhecidas por ele no mundo ou em outras disciplinas. Pudemos, então, observar uma questão
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importante: além de apresentar dificuldade para relatar o que via/vivia na escola, tinha também
dificuldade para atribuir sentidos novos a letras já conhecidas em função do contexto em que
aparecem, como mostra o Dado-achado 3. Nesse encontro, RM disse estar com dúvidas em
Matemática e tentou nos contar qual era o problema.

Dado 3: Quanto vale x?
30 de abril de 2013
[10a6m], 6° ano

L Loc Transcrição Condição de produção dos
enunciados

Enunciados escritos

1 RM
Tem uma fração que eu tô indo
mal, sabe? De matemática… É
assim... Cinco…

Iak dá o caderno para RM
escrever

2 RM Cinco menos X, vezes... escreve 5x-4x

3 Iff É expressão matemática

4 RM
Cinco menos X… vezes… Ah…
Meio esquisito…

5 Iak
Escreve aí igual a nove...Hum,
acho que nove não é um bom
número...não é mais...

RM demonstra dúvida, mas
continua a escrever o que Iak
sugere

(...)

6 Iff

E o que que você acha que tem
que fazer com uma coisa como
essa? Qual que é o objetivo
desse… tipo de cálculo
matemático?

7 RM Hum…
8 Iff O que que é o X?
9 RM O X vale cem, né?

10 Iff Hum?

11 RM O X vale cem, né?

12 Iff Quem disse que o X vale cem?

Denominamos este episódio de dado-achado (Coudry 1996) pelo que ele tem de peculiar que nos
faz (re)pensar a respeito do trabalho linguístico-cognitivo de RM nessa cena enunciativa em
particular. O dado nos informa que RM, ao se deparar com o X, acerta ao acionar o sistema de
referências da Matemática, mas equivoca-se ao selecionar o subsistema algarismos romanos, um
conhecimento já aprendido na escola. RM tem dificuldade para relatar a sua dúvida: chama de
fração uma equação (linha 1), mostrando que essa terminologia específica (nova) ainda não é
compreendida por ele. Para se fazer entender, tenta reproduzir pela escrita o que, provavelmente,
copiou da lousa. Como não compreende a equação, tem dificuldade para se lembrar dela. De
início a fala e a escrita não coincidem: diz cinco menos X e escreve 5x (linhas 1, 2 e 4), indício de
que o lugar conferido a esse novo X na sintaxe da sentença matemática ainda é uma questão.
Quando interrogado sobre o significado de X (linha 8), responde prontamente que X vale cem
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(linha 9), o que nos leva a supor que o uso da letra “x” de forma minúscula, tal como a professora
provavelmente usa em sala de aula para escrever as equações, remete-o a outro subsistema de
referência, a saber, o de algarismos romanos.
Esse deslizamento de sentidos no campo da Matemática – o X da multiplicação, o X dos
algarismos romanos, o X das equações – aciona diferentes subsistemas de referência, ainda que
todos eles possam ser representados graficamente da mesma forma. Essa comparação e
diferenciação requer uma dupla tradução intralingual, isto é, uma “interpretação dos signos
verbais por meio de outros signos da mesma língua” (Jakobson 1956b: 64). Dupla porque,
primeiro, é necessário diferenciar a letra X, usada para escrever palavras, do símbolo X, usado
como notação matemática para, em um segundo momento, diferenciá-lo como um símbolo que
equivale à adição de uma quantidade finita de números iguais (subsistema das operações
fundamentais, mais especificamente da multiplicação), ou como um símbolo que equivale ao
numeral 10 do sistema indo-arábico (subsistema dos algarismos romanos), ou ainda, a uma
incógnita (subsistema de equações matemáticas de 1° grau). Essas operações linguísticas não são
simples. Mas isso não é tudo. É preciso que RM perceba que a representação do símbolo X do
subsistema de operações fundamentais é variável, podendo assumir outros contornos, bem como
o símbolo X das equações de 1° grau. O Dado 4 mostra como RM lê diferentes notações
envolvendo o X e compreende o que representam.

Dado 4: Quantos xis!
11 de setembro de 2013
[10a11m], 6° ano
L Loc Transcrição Condição de produção

dos enunciados
Enunciados escritos

(a)
1 Iak Leia prá mim Escreve no papel

2 RM O que que é michi?
3 Iak Ah? Essa palavra não

existe
4 RM Então, não sei o que é
5 Iak E agora? Escreve no papel

6 RM Ah! é números
romanos! X é dez e o
tracinho é um

Identifica o algarismo XI e
consegue ler os demais
porque deduz que se trata
da data do dia

(b)
7 Iak E agora? Escreve no papel

8 RM Essa daí é de vezes ou é
de X?

Tenta resolver a equação
em voz alta, confunde-se e
diz que não entendeu

9 RM Esse X você tem que
procurar o valor. Dois
X mais três X é igual a
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vinte e cinco
10 Iak O que significa 2X?
11 RM É dois mais um número

que a gente não sabe
qual é

12 Iak É dois mais um
número?

Enfatizando a pronúcia do
mais

13 RM É
14 Iak Mas tem um sinal

escondido em 2X. Esse
sinal é de mais?

15 RM Aproxima-se do papel
como quem procura
indícios do sinal
visualmente

16 Iak Não dá prá ver o sinal;
ele está implícito

17 RM Também não significa
nada, quase. Ele é um
número qualquer

Referindo-se ao fato de o
valor de X ser
desconhecido

(c)
18 Iak E agora? Escreve no papel

19 RM X é um número
qualquer. Não, aqui é
vezes ao invés de X.
Duas vezes três igual a
seis

(d)
20 Iak E essa? Escreve no papel

21 RM Ah! Essa dai eu não sei

RM, em um primeiro momento, não reconhece os algarismos romanos e procura decifrar a
sequência de algarismos como se fosse uma palavra, embora não a reconheça (a); é só quando
Iak escreve o nome da cidade (Campinas) e acrescenta outros algarismos que RM, percebendo
que se trata de uma data, reconhece o numeral XI e deduz os demais (b). Precisa da contextura
(Jakobson 1956a) para saber que se trata de um algarismo romano e não de uma palavra. Em (b)
RM identifica, prontamente, o símbolo X, mas não consegue se decidir entre um subsistema
(operação de multiplicação) e outro (incógnita de uma equação matemática). Ao tentar resolver
em voz alta o cálculo percebe que se trata de uma equação matemática (Esse X você tem que
procurar o valor), como se reconhecesse a estrutura sintática da equção (e sua imagem visual).
Quando questionado sobre o significado de 2x, responde que se trata de uma soma entre dois e
um número não conhecido. Interrogado sobre o sinal da operação que está implícito na sentença,
RM procura - visualmente - descobrir qual é e oferece uma resposta ambígua (Também não
significa nada, quase), dando indícios de que, embora reconheça que se trata de uma equação,
não sabe, de fato, que a representação de um numeral seguido do símbolo X, pressupõe uma
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multiplicação cujo sinal não é registrado explicitamente, não considerando a variabilidade que
esse sinal matemático pode ter (X, *, ). Em (c) RM tende a ler uma equação, mas rapidamente,
relê e verifica que se trata de uma operação de multiplicação. Observe-se que neste episódio,
embora os símbolos da multiplicação e da incógnita possam ser o mesmo (e é ssim que Iak os
utiliza nesta atividade), RM os diferencia pela fala (Não, aqui é vezes ao invés de X), o que é um
avanço porque o ajuda a organizar os subsistemas a que cada um se refere. Finalmente, RM não
reconhece (d) como uma imagem visual que o remeta à equação matemática, provavelmente pela
repetição do símbolo X – como sinal de multiplicação e como incógnita – que é inusual. Talvez
esse não reconhecimento explique o fato de não ter “percebido” a multiplicação em (b – linhas 11
a 17), pois teria que ter representado mentalmente 2X como 2XX.

5. Considerações finais

Neste artigo procuramos mostrar por meio da história de RM um modo singular de entrar no
mundo letrado e seus efeitos na sua relação com a leitura, com a escrita e com a aprendizagem de
novos conteúdos. Iniciamos mostrando como a percepção exacerbada de detalhes da
representação gráfica das letras afetou a manutenção de suas imagens visuais, de modo que RM
pudesse associá-las as suas imagens acústicas e motoras correspondentes e, assim, compreender o
que lia e escrevia (Dado 1). Essa instabilidade afetou a imagem motora de sua escrita,
especialmente quando usa letra cursiva: o movimento contínuo não só o obriga a seguir uma
direção específica, como dificulta monitorar quando inicia e termina uma letra em particular, o
que pode levá-lo a perceber visualmente o que, de fato, não está registrado, atestando a
prevalência da representação gráfica em relação ao sentido em alguns contextos (Dado 2).
Mostramos, ainda, a reflexão que o sujeito é capaz de fazer sobre a categorização funcional das
letras e, a partir dela, sobre as possibilidades da língua (palavra e não palavra). Percebemos que a
sua leitura é melhor que a escrita, em consonância com o que prevêm Coudry (2010b) e Massini-
Cagliari e Cagliari (2004): para escrever RM precisa convocar e relacionar todas as imagens que
compõem a palavra para desenhá-la usando traços mais precisos e representativos de cada uma de
suas letras.
Na Matemática RM se depara com novos desafios. O uso de letras velhas, tornam-se sentidos
novos. Isso acontece com a letra X que assume o valor de sinal de multiplicação, algarismo
romano e incógnita em equações matemáticas, o que para RM não é óbvio, tanto pela
manutenção do seu traçado nesses contextos, quanto pelo sentido que essa letra ganha,
respectivamente, em cada um dos subsistemas de referência a que pertence. Como na leitura de
um texto, RM tenta se orientar por sentidos velhos (Dado 3), sem sucesso, o que o leva a
considerar a contextura em que o X aparece (Dado 4). Resta observar que, mais uma vez, a
leitura o ajuda a descobrir o segredo: no Dado 3, RM não é capaz de ler/dizer a equação
matemática que tem em mente, como se dela só tivesse guardado a imagem visual; já, no Dado 4
(b, c), RM consegue ler as sentenças matemáticas e, por ela, identificar o valor que X assume em
cada uma delas. A linguagem exibe, assim, o seu papel regulador e organizador na aprendizagem
(Vygotsky  1984, 1987).

Referências bibliográficas

Abaurre, Maria Bernadete Marques. 2001. Dados da escrita inicial: indícios de construção da
hierarquia de constituintes silábicos?, in: Carmen Lucia Matzenauer Hernandorena (org.),
Aquisição de língua materna e de língua estrangeira: aspectos fonético-fonológicos, Pelotas,

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3488



EDUCAT/ALAB: 63-85.

Baradel, Roberta Roque. 2010. O labirinto da dislexia: definições, diagnósticos e consequências
na vida escolar, Dissertação (Mestrado em Linguística) - Universidade Estadual de Campinas.

Bordin, Sonia Sellin. 2010. Fala, leitura e escrita: encontro entre sujeitos, Tese (Doutorado em
Linguística) - Universidade Estadual de Campinas.

Costa, Francine Marson. 2009. Neurolingüística Discursiva: análise de práticas clínicas e
escolares com a linguagem, Dissertação (Mestrado em Linguística) - Universidade Estadual de
Campinas.

Coudry, Maria Irma Hadler. 1996. O que é dado em neurolingüística?, in: Castro, Maria Fausta
Pereira (org.), O Método e o dado no estudo da linguagem, Campinas, Editora da Unicamp, 179-
192.

_____ 2010a. Caminhos da Neurolinguística Discursiva: o velho e o novo, Coudry, Maria Irma
Hadler e Freire, Fernanda Maria Pereira e Andrade, Mara Lúcia de Fabrício e Silva, Michelli
Alessandra (orgs), Caminhos da Neurolinguística Discursiva: teorização e práticas com a
linguagem, Campinas, Mercado de Letras, 279-399.

____ 2010b. Relatório Técnico Projeto Integrado em Neurolinguística: avaliação e banco de
dados (CNPq 301726/2006-0).

Coudry, Maria Irma Hadler e Freire, Fernanda Maria Pereira. 2010. Pressupostos teórico-clínicos
da Neurolinguística Discursiva (ND), in Coudry, Maria Irma Hadler e Freire, Fernanda Maria
Pereira e Andrade, Mara Lúcia de Fabrício e Silva, Michelli Alessandra (orgs), Caminhos da
Neurolinguística Discursiva: teorização e práticas com a linguagem, Campinas, Mercado de
Letras, 23-48.

____ 2005. O trabalho do cérebro e da linguagem: a vida e a sala de aula, Campinas:
Cefiel/IEL/Unicamp, Coleção Linguagem e Letramento em foco.

Franchi, Carlos. 1977. Linguagem – atividade constitutiva, Cadernos de Estudos Lingüísticos 22,
Campinas, IEL/UNICAMP, 9-39, 1992.

Freire, Fernanda Maria Pereira e Kobayashi, Alline e Garcia, Bruna e Coudry, Maria Irma
Hadler. 2013. Entre lápis e teclas: selecionando e combinando letras. Cadernos de Estudos
Linguísticos 55, Campinas, IEL/UNICAMP, 45-65.

Freud, Sigmund. 1891. A interpretação das afasias, Tradução de Ramón Alcalde, Buenos Aires,
Ediciones Nueva Visión, 1973.

Jakobson, Roman. 1955. A afasia como um problema lingüístico, in Miriam Lemle e Yonne Leite
(orgs.), Novas perspectivas lingüísticas, Petrópolis, Vozes, 1970.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3489



____ 1956a. Dois aspectos da linguagem e dois tipos de afasia, in Roman Jakobson, Lingüística e
comunicação, São Paulo, Cultrix, 34-62, 1975.

_____ 1956b. Aspectos linguísticos da tradução, in Roman Jakobson, Lingüística e comunicação,
São Paulo, Cultrix, 63-72, 1975.

Luria, Alexander Romanovich. 1981. Fundamentos de Neuropsicologia, São Paulo, Cultrix.

____ 1977. Neuropsychological Studies in Aphasia, Amsterdan: Swets & Zeitlinger B.V.

____ 1973. The working brain: an introduction to neuropsychology. New York: Basic Books.

Massini-Cagliari, Gládis e Cagliari, Luís Carlos. 2004. Categorização gráfica e funcional na
aquisição da escrita e da leitura em língua materna. Calidoscópio, São Leopoldo, Unisinos, v. 2,
n° 1.

Müller, Laura Maria Mingotti. 2013. Sujeitos, histórias e rótulos: a leitura e a escrita de
crianças e jovens diagnosticados com dislexia, Dissertação (Mestrado em Lingüística) -
Universidade Estadual de Campinas.

Vygotsky, Lev Semyonovich. 1934. Pensamento e linguagem, Trad. Jeferson Luiz Camargo, São
Paulo, Martins Fontes, 1987.

____ 1984. A formação social da mente, São Paulo, Martins Fontes.

ESCRITA: LUGAR DE ENCONTRO ENTRE AFASIA E INFÂNCIA
Maria Irma Hadler Coudry

IEL/UNICAMP
coudry@iel.unicamp.br

1. Apresentação

Este texto toma a escrita como um lugar de encontro de processos vivenciados por crianças,
aprendizes de escrita, e por afásicos, reaprendizes. Para tanto, toma a aproximação entre afasia e
infância proposta por Jakobson (1941) orientada para a análise de certos processos de escrita, que
envolvem a passagem do afásico e da criança por caminhos muito próximos, em tempos
diferentes. O afásico ao retornar a caminhos há muito esquecidos lembra-se de processos pelos
quais passou; a criança trilha por caminhos que serão apagados por  constrições do sistema a que
se submete para entrar em sua língua materna. E nesses caminhos se cruzam processos comuns
para quem entra pela primeira vez e para quem entra de novo na linguagem. Dados de escrita de
crianças e afásicos têm mostrado essa aproximação9: a busca pela posição/ordem das letras em
sílabas complexas é um lugar de encontro para os dois que hesitam e oferecem escritas possíveis

9 Tal aproximação não significa patologizar a criança, mas, ao contrário, dar visibilidade a processos que
caracterizam a fala/leitura/escrita na entrada para a língua e em estados patológicos.
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e aproximações diante do preenchimento ou não de certas posições. Diferenciação incompleta
entre sonoridade e não sonoridade, nasalidade e não nasalidade, visível nas escolhas (permeadas
de hesitações, hipóteses que não coincidem com a forma ortográfica, por  exemplo) de letras que
as representem, são alguns exemplos. Os dados mostram que o escrevente – afásico e criança -
faz mais do que levar a fala para a escrita e já mostra que a escrita praticada socialmente está de
alguma forma representada em sua produção. Mostram também que o afásico se lembra,
registrando por escrito, processos primitivos vividos na infância, em sua relação com a escrita.

2. Objetivo

O objetivo do texto é divulgar o estudo da relação entre afasia e infância com base em dados
produzidos no acompanhamento longitudinal junto a afásicos (no CCA10) - que perdem a
familiaridade com os sistemas e subsistemas da língua e de seu uso, oral e escrito -, bem como
junto a crianças (no CCazinho11) com dificuldades escolares, que se encontram barradas em um
ponto do processo de aquisição e uso da leitura/escrita.
No caso da representação escrita da língua, o estudo da estrutura da sílaba tem sido crucial para a
descrição e análise dos dados, um caminho para compreender o que o sujeito faz ou deixa de fazer em
estados de dissolução/involução que, por sua vez, se aproximam daqueles que acontecem com a criança
em sua entrada em um sistema linguístico e em seu uso partilhado em sociedade. Os dados são, pois, de
sujeitos e estados diferentes no eixo do tempo e nas vivências com a linguagem: a criança entrando para o
sistema da língua e seu uso e o afásico tendo interrompidas diversas dessas entradas.
Em resumo, o texto assume um estudo teórico-metodológico destinado às afasias, compreendidas
como estados de involução, e às dificuldades escolares que projetam processos incompletos no
aprendizado da criança da leitura e da escrita. Comparar12 afasia e linguagem infantil (Jakobson
1941) tem iluminado a compreensão que se obtém de um e de outro, sendo os dados cruciais
nessa empreitada.

3. Metodologia

Seguindo a Neurolinguística Discursiva (ND), este texto propõe um estudo comparativo de dados
de escrita, de crianças e de afásicos, por meio de acompanhamento longitudinal e de uma

10 Fundado em 1989, o Centro de Convivência de Afásicos (CCA) funciona no Instituto de Estudos da Linguagem
(IEL) e é fruto de um convênio interdisciplinar do Departamento de Linguística com o Departamento de Neurologia
da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. É um lugar em que sujeitos afásicos e não
afásicos participam de um ambiente de linguagem (fala, leitura e escrita) em que como interlocutores (de afásicos e
de não afásicos) constroem e partilham de vários interesses, papéis e conhecimentos que os identificam como
falantes de uma língua natural; um ambiente em que acontecem as mais diversas atividades linguageiras, carregadas
de marcas particulares e de dizeres/escritos partilhados pela comunidade de fala (Sampaio 2006) que caracteriza o
grupo. Sou responsável pelo grupo II do CCA, do qual derivam os dados apresentados.
11 O CCazinho teve início em 2004, por iniciativa de Coudry, e partilha dos mesmos princípios teórico-
metodológicos que fundamentam o CCA. É um lugar de pesquisa, formação extensão onde se se desenvolve um
trabalho com a linguagem, por meio de práticas de leitura e escrita com crianças e jovens que receberam diagnósticos
neurológicos (Dificuldades de Aprendizagem, Dislexia, Alteração do Processamento Auditivo, Transtorno do Déficit
de Atenção com ou sem Hiperatividade, Deficiência Mental) que produzem efeitos negativos em seu processo de
escolarização e em sua vida. A atribuição de tais diagnósticos tem sido uma justificativa eficaz para o fracasso e a
exclusão escolar - contra o que nos posicionamos - e desenvolvemos uma atitude e uma prática frente à fala, leitura e
escrita que fortalece as crianças e suas famílias no enfrentamento da questão, o que tem possibilitado reverter tal
condição.
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metodologia heurística que procura descobrir o que pode estar encoberto pela afasia e pelas
dificuldades escolares e o que se desponta a partir dessa descoberta.
A metodologia heurística tem a propriedade de, no processo, descobrir dados (achados13) que
iluminam a compreensão do fenômeno e criam desafios para a teorização. E a interlocução é peça
chave nesse processo. A avaliação e o acompanhamento longitudinal (individualizado e em
grupo) praticados pela ND são ancorados na interlocução/enunciação, concebida como espaço de
produção de sentidos, envolvendo o uso psíquico e social da linguagem (Franchi 1977).
Interlocução entre sujeito e investigador, entre os sujeitos e entre os investigadores, em práticas
discursivas vivenciadas pela linguagem e pela práxis/corpo. É nesse ambiente que o investigador
pode descobrir caminhos alternativos que o sujeito percorre e, interessado no prosseguimento da
interlocução, intervir para iluminar suas hipóteses, no sentido de acontecerem outras
possibilidades de dizer. É fundamental no momento da análise do dado que seu registro confira
uma visibilidade compatível com a complexidade de seu acontecimento. No âmbito da ND,
interpretar14 um fato como dado requer um método que nasce na prática clínica e que supõe dois
tempos: o da ocorrência do fato na interlocução e o da análise do fato que o transforma em dado.
O intervalo de tempo entre um fato e sua transformação em dado pode ser maior ou menor,
quase-simultâneo ou não (Coudry e Freire 2010). É nesse contexto que ganha especial relevância
a formulação de dado-achado (Coudry 1996) proposta para a ND, que tanto expõe os fatos
linguísticos quanto os torna objeto de reflexão. O dado-achado pressupõe um tratamento
discursivo em sua análise e nas formas de seu acontecimento, além de um olhar heurístico para
ver e achar (Coudry e Freire 2010). Esse tipo de dado é revelador e encobridor de fenômenos
linguísticos e sua análise proporciona um movimento teórico, permitindo a resolução de alguns
problemas e a colocação de outros, daí a razão de um mesmo fato poder ser (re)interpretado,
seguindo o curso da teorização. O referencial teórico, portanto, orienta e levanta questões
relevantes, produzindo hipóteses com as quais o investigador trabalha e retrabalha.
Para os princípios metodológicos – que se articulam aos teóricos – que sustentam a ND,
diferentemente das metodologias psicométricas, importa a relação heterogênea entre sujeito e
linguagem e não uma relação pré-estabelecida entre a falta (para se atingir a normalidade) e a
patologia; importam sujeitos comuns, marcados por  sua relação com a linguagem (fala, leitura e
escrita), o corpo/práxis, a percepção, a imaginação, a vontade, e não sujeitos padronizados
segundo um ideal que não corresponde aos sujeitos pragmáticos e históricos que somos. Tem
importância, portanto, nessa relação, a reversibilidade de papéis discursivos desempenhados
pelos sujeitos em situações de interlocução, historicamente situadas. Daí o interesse da ND pelas
mais diversas manifestações da relação entre o sujeito e a linguagem que ocorrem em crianças
em processo de aprendizado; em afásicos, em adultos pouco ou muito escolarizados, em pessoas
com Parkinson, autistas, entre outras patologias que afetam a linguagem.
O investigador - orientado pelo que já se sabe a respeito do quadro com base em uma perspectiva
discursiva - procura descrever e interpretar o que ocorre no acontecimento discursivo (Pêcheux
1990) que tem uma estrutura a ser descrita linguisticamente e interpretada no bojo da história
individual e social. São interpretações que se dão no curso da ação e que mudam - mais ou
menos - em função da dinâmica do próprio acompanhamento. A forma de intervir - para ver mais -
e a forma de interpretar aquilo que se vê tem, portanto, caráter temporário, próprio do processo

13 Ver Coudry 1996.
14 Cabe aqui retomar a relação inalienável entre descrição e interpretação que Pêcheux (1983) desenvolve para as
práticas de análise do discurso, mantendo a identidade entre elas e encontrando “o lugar e o momento da
interpretação, em relação aos da descrição” (p. 54).
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(Coudry 1996; Coudry e Freire 2010).
A ND em sua teorização sobre as afasias tem dialogado com vários autores clássicos. Seguindo
Freud, a ND tem tomado a afasia como uma modificação funcional que interrompe os diferentes
graus de intimidade que o falante constrói durante a vida com a linguagem e com os sujeitos com
quem fala e que falam com ele, cumprindo a inevitável realidade humana apontada por
Benveniste (1966). Para Freud, a afasia afeta a relação que o sujeito estabeleceu até então com a
língua e com o discurso, e o conhecido se apresenta modificado, novo. Assumindo essa hipótese,
a ND acredita que se imerso no uso da linguagem, na repetição, no sentido de aproximar a fala
do afásico da fala do outro não afásico, vários caminhos levam esse novo a se repetir em outras
situações, e muitas outras vezes, o que o torna velho de novo (Coudry 2010a  e 2010b).

4. Afasia e infância15

Os caminhos percorridos a partir da releitura de textos de Jakobson (1941) e Freud (1891) e a
leitura de Agamben (2008 e 2009) conduziram ao marco inicial da reflexão que aproxima afasia
de infância - que é objeto de discussão neste texto.
Coudry (1988, 2009, 2010a) tem levado adiante a hipótese inicial lançada nos estudos discursivos das
afasias qual seja a que aproxima a fala de afásicos de processos de aquisição, mostrando que há caminhos
comuns de quem entra com normalidade na linguagem e de quem tem a linguagem afetada pela afasia.
Essa reflexão foi retomada no texto de Coudry e Bordin (2012) - Afasia e infância: registro do
(in)nesquecível16. Nele partimos dos primeiros estudos discursivos (Coudry 1988) que aproximam a
linguagem na afasia de processos verbais na aquisição de linguagem e expandimos esse encontro com a
teorização atual da ND, com base em Freud, Jackson, Jakobson, Agamben e Heller-Roazen.
O texto Afasia e infância: registro do inesquecível retrata as reflexões mais recentes da ND
relativas à aproximação entre um estado de dissolução da linguagem, a afasia, e a entrada da
criança no mundo das letras, que se pode vislumbrar, no primeiro caso, como uma barreira para
experienciar, de novo, a língua em uso (Saussure 1969) e, no segundo, uma barreira para
aprender a ler e a escrever.
Seguindo o que já é uma tradição na ND, nosso texto rompe radicalmente com a relação estática
e biologizante que separa o normal do patológico, sendo essa a direção tomada pelo estudo crítico
de Freud em que interpreta as afasias como uma modificação funcional sujeita a rearranjos.
Afásicos e crianças não estão no mesmo lugar, mas se encontram, tendo o afásico saído do
sistema da língua, no qual tenta reentrar, e a criança tendo revivido seu percurso de sujeito na
linguagem em direção a um novo percurso que se inicia na sua relação com a letra e a voz, ou
seja, com o que pode ser escrito, inscrito no corpo.
Freud (op. cit) aproxima processos da linguagem infantil dos da afasia com base no conceito de
dissolução entre o aprendido e o automático, do neurologista inglês Huglings Jackson (Riese
1977), que caracteriza o estado afásico como uma impossibilidade para formar proposições e
relacionar palavras. Para o autor, na afasia, há dissolução da fala, o que corresponde à sua
redução a aspectos automatizados, emocionais, sendo a linguagem intelectual (formada de
proposições intencionais) dissolvida. Isto aproxima a fala do afásico verbal da fala da criança que
começa a entrar na linguagem, contribuição que Freud leva para seu estudo das afasias. Para
Jakobson (1941), tal dissolução corresponde à deterioração do sistema fonêmico, e o afásico,
diferentemente da criança, oferece um sistema em reestruturação com o que ficou, o que pode ser

15 Tal aproximação não significa patologizar a criança, mas, ao contrário, dar visibilidade a processos que
caracterizam a fala/leitura/escrita na entrada para a língua e em estados patológicos.
16 Para compor o número temático de Neurolinguística do Cadernos de Estudos Linguísticos que as colegas de
Departamento Ester Scarpa e Rosana Novaes-Pinto organizaram.
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relacionado com os rearranjos propostos por Freud. Esse autor, com base na psicofisiologia de
Fechner, considera que toda experiência do sujeito deixa marcas na relação do fisiológico com o
psíquico que constitui o substrato neural. Tais marcas se configuram como registros de um
processo que tem início com a percepção que, por sua vez, se vincula à associação: dois termos
com os quais descrevemos diferentes aspectos de um mesmo processo.
Estudos discursivos realizados com afásicos têm apontado uma relação constitutiva entre
processos que acontecem na linguagem na afasia e no processo de aquisição da fala pela criança
(Coudry 1986, 2009, 2010a; Coudry e Bordin 2012), sendo o balbucio o ponto de encontro entre
o que o afásico volta a lembrar do processo de entrar na língua e o que a criança produz antes
disso (Jakobson 1941, 1975a, 1975b; Heller-Roazen 2010; Coudry e Bordin 2012).
Para os afásicos, sons do balbucio ocupam o lugar dos sons da língua, e, para as crianças, se
apresentam como impedimento para reconhecer uma diferença que atinge todo o sistema da
língua, o que dificulta a concomitância entre o motor e o sonoro, ficando o afásico e a criança em
condição semelhante, ou seja, barrados na língua. Jakobson (1941) ao comparar afasia e
linguagem infantil pondera que as qualidades distintivas dos sons aumentam no processo de
aquisição e diminuem na afasia. É comum afásicos e crianças atribuírem um único som para uma
palavra e com ela distinguirem diferentes sentidos, muitas vezes articulados a diferentes
entonações.

5. Dados-achados de afásicos e aprendizes de escrita

Dado 1: Craxa/crachar/crachá

O Dado 1 representa as tentativas de RM17 escrever a palavra crachá em que se nota mais do que
a presença da fala na escrita18 e vice-versa, o que é uma questão para o aprendiz da linguagem e
volta a ser para o afásico que tem também a escrita modificada pela afasia.
Uma atividade realizada no CCazinho ilustra essa hipótese e mostra quanto a criança já sabe
sobre a escrita e sobre a representação escrita da fala, seu ponto de apoio inicial: criança e alunos
cuidadores saem pela Unicamp à procura de objetos que tivessem as formas geométricas que as
crianças haviam acabado de tematizar na sessão coletiva. A tarefa era registrar os nomes dos
objetos e os desenhos das formas geométricas em uma folha de papel sobre uma papeleta.
RM escolheu o crachá de Ibg19 para representar um retângulo e escreveu rapidamente a palavra
como CRAXA.  Ibg interveio dizendo não corresponder à forma ortográfica e ele rapidamente
riscou o que tinha escrito e escreveu abaixo CRACHAR, mostrando que sabe que as letras X e
CH podem ocupar os mesmos espaços na palavra e que representam o mesmo som nesse caso.
Outra intervenção de Ibg o fez colocar o acento sobre a letra A e ambos conversaram sobre as
possibilidades de escrita até atingir a forma ortográfica.

17 10 anos, 4a. série do Ensino Fundamental de escola pública.
18 Freud (1891) vincula a leitura e a escrita às associações de palavras, considerando que quem sabe ler e escrever
não lê ou escreve letras, mas sentidos presentes na fala/língua. Ler e escrever pressupõem a fala, ou seja, a variedade
pela qual a criança entra na língua. Para o autor, aprendemos a falar associando a imagem sonora da palavra com a
impressão da enervação da palavra, quer dizer, as impressões sensoriais procedentes dos órgãos da fala. Entretanto,
nem todas as crianças desenvolvem adequadamente a memória associativa entre a imagem sonora da palavra
(sequência de sons em combinação) e as impressões proprioceptivas (imagens cinestésicas) correspondentes à
produção de cada um desses sons. E isso aparece nas escolhas de letras que as crianças fazem para escrever e os
afásicos são interrompidos em escolhas que tinham sido automatizadas.
19 Sigla da aluna cuidadora de RM.
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Dado 1 – RM, agosto de 2011 – BDN20 - CNPq: 307227/2009

É interessante ressaltar que no processo de refacção (Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabison 1997), na
primeira reescrita (de CRACHÁ para CRACHAR), RM insere um R como se fosse um verbo no
infinitivo, o que é comum as crianças fazerem, e mostra a presença da escrita (CRACHAR)
escolarizada na própria escrita.

Dado 2: Carta de OP21 para a irmã

O que RM faz ao escrever crachá remete a um dado de um afásico (OP) que passou a aprender a
ler e escrever depois de afásico e quis escrever uma carta à irmã relatando esse fato. E escreveu:
(...) Tô com saudades. Tô aprendeno a ler e a escrevê, registrando a fala na escrita (tô;
aprendeno; escrevê), além da própria escrita (com; ler; saudades). Essa escrita poderia ser muito
bem de uma criança em seu aprendizado inicial, como discutem Coudry e Freire (2010). O dado
mostra que OP faz mais do que se apoiar na própria fala para escrever; sua escrita já registra
marcas da escrita convencional, o que é indício de sua entrada para o sistema de escrita, além do
exercício discursivo de escrever com sentido – uma carta para a irmã contando uma conquista
(im)possível depois de afásico.

20 Banco de Dados de Neurolinguística.
21 OP: 73 anos, marceneiro, não escolarizado, sofreu AVC isquêmico em região posterior do hemisfério esquerdo,
área parieto-occipital.
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Dado 2 – OP, setembro de 2004: BDN – CNPq n° 301726/2006-0

Dado 3: escrita da palavra recorte

Afásicos trilham caminhos muito semelhantes aos da criança diante da hesitação na escolha do
lugar da consoante na sílaba complexa. Em Freire et al. (2013) tem-se um dado-achado de RM
em que se vê as quatro tentativas de escrever a palavra recorte, seguidas das leituras das
investigadoras e da dele própria, que o ajudaram a perceber algo a mais para representar a
inserção do R na posição de coda. Para escrever recorte, RM insere o R em lugares possíveis na
língua, como coda (teR) e ataque ramificado (tRe; cRo), até acertar a posição de coda na segunda
sílaba, a única complexa (CVC) na palavra. Como veremos, afásicos hesitam da mesma maneira
diante de sílabas complexas e um dos lugares privilegiados de encontro entre afásico e criança é a
(re)constituição hierárquica da sílaba. Seguindo Amaral et. al. (op. cit), e estendendo da infância
para a afasia, pode-se reafirmar a hipótese que as regiões de hesitação de ambos se relacionam
com aspectos fonético-fonológicos da sílaba, além de aspectos visuais. É interessante observar
como falar em voz alta enquanto escreve e reescreve é um recurso que o sujeito usa, tanto a
criança quanto o afásico.

1ª tentativa: recotre

2ª tentativa: recoter

3ª tentativa: recrote

COSMÓPOLIS, 22 DESETEMBRO DE 2004OI HILDA TUDOBOM?EU TÔ BEM, GRAÇASA DEUSTÔ COM SAUDADESTÔ APRENDENO ALER E A ESCREVÊABRAÇOS
AGUARDO SUA RESPOSTA.
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4ª tentativa: recorte

Dado 3, RM, agosto de 2011: BDN - CNPq: 307227/2009

Dado 4: escrita da palavra preto

Outro dado de RM, também de agosto de 2011, confirma a  hipótese de aproximação de dados da escrita infantil com
os da escrita na afasia, no tocante ao preenchimento de certas posições em sílabas complexas. Em sílabas CCV,
segundo Abaurre (2001), a criança precisa decidir primeiro sobre o número de segmentos a serem representados e
depois sobre a posição de cada um na estrutura da sílaba (o que descaracteriza o que se convencionou chamar de
“troca de letras”). É o que ocorre também quando RM faz seguidas tentativas de escrever a palavra preto: começa
escrevendo PE, estrutura silábica que já domina (CV), hesita diante do preenchimento da segunda posição do ataque
ramificado e situa o R na posição de coda (per no lugar de pre); depois de se ouvir falando reiteradamente preto,
além de ouvir seu interlocutor repetindo, ajusta as posições na estrutura CCV e escreve preto (Freire et al. 2013).
Logo abaixo veremos um dado da afásica IV ao escrever o nome de seu neto Frederico, quando também hesita
diante da ordem de preenchimento da sílaba, relativa ao ataque ramificado (CCV) e à coda (CVC).

Dado 5: escrita da palavra Frederico

Antes de mostrar a escrita de IV, um parêntesis para compreender sua afasia.
IV tem uma afasia verbal22 que incide mais sobre a fala do que sobre a escrita/leitura, mas há
momentos de hesitação diante do preenchimento de certas posições em sílabas complexas (CCV)
e, nesse processo, ela percorre os mesmos passos de RM ao escrever preto. Nessa afasia estão
interrompidas/modificadas as associações entre os vários elementos de representação de palavra
(acústicos, motores, visuais), o que corresponde à chamada afasia motora, que pode vir
acompanhada de agrafia e alexia para letras.
Com essa afasia, que incide no aspecto motor da fala, com repercussão na leitura e na escrita, se
desfaz o forte vínculo entre o sonoro e o motor, bem como a relação de concomitância entre eles,
o que dificulta a produção verbal, além de torná-la morosa. Por isso afásicos verbais, sobretudo

22 Na afasia verbal descrita por  Freud (1891), o sujeito perde a função corretora que atua na aproximação entre a
imagem sonora da palavra falada (segunda imagem sonora) e a imagem cinestésica da palavra (primeira imagem
sonora). A afasia modifica as relações estabelecidas culturalmente que participam da interpretação e produção do
sentido, e se apresentam como novas, sendo o velho da língua (fala, escrita e leitura) difícil de ser reconhecido, e
associado. Segundo Freud, portanto, o velho se apresenta como novo na afasia. Se antes a fala transcorria como
natural, incompleta, com todas as marcas da fala humana, no estado afásico as palavras não estão mais à disposição,
havendo uma interrupção no fluxo do discurso que afeta as condições em que se organiza a língua: o sistema sonoro,
fono-articulatório, o fundo lexical comum, os arranjos sintáticos, as leis pragmáticas. O afásico sabe o que quer
dizer, mas os gestos articulatórios do velho da língua lhe fazem falta, o que pode redundar em novos arranjos que se
configuram como parafasias, jargão, estereotipias, bem como o retorno a sons do balbucio e a lembranças da infância
(Coudry 2009 e 2010a ; Coudry e Bordin 2012).
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os que atribuem valor à escrita em suas vidas,  privilegiam-na como um lugar estruturante para o
seu dizer. É o caso de IV que escreve em um diário observações sobre sua relação com a filha,
desde seu nascimento até a vida adulta. É por  meio da escrita de palavras, interrompida e
rearranjada, que o afásico retorna, conforme postula Freud, ao velho da língua, a formas que
volta a reconhecer, à repetição/memória da língua. A repetição leva à automatização que se
rompe com a afasia, condição em que é necessário percorrer todo um longo caminho que fora
esquecido e abreviado pela ação do encurtamento funcional, descrito pelo autor. A escrita de
Frederico mostra o desdobramento de posições da segunda consoante em sua relação com a
vogal, tendo sido modificada com a afasia a possibilidade imediata de escolha da posição/ordem
da consoante e da vogal para compor a sílaba complexa CCV. No processo de escrever FRE ela
insere mais segmentos (FEREI; FERI) recorrendo ao padrão CV, para depois escrever com a
coda preenchida com o R (FERCI; FER) e finalmente reordenar o R para a posição de ataque
ramificado e escrever FRE. Seguindo Freud compreendemos que quando cadeias associativas são
impedidas de acontecer tem-se que retornar a estados,  imagens e fragmentos que foram apagados
e desdobrá-los em outros que serão de novo abreviados e automatizados.

Dado 5, IV, março de 2014 - BDN - CNPq: 312522/2013-4

Dado 6: soletrar para escrever

Mesmo na escrita da sílaba canônica, CV, muitas crianças começam a escrever considerando o
nome das letras, omitem o núcleo de certas dessas sílabas e isso nem sempre coincide com a
escrita ortográfica. No dado abaixo, GG escreve abacaxi como abkxi em que faz sentido a
omissão do A que acompanha o B e do A que acompanha o K. Muitos afásicos não conseguem
mais soletrar e podem escrever abacaxi tal como o fez  GG. Trata-se da omissão ortográfica23

(Amaral, et.al. 2011) do núcleo A na 1a. e 2a. sílabas, sendo uma delas implicada no nome da
letra (K) cuja projeção se faz no som que a letra tem dentro da palavra.

23 E isso não quer dizer que a criança esteja em uma fase pré-silábica ou mesmo mista.
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Dado 6, GG, abril de 2010: BDN - CNPq: 307227/2009
6. Em suma

Para concluir apresentam-se algumas palavras que podem ser escritas tanto por afásicos quanto
por crianças: Pualo para Paulo; ovo para avó; Paunhia para Paulínia; cata para canta; domigo
para  domingo; pota para  porta; mundu para  mundo; pobrema para  problema; sangui para
sangue; jueno para joelho; Guilheme para Guilherme; parato por prato; abaso por abraço; lixiera
para  leixeira; dete para dente; Eduado para  Eduardo; minimu para  menino; mote para morte;
ovi para ouvir; sotou para soltou; pato por prato.
Os dados analisados neste texto mostram que ambos se encontram em lugares comuns diante de
constrições que um sistema contém para abrigar as diferenças que o constituem.
No processo de aquisição da fala, a criança esquece uma variedade enorme de sons produzidos
sem esforço no balbucio (Heller-Roazen 2010) e que são reprimidos quando de sua entrada para a
fala de uma língua; também na escrita passos de sua entrada no sistema alfabético são apagados e
predominam relações sustentadas pelo sistema de escrita da língua em foco. No balbucio, pela
ação da fala do outro e da própria fala dirigida ao outro, espasmos motores e sonoros vão aos
poucos se orientando para um sistema e movimentos desorientados dão lugar a gestos com o
corpo (articulatórios e expressivos) que se estabilizam e significam diferenças entre elementos do
sistema.
Na afasia, velhos gestos articulatórios se distanciam da organização em sistema e se perdem em
sequências que não se mantêm. Nesse estado, como vimos, pela desorganização no sistema da
língua e em seus subsistemas, voltam, ou seja, são lembrados, sons e escritas em que não há
diferenças para sustentar relações que se estabilizam e são reconhecidas e repetidas/memorizadas.
Tanto para a produção escrita de crianças quanto para a de afásicos interferem o modo como as
palavras são pronunciadas, além de características visuais. Crianças e afásicos podem se
distanciar mais ou menos do modo como uma palavra é dita/escrita na língua em questão e
projetar esse modo diante de suas (im)possibilidades sistêmicas - articulatórias/motoras, sonoras,
linguísticas e visuais.
No processo de aquisição da linguagem segmentos fônicos da língua se agrupam em sílabas que
se combinam e se estabilizam para formar palavras da língua; esse processo é implodido na afasia
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em que se desorganizam as relações que sustentam tais agrupamentos; são mais vulneráveis e
primeiro se apagam relações mais complexas e se mantêm as canônicas. Diferenças que ainda
não se fizeram, ou não se fazem mais, caracterizam a fala/leitura/escrita de crianças e de afásicos
que, neste texto, se expressam nos dados de escrita.
Em relação ao desconhecimento por parte da mídia e de profissionais da área médica que
patologizam processos normais de representação da sílaba na aquisição da escrita,  a leitura de
Agamben (2008 e 2009) mostra a atuação de dispositivos que agem sorrateiramente sobre o
presente determinando o que é e o que não é doença. Seguindo o autor, isso se dá por meio de
uma espécie de maquinaria (semelhante à armadura técnica de Foucault) que produz em série
processos de dessubjetivação, em sujeitos expropriados da experiência, muitos dos quais são
normatizados como incorrigíveis (Foucault 2010), o que mantem o funcionamento de
dispositivos a seu serviço. Os dispositivos trabalham na expropriação da experiência24 de
sujeitos dóceis (acostumados no cotidiano a um raciocínio verbal atravessado pelos discursos que
o condicionam: os testes) e inertes, exaltando uma aparente liberdade, que os aprisiona por  sua
sujeição à ordem do discurso médico, disciplinar, nomeadamente da medicina medicalizada.
Contra ela, a ND tem produzido um conjunto de contradiscursos para se contrapor a uma espécie
de naturalização da atribuição de diagnósticos que tem ocorrido nos dias atuais em nosso país,
buscando desconstruí-la a partir de um saber técnico sobre a linguagem.
Por  meio de contradispositivos e contradiscursos, a ND devolve ao uso ordinário e público (do
corpo, do sujeito, da linguagem) o que foi divinizado, no sentido de Agamben (2007) e fechado
ao diálogo – e que não é falseável, no sentido de Popper (1975). Ofício difícil é contrapor-se a
essa tendência cada vez mais hegemônica das especialidades das especialidades contemporâneas
que perdem a referência de um corpo inteiro e de sujeitos históricos.
Assumindo a aproximação entre afásicos e crianças em processos de escrita e leitura, e olhando
para lugares de entrada e reentrada para a linguagem, retomo, para fechar este texto, a ideia
original de Jakobson (1941), primeiro linguista a apontar uma aproximação entre Linguagem
infantil e afasia. Suas palavras legitimam a importância da realização de trabalhos comparativos
entre processos vividos por crianças e afásicos, como o que se propõe realizar neste texto.

Seul l’enfant nous donne l’occasion d’observer le langage humain in
statu nascendi, écrivait Karl Bühler. On pourrait aussi bien ajouter,
poursuivant cette citation, que “seules les perturbations linguistiques
dont la pathologie est d’origine centrale nous donnent l’occasion
d’observer la détérioration du langage humain.

(Jakobson, 1941:15)
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1. Apresentação

O objetivo deste trabalho é realizar uma reflexão sobre a importância da escrita na formação de
conceitos sistematizados pelo currículo escolar. Considerando os conceitos como representações
mentais que determinam o significado de um objeto, através da linguagem, em um determinado
contexto, essa reflexão parte do pressuposto que a formação de conceitos científicos
sistematizados envolve um funcionamento cerebral vinculado à linguagem exercida em situações
de aprendizagem significativas. A linguagem se torna um meio essencial na formação de
conceitos porque deduz o objeto do campo das imagens sensoriais e o inclui em um sistema de
categorias lógicas, socialmente estabelecidas, que permite refletir o mundo com mais
profundidade do que permite a percepção sensorial.
Nessa perspectiva, a reflexão se dirige a como os conceitos são representados, fisiológica e
psiquicamente, no funcionamento cerebral, pressupondo que essa representação, estabelecida
pela linguagem, permite a formação do pensamento consciente. Admitindo que os conceitos
científicos são incorporados à consciência como resultado do processo de aprendizagem escolar,
discute-se a importância do uso da escrita na formação do pensamento sistematizado consciente.
Isso se torna possível porque a escrita se constitui por uma rede que conecta vias neuronais que
percorrem o corpo e constituem o cérebro de um sujeito de linguagem que integra mente/cérebro
e corpo historicamente situado. E é essa integração que permite o uso consciente da linguagem
escrita que passa a ter um efeito organizador no tratamento dos conceitos científicos.
Esse efeito organizador se torna particularmente importante para um trabalho com alunos com
dificuldades de aprendizagem que surgem como consequência da crise enfrentada pela escola
atual em seus processos de ensinar e aprender. A escola atual, marcada por processos históricos
que culminaram com a implantação de uma concepção de ensino construtivista mal
compreendida e, em particular no Estado de São Paulo, por um sistema de avaliação
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fundamentado em progressões continuadas durante a escolarização, passa por uma desvalorização
de seus processos pedagógicos. Nesse contexto escolar, os alunos têm, desde as séries iniciais,
poucas vivências significativas com a linguagem no que se refere à fala, leitura e escrita. Essa
realidade se estabelece na escola pela crença de que os alunos tenham capacidades inatas para a
construção do próprio conhecimento, afetando a mediação. Essa redução de experiências com a
linguagem modifica as práticas pedagógicas, dificultando a formação dos conceitos
sistematizados como pode ser observado pelo baixo rendimento dos alunos no processo de
aprendizagem e pelo despreparo dos professores em lidar com a situação. Muitas vezes, suas
práticas são padronizadas por cópias, ditados, exercícios previstos no material didático, entre
outras atividades que têm sentidos determinados a priori pelos gestores do currículo escolar.
Os dados apresentados neste trabalho foram obtidos em atividades longitudinais normalmente
desenvolvidas nas aulas de Ciências que leciono em turmas de 8º e 9º anos do Ciclo Fundamental
II, de uma escola pública de uma região periférica de Campinas, SP. Esses alunos apresentam
dificuldades escolares e muitos ainda se encontram em fases iniciais de aquisição de leitura e
escrita, o que dificulta a formação de conceitos previstos para essa fase de ensino por falta de
recursos expressivos. Em virtude da crise que atinge os processos pedagógicos, as dificuldades
observadas não podem ser, simplesmente, atribuídas a patologias que afetam o aprender ou ainda
a falta de caráter do aluno. Daí a relevância de se ampliar a compreensão dos processos de
aquisição da escrita para possibilitar uma contextualização significativa das práticas de ensino
para o seu uso nas situações de aprendizagem.
Através de autores articulados pela teoria da Neurolinguística Discursiva (ND), área que reflete
sobre e atua na constituição dos sujeitos pela linguagem em contextos sociohistóricos, o objetivo
desse estudo é de promover um novo olhar para práticas pedagógicas que envolvam a escrita.
Dentre esses autores, os principais trabalhos que fundamentam essa reflexão são os textos pré-
psicanalíticos de Freud, A Afasia (1891) e Projeto para uma Psicologia Científica (1895), porque
descrevem como os processos de formação do pensamento cognitivo se tornam conscientes
através da aquisição das formas de uso da linguagem. A ND possibilita ao vincular o
funcionamento cerebral ao simbólico da língua no contexto sociohistórico, um posicionamento
mais claro diante das relações estabelecidas entre os envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem, para torná-las mais significativas.

2.  Um aparelho de escrita
Freud abriu, definitivamente, as portas para a compreensão da maneira pela qual as funções
cerebrais se articulam com o contexto social na produção de sentido que constituem o sujeito,
passando necessariamente pela linguagem, quando, em 1891, criou um modelo de aparelho de
linguagem que pudesse explicar tanto os distúrbios funcionais quanto a fala espontânea normal e
suas disfunções cotidianas, causadas por cansaço e atenção dividida. Nesse modelo o sistema
nervoso deixa de ser um simples receptor de informações sensoriais vindas do ambiente porque
essas seriam reorganizadas ao longo de sua condução da medula ao córtex, onde elas dariam
origem a um processo associativo fisiológico que originaria uma representação. A representação
de objeto se faz por associações perceptivas visuais, acústicas e cinestésicas e outras
representações que podem incluir algumas de conteúdo afetivo, portanto o que se torna
representado já não é o objeto propriamente dito, mas o resultado do conjunto dessas associações
e representações. A representação de palavra se faz por associações perceptivas sonoras, motoras
envolvidas na fala e visuais (no caso da escrita e leitura) e é, em princípio, mais fechada que a
representação de objeto, pois o número de associações que podem ser incluídas nas
representações de palavras é limitado. Dessa forma, o estímulo que chega ao córtex não é uma
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projeção da periferia, mas uma representação. Segundo Caropreso (2003), a representação é o
correlato psíquico de um processo associativo cortical, que consiste na última etapa de
reorganizações sucessivas do material perceptivo. Assim, Freud modifica o conceito de
representação que passa a ser compreendido como um evento fisiológico que não tem relação
causal com um evento psicológico, esclarecendo que a relação é dependente concomitante, ou
seja, eventos psíquicos e fisiológicos são processos paralelos. Todas essas associações ocorrem,
segundo este modelo, numa área cortical livre para a linguagem, entre os nervos sensitivos e
motores, que recebeu o nome de zona de linguagem.
O autor conclui, no texto de 1891, que quando os eventos fisiológicos de associação ocorrem no
córtex cerebral ele se modifica de maneira que possibilita sua rememoração, caso o mesmo
estímulo volte a acontecer e, na ausência deste, a representação só continua existindo como
possibilidade.

Alguns anos mais tarde, Freud (1895), em seu “Projeto...” vem elucidar todos esses processos
descrevendo um aparelho neuronal que explica os processos psíquicos através dos conceitos de
neurônio e quantidade de energia, desenvolvendo a ideia de que caminhos representativos
supõem quantidades de energia entre neurônios. Nesse trabalho afirma que a unidade material do
aparelho seria o neurônio e que o aparelho todo seria composto de neurônios morfologicamente
idênticos, mas funcionalmente diferentes, pois possibilitam modos distintos de ação de
quantidade em cada um deles. Essas distinções seriam devidas a diferentes níveis de resistência à
passagem de quantidade de um neurônio para outro. Tais resistências diferenciais seriam
causadas pela presença, no ponto de contato entre os neurônios, das chamadas, pelo autor, de
barreiras de contato (hoje chamadas de sinapses) que controlam as transmissões das quantidades
entre as células. Quando uma determinada quantidade supera as resistências de uma barreira de
contato, ela se torna menos resistente, isto é, a conexão estaria facilitada, e se o mesmo evento
voltar a acontecer a resistência à passagem da energia é menor. As facilitações possibilitam na
ocorrência de um mesmo estímulo, sua lembrança, e as facilitações diferenciadas permitem a
organização da memória. A organização do aparelho neuronal de Freud, em 1895, leva a uma
maior compreensão de sua afirmação feita, desde 1891, de que não existe sensação sem
associação e de que não existe associação sem representação porque, segundo Rizzuto (1990),
são processos simultâneos, aspectos diferentes de um mesmo processo cumulativo de correlações
fisiológicas numa cadeia associativa. Freud (1891) teorizou que as representações são formadas
por associações fisiológicas que são adicionadas ao que foi primariamente associado e subtraídas
em casos patológicos. Chamou este processo de superassociação.   Compreende-se, seguindo o
raciocínio do autor, que práticas pedagógicas podem promover novas associações, facilitações de
associações e superassociações durante o processo de ensinar e aprender os conteúdos escolares.
É importante ressaltar que a compreensão do funcionamento do aparelho neuronal se baseia no
Principio da Inércia; princípio esse que justifica a existência de uma corrente que caminha dos
dendritos dos corpos celulares ao axônio da célula subsequente formando uma via de condução
da energia, já que, de acordo com esse princípio, os neurônios tendem a se livrar da energia,
tendem a descarregá-la. A função de descarga é exercida por um grupo de neurônios que
conduzem essa energia na direção da motilidade, ou seja, efetuam essa descarga em músculos e
glândulas. Dessa forma, o movimento permite que as sensações se tornem consciente
possibilitando que os processos físicos do sistema nervoso sejam percebidos por processos
subjetivos conscientes, uma vez que gerados pelas vivências dos sujeitos em seus contextos
históricos. Esses neurônios são chamados por Freud (1895) de neurônios motores e as sensações
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de motilidade produzidas pelas suas descargas são consideradas como as indicadoras de
qualidade das percepções vindas do mundo externo.

Em princípio, na primeira infância, o organismo é incapaz de executar as ações específicas que
podem garantir sua sobrevivência, sendo, então, levado à tendência primária de descarga através
de alterações internas (choro). Quando uma pessoa experiente dá atenção a essa descarga infantil
interpretando-a, a ação específica se efetua por ajuda alheia; a partir deste momento, essa via de
descarga adquire a importantíssima função secundária da comunicação e o sujeito aprende a
executar no interior do seu corpo a atividade necessária para sua sobrevivência. A totalidade do
evento constitui o que Freud chamou de experiência de satisfação: produz a catexização das vias
relacionadas à percepção do objeto, uma imagem visual, e das vias relacionadas aos músculos e
glândulas que se expressaram na ação específica da comunicação, produzindo uma imagem
motora (uso do choro para a satisfação). Em caso de necessidade, as vias facilitadas relacionadas
a essas duas imagens podem ser catexizadas juntas porque ficaram associadas, seus neurônios se
tornaram vinculados.

Posteriormente, as percepções começam a despertar interesse devido a sua possível conexão com
o objeto que proporcionou a experiência de satisfação. Nessa etapa, a percepção é decomposta
em uma parte não assimilável (a “coisa em si”) e em atributos na forma de movimentos e sons
que podem ser reconhecidos pelas imagens motoras que seu corpo pode reproduzir e, assim, o
sujeito consegue reconhecer repetindo nele algo que percebe no mundo, convertendo a percepção
em uma lembrança consciente, porque motora, que se constitui no vínculo inicial para o
surgimento da fala.

Ao perceber a relação entre os sons relacionados aos objetos que o rodeiam, o sujeito pode, em
virtude da tendência à imitação, encontrar informações de movimento em seu corpo, ou seja,
encontrar imagens motoras que correspondam às imagens sonoras, possibilitando que ocorram
associações de sons intencionais e percepções, isto é, a fala se torna consciente.

Os estudos do “Projeto...” (1895) esclareceram e confirmaram o que Freud, em 1891, no estudo
das afasias, já descrevia como a constituição do sujeito pela linguagem, o que se daria quando, ao
aprenderem a falar, ocorressem em seu desenvolvimento psíquico as associações entre a
representação de objeto e a representação de palavra, em determinados contextos sociohistóricos.
Quando isso acontece aparece a unidade linguística que promove a linguagem com o sentido
veiculado pela língua em uso, o pensamento vai se tornando consciente e o sujeito vai sendo
constituído pela linguagem.

Ao propor a constituição das associações de fala como uma atividade com significado
consciente, Freud (1895) pôde, por consequência, ampliar o conceito de indicadores de
qualidade, esclarecendo seu papel essencial nos processos conscientes do funcionamento do
Sistema Nervoso, que se dá por descargas motoras que marcam/imprimem, no corpo dos sujeitos,
as percepções obtidas em determinado contexto. Descrevendo a participação indispensável da
imagem motora/cinestésica na representação de palavra, Freud (1895) torna ainda mais
compreensível a constituição dos sujeitos pela linguagem e a importância da experiência motora
nos processos de sua aquisição. Assim, as associações de fala passam a permear, como
indicadoras de qualidade, todos os processos psíquicos conscientes.

As associações entre as representações de objeto e palavra se tornam facilitadas, a tal ponto que a
simples imagem mnêmica do objeto já é suficiente para vir acompanhada das informações de
descarga; isto é, das informações das associações de fala e é, dessa forma, que a facilitação se
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torna consciente, resultando em uma lembrança consciente que pode ser reproduzida
significativamente, permitindo o surgimento da fala por iniciativa do sujeito.

Freud (1895) destaca a importância do outro, durante os processos de aquisição, no
estabelecimento de associações que promoverão a fala; contudo observa que, quando as
associações de representação de objeto e as representações de palavra estão bem estabelecidas, os
impulsos para a linguagem espontânea estarão incorporados à vida consciente do sujeito e, nas
situações interativas, não se limitarão mais às repetições que caracterizam as fases iniciais da
aquisição.

Também Vygotsky (1926) e Luria (1979) consideram a imitação como um marco inicial e
indispensável em todas as situações de aprendizagem, tanto para as da fala como para as que se
referem aos conteúdos escolares, até que o sujeito possa se tornar autônomo nessas atividades.
Ambos valorizam, assim, a mediação como essencial aos processos de aprendizagem,
considerando que essa tem o importante papel de promover a incorporação das significações
culturais/simbólicas pela criança através de situações interativas que só são possíveis entre a
própria criança e o outro.

Considerando que interações significativas se estabelecem em situações discursivas que dão
sentido às percepções sensório-motoras do sujeito para o desenvolvimento do pensamento
consciente, podemos concordar com Monzani (1989) quando afirma que o corpo intervém
diretamente no esquema psíquico uma vez que ele está suposto na percepção e na descarga; e que
nele estão envolvidos os órgãos dos sentidos ou as imagens mnêmicas perceptuais, os músculos,
principalmente os relacionados às imagens verbais e as vias de condução que o percorrem
durante as associações. Freud (1895) considera, inclusive, que no desenvolvimento do sujeito as
representações que fazem sentido têm por base as experiências corporais como sensações e
imagens motoras de si próprio, salientando que, quando faltam as experiências motoras o
complexo perceptivo permanece não compreendido. Destaco, aqui, o quanto esse é um aspecto
importante nas reflexões das práticas exercidas nas salas de aulas: considerando que uma visão
cartesiana do processo faz com que o objetivo seja o de se atingir a mente do aluno,
consequentemente, se desconsidera a importância do corpo; onde a fala é esquecida e muitos
alunos ficam com os corpos “jogados” ou “debruçados” sobre a carteira durante as atividades
propostas, muitas vezes sem se envolver com a prática ou ainda sem nunca pronunciar ou
escrever as palavras relacionadas aos conceitos trabalhados.

O conjunto de estímulos que, em interações significativas, bombardeia o organismo pode ser
aproveitado porque será assimilado e elaborado através de superassociações ao que foi
primariamente associado. Coudry (2010), com base em Freud (1891), ressalta que é condição
humana associar e superassociar sempre e que as novas cadeias assim produzidas sempre
apresentarão uma relação entre o conhecido (o velho) e o que se vai conhecer (o novo), isto é,
entre as representações mais antigas e as mais recentes. Rizzuto (1990) alerta que o sujeito não
associa o que quer, a mente não pode inventar sua via representacional, ela tem que usar o que
tem, assim o sujeito tem que seguir o curso das próprias associações, mesmo que ocorram à sua
revelia. Pelos mecanismos de funcionamento das superassociações é possível compreender o
pressuposto da teoria freudiana de que o objetivo do processo é atingir o estado de identidade.

Na descrição de 1891 do processo de aquisição da fala, leitura e escrita, Freud já demonstra com
clareza a importância do estado de identidade, pois ao discutir os processos relacionados ao
desenvolvimento pôde descrever os processos de aprendizagem. De acordo com esse trabalho,
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(...) inicialmente aprendemos a falar associando uma imagem sonora da
palavra a uma impressão de inervação da palavra. Quando falamos
obtemos impressões sensoriais procedentes dos músculos da linguagem e
imediatamente depois de ter falado uma impressão sonora pode ser
percebida. Enquanto não tivermos aperfeiçoado nossa linguagem, a
segunda imagem sonora, proveniente de uma nova tentativa, se associa
por identificação à primeira ainda que não seja idêntica a ela e assim
sucessivamente. Nesta etapa de aquisição da linguagem na infância,
empregamos uma linguagem construída por nós mesmos e aprendemos a
linguagem dos outros através do esforço de ajustar da melhor maneira
possível a imagem sonora produzida por nós à imagem que tem servido
de modelo para a inervação de nossos músculos da linguagem, ou seja,
aprendemos repetindo e superassociando as novas imagens à cadeia
associativa em questão. (Freud, 1891:87).

A inervação da palavra é um processo primário que serve à descarga e a imagem cinestésica da
palavra é o produto de associações estabelecidas pelas tentativas de ajuste da fala; por sua vez, a
imagem cinestésica é um dos elementos da representação de palavra que, como fenômeno
secundário, leva a uma ação específica, em uma fala por iniciativa própria. É pela via do sentido,
dado pelas interações que o sujeito estabelece em seu meio, nas quais as representações de
palavra se articulam às de objeto, que, através das repetições do motor e do acústico, o sujeito
entra na língua pela fala, articulando suas dimensões fonológicas, semânticas, sintáticas e
pragmáticas (Coudry, 2008).

Ainda com o objetivo de demonstrar sua hipótese de associação por identificação, dentro de um
processo de aprendizagem que permite a constituição do sujeito através da linguagem, Freud
discute os mecanismos que atuam no aprender a ler. Freud inicia a discussão afirmando que

(...) aprendemos a soletrar associando as imagens visuais das letras às
novas imagens sonoras, produzidas no momento que repetimos o som
verbal que caracteriza a letra, às imagens sonoras de palavras já
conhecidas há muito tempo por terem sido estabelecidas nas associações
de fala. Ao soletrarmos em voz alta, a letra se associa às impressões
sonoras e motoras que se relacionam entre si. Para ler, conectam-se, por
superassociações, reciprocamente, de acordo com as regras vigentes da
língua em uso, as impressões cinestésicas da palavra e das enunciações
das letras individualmente. Como resultado, surgem novas imagens
verbais cinestésicas que logo depois de serem enunciadas são
identificadas como conhecidas, já que ao soletrar associamos aos
significados anexos aos sons das palavras. (Freud 1891: 87-88).

Freud (1891) deixa claro que é só depois da associação com a representação de objeto que as
pessoas leem com compreensão, quando tomam consciência da palavra e seus sentidos.

Freud descreve o aprendizado da escrita como:

(...) aprendemos a escrever reproduzindo as imagens visuais das letras
associando-as às impressões cinestésicas recebidas na musculatura das
mãos (impressões quirocinestésicas) e até que obtenhamos figuras
idênticas ou similares. (Freud 1891: 89).
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com as novas impressões sendo adicionadas a uma mesma cadeia associativa. Essa cadeia só
adquire sentido quando superassociada às associações de fala que, primariamente, trazem os
sentidos da língua. É com esse processo associativo que o aluno deixa de ser um copista e assume
uma posição consciente no contexto de aprendizagem de um conceito, pois, relacionadas à fala,
as associações estabelecidas na escrita vão atuar como indicadoras de qualidade adicionais ao
processo de aprendizagem. Por esse motivo, nas atividades pedagógicas é muito importante
compreender que as figuras das letras produzidas ao escrever são somente parecidas às
percebidas ao ler e que os sujeitos fazem uma superassociação ao relacioná-las; isso porque os
sujeitos aprendem a ler letras impressas - especialmente nos dias atuais em que a criança se
depara, constantemente, com inúmeros estilos de escrita das letras que marcam de maneira
diferente as percepções realizadas na leitura - mas têm que usar caracteres diferentes quando
escrevem à mão.

À luz da compreensão de que o objetivo das associações é atingir um estado de identidade, Freud
(1895) passa a descrever a formação do pensamento cognitivo consciente através das
possibilidades que o sujeito apresenta no uso da linguagem, falada ou escrita. De acordo com sua
teoria quando uma percepção atinge os órgãos dos sentidos acontece um aumento de tensão no
sistema por um aumento de energia provocando nos neurônios perceptivos uma catexização por
associação simultânea de uma imagem mnêmica relacionada à percepção. Se essas imagens não
forem idênticas, a descarga fica impedida e a sensação de desprazer decorrente do aumento de
tensão provoca o interesse e o ímpeto para um tipo de atividade de pensamento; atividade conduz
a energia através de várias conexões, fazendo surgir várias catexias e buscando uma via de acesso
à imagem mnêmica desejada. Tal percurso possibilita superassociações, ou uma atividade
mnêmica sem objetivo que crie associações pelas diferenças, ou, ainda, possibilita ocorrer uma
atividade que associe apenas os componentes da percepção dos vários atributos do objeto sem
objetivo mnêmico, criando uma nova representação. Esses processos de condução da energia
recebem o nome de juízo e permite o conhecimento, por dissecação do objeto, ou seja, permite a
aprendizagem e quanto maior for essa atividade maiores serão as possibilidades de, além de
identificar, reconhecer, ampliar e organizar a representação desse objeto. Com base nas ideias de
Freud, fica a compreensão de que quanto maiores forem as oportunidades de diversificar as
fontes de percepção de um objeto, maior será o conhecimento, já que um maior número de vias
serão atingidas e superassociadas. Nesse processo, o investimento, impedido de ser descarregado,
só pode ser suportado e mantido se reorganizado até que encontre uma via que possibilite a
descarga no sistema associativo. E é a linguagem que reorganiza o processo, direciona a energia,
indicando em que recordações investirem, acionando facilitações adequadas que estão inseridas
em longas cadeias, produzindo o pensamento cognitivo (Forrester 1983), característicos dos
fenômenos secundários que levam à formação de conceitos. Freud (1895) chama esse processo de
pensamento cognitivo consciente porque tem por característica, durante a sua ocorrência manter
sua atenção dirigida para as indicações de descarga que permitem o pensamento, ou seja, para as
associações de fala ou associações relacionadas à fala, como é o caso da escrita.

Nessa perspectiva, Luria (1979) afirma que é o sistema da língua que permite discriminar os
elementos mais importantes da realidade e que a função mais complexa da palavra é permitir a
análise das percepções. Segundo esse autor, a linguagem interna organiza conscientemente o
pensamento, permitindo que ele se movimente em muitos sentidos e se estabeleça em uma rede
de relações associativas de significações, de acordo com o contexto. Portanto, quanto maior a
experiência maior será a amplitude e a profundidade de um conceito. Rizzuto (1990) destaca em
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seu trabalho que, embora as possibilidades de associação entre os elementos que compõem a
percepção sejam muitas, certas direções associativas são favorecidas no curso da atividade
funcional e essas direções são relacionadas ao aprendizado, através da linguagem e das interações
estabelecidas pelos sujeitos em seus contextos sociais.

Os obstáculos impostos pela descaracterização da escola, que, sem compreender o
construtivismo, já não se apresenta como mediadora interessada na relação entre os envolvidos
no processo pedagógico e a materialidade linguística necessária à formação de conceitos, na
maioria das vezes, distancia os envolvidos sem inseri-los em contextos favoráveis para o uso da
linguagem (fala, leitura e escrita). Bordin (2010) mostra em seu trabalho que a materialidade
linguística, como determinante de efeitos de sentidos, é um lugar de encontro entre sujeitos. A
autora ressalta que, embora os modos de uso da linguagem não se substituam entre si, dar atenção
diferenciada ao modo que o sujeito a utiliza pode ampliar as possibilidades de trabalho com
aqueles em que a fala está presente, mas a leitura e escrita não, como muitas vezes ocorre na
escola pública. Nesse sentido é importante observar a prioridade dada pela escola, ainda que em
situações padronizadas, ao uso da forma escrita. Pfeiffer (1995) faz uma crítica ao apagamento da
oralidade na sala de aula, argumentando que apenas a escrita é considerada como legitimadora da
aprendizagem, porque aquilo que está escrito é a “prova” do que o aluno aprendeu e alerta que
mesmo a fala dissertativa do professor em suas práticas está, em muitas situações, calcada na
escrita.

3.  As ideias de Freud em sala de aula

Proponho, então, de acordo com os pressupostos apresentados por Freud (1895), que uma
possibilidade de renovação possa ser atingida se, nas práticas de ensino, a fala dos alunos volte a
ser valorizada, não apenas como forma de legitimar a aceitação das marcas de suas variedades,
mas como um ponto de encontro que estabeleça uma porta de entrada para os processos de leitura
e escrita e formação de conceitos. Com a proposta de valorizar a fala para disponibilizá-la para
futuras superassociações de escrita, uma importante modificação que estabeleci em minhas
práticas foi na maneira de sistematizar as discussões, explicações, aulas práticas ou atividades
realizadas durante as aulas. Os registros (textos, tabelas, esquemas, gráficos, por exemplo) feitos
na lousa para serem copiados no caderno são produções conjuntas de cada turma. Faço uma
elaboração escrita daquilo que eles vão sugerindo e o resultado disso é que cada grupo fica com
um registro diferente (são 8 turmas de aproximadamente 40 alunos cada). Eles, como têm
parentes e amigos em outras salas, ficam muito entusiasmados quando percebem que, embora se
trate do mesmo conteúdo e da mesma professora, os textos ficam diferentes, percebendo que
existem diferentes formas de dizer.
Quando os alunos comentam esse fato comigo, sempre reafirmo que isso é muito normal porque
em cada aula estou com um grupo diferente e com cada grupo acontecem coisas/ideias diferentes;
e reafirmo isso em uma tentativa de mostrar que o contexto, os interlocutores, dentre tantos
outros fatores, são cruciais para a determinação da linguagem, ou seja, do sentido em questão. E
frente a tal atitude, muitas vezes os alunos me questionam pelo fato de não usar o livro didático
para a cópia dos textos da lousa para os seus cadernos, perguntando se eu sei tudo de cor,
mostrando que percebem minha posição orientando as possibilidades de escrita das propostas que
surgem, assim como percebem que o livro é utilizado como âncora em algumas situações de
aprendizagem padronizadas. Na maioria das vezes, durante essa prática, observo que os alunos se
sentem ouvidos e valorizados em sua fala, ampliando suas chances em aprender o conteúdo
tematizado, assumindo responsabilidades sobre o processo de ensino-aprendizagem.
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Como exemplo desse tipo de atividade, para aulas de Ciências, trago a prática sobre “Funções do
coração” que inicio perguntando se alguém sabe qual é a importância do coração. E é muito
comum que vários alunos respondam: é que se ele parar a gente morre. Embora a resposta esteja
certa, ela revela o uso de um pseudoconceito (Vygotsky 1926) que está automatizado pelo uso
comum e posso perceber isso porque nessa etapa curricular já foram estudados os temas sobre
nutrição celular e funções do sangue; dessa maneira os alunos poderiam, considerando Freud
(1895), buscar uma rede de associações, menos facilitada, mas que poderia provocar uma
resposta mais detalhada. Por se tratar de vias menos facilitadas, o investimento na questão deve
ser mantido pela atividade de mediação. Com esse objetivo, coloco na lousa a frase:

“Eu ♥ a 8ª C”

e praticamente todos os alunos reagem, dizendo que o coração quer dizer amo, felizes com a
minha declaração.

A partir do interesse que a compreensão do enunciado desperta em muitos alunos, posso retomar
questões históricas que remetem ao tempo em que se acreditava que o amor se localizava no
coração; oportunidade em que, além de discutir a Ciência como um campo de investigação
sujeito a mudanças pautadas pela tecnologia e metodologia que permite novas descobertas
científicas, argumento que os antigos cientistas, assim como todos até hoje o fazem, tinham um
motivo bastante plausível para relacionar o coração ao amor. Proponho, então, uma rápida
encenação de um encontro repentino entre duas pessoas apaixonadas que ainda não se
declararam. Todos sabem que nessa situação o coração dispara e, nesse contexto, os alunos
conseguem retomar, durante as discussões, questões sobre as necessidades energéticas das
células, especialmente as do cérebro, relacionando-as às necessidades de se tomar decisões para
desempenhar um papel adequado na conquista.

A partir dessa discussão, que através da linguagem orienta para as possíveis associações que
promovam identificações que atendam à questão proposta, os alunos podem relacionar o trabalho
do coração à nutrição celular e compreender as causas da morte provocada por problemas no
coração. Feito isso, proponho um trabalho de comparação de dois textos, pertencentes a esferas
de atividades diferentes; e assim o faço para que os alunos possam, além de perceber que podem
interpretar um texto poético a partir de seus conhecimentos científicos, observar que o contexto, a
posição do autor e a circulação do texto definem os recursos expressivos a serem utilizados. Os
dois textos comparados foram o texto construído em classe para a sistematização da discussão
realizada na sala de aula (Dado 1) e a letra da música “Carinhoso”, de Pixinguinha, conhecida
pela maioria dos alunos e que se relaciona à encenação realizada, tanto que foi cantada em sala de
aula. Apresento, na sequência, o texto produzido em conjunto na 8ª C, no ano letivo de 2013
(Dado 1):
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“Todo mundo pensa que o amor mora no coração, mas isso não é verdade. Pensamos
assim porque o coração dispara quando vemos a pessoa que amamos ou quando
levamos um susto. As células do nosso corpo sempre precisam de glicose e oxigênio
para sobreviver e trabalhar, mas quando acontece uma coisa que não esperamos as
células vão ter que trabalhar um pouco mais, especialmente as do cérebro, para
resolver o que vamos fazer. Por isso, o coração tem que bater mais rápido para
enviar mais oxigênio e glicose para as células ficarem com mais energia para o
trabalho. A sensação provocada pelo disparo no coração faz a gente pensar que o
amor está lá.”

Dado 1: “Todo mundo pensa que o amor mora no coração (...)”, produção conjunta da 8aC.

A escrita conjunta desse texto é significativa por funcionar como uma ponte entre os conceitos
cotidianos e os conceitos científicos (Vygotsky, 1926) trabalhados; além disso, se torna um dado,
pois essa escrita representa o que pode ser construído pelos alunos nesse momento, indicando, o
que deve ser trabalhado.

As comparações foram realizadas especialmente com o primeiro trecho da música “Carinhoso”:
“Meu coração
Não sei por que
Bate feliz
Quando te vê...
E os meus olhos ficam sorrindo
E pelas ruas vão te seguindo...”

Proponho, então, para um trabalho individual, a questão:

 Como poderíamos “traduzir” a parte da música citada acima para a linguagem científica?

Para exemplificar os resultados obtidos, exponho a resposta de D (13 anos), aluno com
dificuldades na escrita, mas que ainda assim participou ativamente das atividades desenvolvidas
em sala de aula e que, apesar delas, pôde pela contextualização dar sentido ao seu texto:

Transcrição fiel
O coração “bate feliz” quando vê porque o coração bate mais rápido para ter

mais energia para saber o que fazer ai essa energia e gasta com os olhos para segui
ela.

Dado 2: “O coração ‘bate feliz’ (...)”, D, 13 anos.
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Conversando particularmente com esse aluno, fora da sala de aula, obtenho sua autorização para
usar o seu texto em uma atividade de reescrita com toda a sala, que não fica sabendo quem é o
autor. A atividade de reescrita é um procedimento bastante conhecido, no qual o professor divide a
lousa em duas partes, em uma escreve o texto em sua forma original e na outra o texto a ser
reestruturado através de discussões para correções de “erros” e complementação das informações;
no caso dessa reescrita propus que os alunos não consultassem seus cadernos. Essa atividade
mobiliza tanto o grupo que procuro respeitar ao máximo suas intervenções, mesmo quando o
texto não fica exatamente como eu gostaria. Para que os alunos participassem da atividade de
reescrita, somente depois da finalização do texto, pedi para que todos o copiassem no caderno. O
texto a seguir é a cópia realizada pelo aluno D:

Transcrição fiel
O cantor fala que o coração “bate feliz” quando ele vê a pessoa amada porque o

coração bate mais rápido quando isso acontece.
O coração bate mais rápido para a pessoa ter mais energia para pençar melhor e

ter ideias sobre o que vai fazer.
Nessa musica, ele gastou a energia nos olhos e nas pernas para seguir a pessoa

amada pelas ruas.

Dado 3: “O cantor fala que o coração ‘bate feliz’ (...)”, D, 13 anos.

Embora o texto final tenha ficado com muitas imprecisões, em uma sala com alunos com
dificuldades importantes para se expressar, ele mostra que a relação entre o gasto de energia e o
trabalho do coração foi feita e os alunos se sentiram muito felizes com o resultado. O texto
também mostra que D, como a maioria dos alunos dessa turma, tem dificuldade inclusive para
copiar da lousa; o que revela que as práticas padronizadas de “copiar da lousa” contribuem muito
pouco para o aluno realizar uma cópia fiel e bem menos ainda para a aquisição da escrita25. Isso
ocorre porque a cópia não promove uma vivência com a escrita que faça sentido ao aluno, como

25 Embora neste caso a cópia tenha tido o objetivo de sistematizar o conteúdo trabalhado em práticas interativas
significativas, conforme proposto por Coudry e Freire (2005).
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ocorre com a produção de texto e sua reescrita. Apesar de todas as dificuldades, acredito que o
trabalho de reescrita, especialmente ao perceber o quanto ele é bem aceito por todas as turmas,
tenha grande importância nas situações de aprendizagem da escola pública porque possibilita
reflexões que levam a novas experiências com a linguagem.

O dado apresentado de um trabalho linguístico-discursivo sobre as funções do coração
exemplifica a orientação que proponho para as práticas pedagógicas, qualificando, no processo de
ensino, a linguagem para a formação de conceitos e para um possível posicionamento dos sujeitos
no processo de aprendizagem. Para tanto, tento evidenciar a importância de que as atividades
mediadas se relacionem com a realidade constitutiva do aluno, partindo, por esse motivo, de
percepções já estabelecidas ou concretas como o disparo no coração, no caso.

4.  Considerações finais

A atitude de participação dos alunos mostra que uma possível renovação das práticas pedagógicas
pode ser realizada pela consciência de que o sujeito só pode se inserir significativamente no
contexto sociohistórico, caracterizado pelas práticas e representações de sua cultura, se estiver
inserido no funcionamento discursivo da língua. De acordo com as reflexões realizadas neste
trabalho, a partir dos estudos de Freud (1891 e 1895), a busca de uma contextualização
significativa para as práticas pedagógicas deve ter, como ponto de partida para que novas
associações se estabeleçam, vias associativas anteriormente facilitadas pelo funcionamento
cerebral dos sujeitos, através da linguagem.  Práticas fundamentadas nos estudos realizados nesta
reflexão têm por objetivo olhar para o aluno como um sujeito de linguagem, que, desta maneira,
deve ser visto como um sujeito histórico. A escola não deve pensar que produz conhecimento,
mas deve dar condições para que o conhecimento historicamente constituído seja compreendido
pelo aluno, em um contexto institucional que tem por responsabilidade a construção de sentidos
nos processos de ensino-aprendizagem. É preciso que, nesses processos, o sentido histórico dos
conteúdos seja suficiente para que os alunos se filiem aos conhecimentos. Nessa perspectiva
importa a maior diversificação possível das práticas pedagógicas para que as chances de inserção
em diferentes formações discursivas possam ser ampliadas, através de uma rede de associações
cada vez mais vasta, no Sistema Nervoso, como mostram os dados apresentados. De acordo com
Pfeiffer:

(...) é só no momento em que o sujeito se inscreve no repetível histórico,
representando-se como controlador e criador de sentidos, sentindo-se
seguro e capaz de dizer aquilo que quer dizer, que o aluno está se
posicionando na função de autoria. Essa autoria está no repetível.
(Pfeiffer 1995: 127).

Com esse enfoque é importante notar que a escola deve possibilitar a repetição histórica de
conhecimentos, sem agir como mera reprodutora de um conhecimento padronizado pela
autoridade da instituição de ensino; a escola deve, portanto, trabalhar através de práticas
discursivas ao propor o conhecimento elaborado historicamente.

Coudry e Freire (2005: 17) esclarecem que práticas discursivas na sala de aula, por isso em
situações interativas, propiciadas pelo uso efetivo da linguagem, “podem ser interpretadas a
partir de diferentes sistemas de referências - entre eles os próprios conteúdos escolares - que
podem então ser aprendidos pela primeira vez e/ou ampliados e reformulados continuamente”.
Dessa forma, o professor se posiciona como um mediador quando compreende que está filiado
discursivamente a um campo de conhecimento, portanto, quando reconhece que não é o produtor
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desse conhecimento, mas aquele que estudou para entender os enunciados propostos pelo campo
no qual atua. Essa compreensão desloca o professor de sua posição de autoridade em um saber,
levando-o, então, a contextualizar as situações de ensino-aprendizagem, considerando a
necessidade de que o aluno possa entender de forma real e significativa os enunciados do campo
em questão. Uma prática pedagógica assim orientada permite que o aluno ocupe a posição
daquele que pode responder aos enunciados do mediador, participando ativamente do processo
pedagógico. A escrita passa a permitir que, através de uma forma de linguagem associada à fala,
o pensamento do sujeito se torne mais consciente e, por isso, mais espontâneo. Essa consciência
permite que o aluno deixe de ser um receptáculo de informações, como são os copistas, se
posicionando no processo. São as novas associações que o sujeito realiza durante o processo de
escrita que dão aos conceitos um tratamento sistematizado consciente, em uma nova forma de
organização de pensamento que passa a constituir o sujeito escolarizado.
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