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1. Introdução
Desenvolver o tema atual proposto pelo projeto 10 da ALFAL propicia-me retomar, em

certo sentido, meu percurso na linha de pesquisa interacionista. Quando ingressei no mestrado do
IEL/Unicamp, iniciei as gravações semanais de dois sujeitos: M1 e AC, que têm apenas três dias
de diferença de idade e são primas. Além disso, estava sempre presente nas sessões de gravação
uma terceira criança, CH, irmão um ano mais velho de AC, que seria outro sujeito em potencial.

Meu projeto de pesquisa inicial era realizar um estudo comparativo sobre algum aspecto
saliente na aquisição do português pelas duas meninas. O que propiciava a comparação era o fato
de terem apenas três dias de diferença. Porém, uma definição mais clara de tempo, levou-me a
restringir a pesquisa, uma vez que o prazo delimitado para conclusão não me permitiria gravar,
transcrever e analisar os dados dos dois sujeitos. Depois de um tempo gravando e transcrevendo a
fala dos sujeitos, logo me interessei pelos erros principalmente na fala de M, com verbos já
explorados na literatura da área de aquisição da linguagem: os famosos di, fazi e sabo.

Por volta dos dois anos, a fala de M se destacava pela quantidade de erros com verbos
que apresentava. Foi na análise da fala dela que me detive, definindo-a como o sujeito de
pesquisa. Entretanto, a mesma proporção desses erros não era observada na fala de AC, na
mesma idade. Embora, naquela época, não tivesse ainda descartado de vez a possibilidade de
fazer um estudo comparativo entre as duas crianças, um tema já se esboçava com mais clareza
para mim: os erros na aquisição da flexão verbal, que me ocuparam não só nos trabalhos
desenvolvidos no mestrado e doutorado, como também me renderam (e rendem até hoje) a
oportunidade de realização de outros trabalhos, como os meus períodos de estágio de pós-
doutorado nos últimos anos.

Na realidade, gravei a fala de AC até muito próximo da idade em que parei de gravar a de
M. Já naquela época era possível vislumbrar uma diferença no percurso das duas crianças: a fala
de AC caracterizava-se mais pelos muitos erros morfológicos ligados à formação de palavras, tal
como ruinzozo (ruim+ oso), e outros semelhantes. No que diz respeito aos verbos, meu foco de
interesse, registravam-se mais ocorrências do tipo matar por morrer, ir por vir, ou seja,
fenômenos diferentes dos registrados na fala de M.

Não fortuitamente, optei por trabalhar com os dados de M. Em primeiro lugar, podia
contar com muitos dados em torno da aquisição verbal e, em segundo, constituía-se para mim um
grande desafio explicá-los através da teorização interacionista desenvolvida por De Lemos (desde
1982). Além disso, o tema tornava-se mais instigante por tocar em questões gramaticais; questões
estas que sempre provocaram divisões na área em torno das concepções sobre o processo de
aquisição da linguagem: inatismo, conexionismo e interacionismo. Fixei-me, inicialmente, no
erros com verbos de alternância vocálica na fala de M no trabalho de mestrado, pois foi possível,
na teorização interacionista, explicá-los a luz dos processos metafóricos e metonímicos, que
valoriza a fala do outro no processo de mudança linguística da fala da criança.

Neste trabalho, o objetivo é o de refletir sobre algumas instâncias da língua na fala das
duas crianças brasileiras (M e AC) em que erros acontecem. Na literatura encontramos, com
muita frequência, muitos autores inclinados a fazer comparação entre sujeitos e/ou também, a

1 Trata-se da abreviação do nome das crianças que gravei desde um ano e meio até quatro anos e meio de idade. Os
dados de M subsidiaram vários trabalhos, tais como a dissertação de mestrado (Maldonade, 1995), a tese de
doutorado (Maldonade, 2003), além de outros artigos.
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fazer comparação entre sujeitos adquirindo línguas diferentes. Já para aqueles que aderem à
teorização interacionista, a pergunta deverá ser feita diferentemente: em que medida é possível
comparar sujeitos? O que se pretende com isso?

2. Estudos em Aquisição da Linguagem
Um ambiente comumente bastante explorado na literatura da área para comparações entre

sujeitos é o processo de aquisição da linguagem por crianças gêmeas. Sobre isso, tem sido
apontado que é comum deparar-se com a situação em que uma das crianças se desenvolve mais
lentamente; o que para alguns poderia configurar em certo atraso no processo de aquisição da
linguagem. No entanto, Palmière (1996) afirma que as diferenças individuais exploradas pela
literatura da área não são suficientes para explicar as diferenças encontradas nas falas das
crianças gêmeas A2 e R, que investigou. Ela aponta também para a necessidade do fenômeno das
diferenças individuais ser considerado pelas teorias da área. Em suas conclusões, afirma que não
encontrou nenhum atraso no desenvolvimento linguístico dos gêmeos. Observou, no entanto, que
as crianças adotavam diferentes estratégias na aquisição dos dêiticos que analisou.

Del Ré et al. (2014) afirma que interessar-se pela Aquisição da Linguagem é reconhecer,
de um lado, a multiplicidade de pontos de vista que envolve esse campo de estudo e, de outro, as
fronteiras limítrofes que a separam de outras áreas, tais como a Linguística, a Psicologia, a
Psicanálise e a Fonoaudiologia, entre outras. A autora acrescenta que apesar de as teorias de
aquisição da linguagem partirem de pressupostos epistemologicamente diferentes (inatistas,
construtivistas, interacionistas, entre outras), existem pontos comuns: seu interesse pela fala da
criança, ou seja, por uma fala que apresenta características próprias (diferente da fala dos adultos)
e, também, a necessidade de constituição de um corpus, que será descrito e analisado
(interpretado). Particularmente, minha posição é a de concordar apenas parcialmente com essa
afirmação, pois a necessidade de constituição de um corpus e/ou corpora, já diz respeito ao fazer
do pesquisador da área, isto é, a eleição de uma dada metodologia em detrimento de outras. Isso,
indubitavelmente, relaciona-se ao ponto de vista sobre o objeto (língua(gem)) e o sujeito. A
reflexão sobre esses dois pontos foi levada muito à sério pela teorização interacionista
desenvolvida por De Lemos e colaboradoras, a ponto de promover a distinção desta perspectiva
das demais, como poderá ser visto na próxima seção.

Meu ponto de vista é o de que embora se possa escolher entre uma abordagem ou outra
tendo em vista os objetivos do pesquisador, algumas questões estão sempre postas em discussão
na área, e talvez, por isso poderíamos considerá-las como centrais. Uma delas, certamente,
relaciona-se a resposta que se pode dar a indagação primeira: qual é a condição necessária para a
aquisição da linguagem?

Para Chomsky, a linguagem é inata. Sua resposta é categórica e radical. Há que se
considerar, no entanto, que a aquisição da linguagem, embora crucialmente colocada como
argumento no início da teoria gerativa, não tinha como ser transformada em um programa de
pesquisa, já que o aparato dessa gramática não era adequado para isso. Por isso, é possível
interpretar que o lugar reservado à fala da criança nessa teoria é o lugar da episteme e não o da
empiria. E, nesse lugar, ela permaneceu confortável até recentemente.

Pode-se observar que, a partir do modelo Princípios e Parâmetros, a criança chomskiana
tende a ocupar um novo lugar, o da biologia, sendo que sua dotação para a linguagem passa a ser
quase que genética, ou determinada biologicamente. Desta forma, verifica-se que embora esse

2 A e R correspondem às iniciais dos nomes do casal de gêmeos que a autora investigou em sua pesquisa. A era
menino e R menina.
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modelo seja muito atraente e tenha sido responsável pela proliferação de muitos trabalhos na área
(muitos que vieram a aliar-se a um tipo de metodologia experimental), ainda não existe uma
formulação clara do que seja um parâmetro e, nem consenso, sobre quais seriam os limites para
definição das categorias das classes fechadas e abertas, as funcionais. Essas últimas têm sido
responsáveis pela explicação da variação entre as línguas. E, como não podia deixar de ser,
inúmeros trabalhos se preocupam com isso até os dias de hoje na área de aquisição da linguagem.
Com isso, verifica-se que o pesquisador gerativista é levado a confrontar-se com um paradoxo
metodológico. Para alguns, a saída tem sido dada pela psicologia experimental. Já que a criança
não tem como emitir juízos de gramaticalidade, experimentos são montados para que se consiga
testar determinados princípios e/ou parâmetros. Sendo assim, conclui-se que esses estudos são
fortemente desenvolvimentalistas (o que não seria desejável) na tentativa de resolver o problema
lógico da aquisição da linguagem.

A segunda questão que pede explicação na área de Aquisição da Linguagem diz respeito a
como as crianças adquirem a linguagem. Sobre o assunto em pauta, Del Ré et al (2014) afirma
que

As pesquisas em Aquisição da Linguagem colocam ao pesquisador o
problema de escolher sua metodologia a partir da teoria adotada. Assim,
cabe ao pesquisador, a partir de suas questões e de sua concepção teórica,
saber de que maneira ele vai transformar a fala da criança em dados
empíricos, como vai relacioná-los à teoria ou, ainda, que tipo de tratamento
ele dará a essa fala no momento de coletar os dados e de analisá-los.
(Del Ré et.al. 2014: 138)

Segundo a autora, coloca-se uma relação inevitável entre a escolha do tipo de abordagem
(qualitativa e/ou quantitativa) e o fenômeno a ser estudado. Ou seja, “entre o conceito teórico
sobre o qual se fundamenta o estudo, a metodologia utilizada e a validade dos resultados no
campo da Aquisição da Linguagem”. Fundamentalmente, o que emerge dessa discussão é outra,
que se coloca como relevante: a possibilidade de generalizar (ou não) a partir do estudo de apenas
um caso (análise de dados de apenas um sujeito) e a aplicação de análises estatísticas (que são,
por sua vez, descritivas, cálculos, inferências) nas pesquisas que almejam a generalização de seus
resultados. Em outras palavras, o que se pergunta é: seria possível a partir do que é singular
chegar-se a definição do que é universal (geral) no processo de aquisição da linguagem? O que
acontece no processo de aquisição da linguagem de um determinado sujeito se repete no de
outro? O que há de generalizável nisso?

Do meu ponto de vista, o interacionismo apresenta uma proposta teórica neste sentido,
profundamente coerente. E, isso pode ser conferido, na sequência, quando se apresenta em linhas
gerais, o referencial teórico ao qual se faz adesão.

3. Quadro teórico interacionista
Desde o início de sua formulação, a teorização desenvolvida por De Lemos (1982),

sempre rejeitou a análise da fala da criança através das categorias oferecidas pelas descrições
linguísticas, recusando-se a tomar os enunciados das crianças como evidência de conhecimento
categorial da língua. Ao longo dessa perspectiva teórica, os processos metafóricos e metonímicos
propostos por De Lemos (1992) se mostraram como os adequados para demonstrar de que
maneira as propriedades formais da linguagem (da língua) podiam ser derivadas de processos de
interação linguístico-discursivos. Desde então, a possibilidade para descrever a fala da criança
tem sido oferecida pelo estruturalismo, particularmente nas considerações feitas por Saussure
(1972) e Jakobson (1974).
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Um pouco mais tarde, no percurso teórico do interacionismo foi preciso conjugar os
efeitos desses processos à articulação da posição do sujeito no processo de aquisição da
linguagem; o que se estruturou como sendo a proposta das três posições da criança no processo
de aquisição da linguagem (v. De Lemos, 2002). Afirmou-se, com isso, que as mudanças que
ocorrem no processo de aquisição da linguagem são mudanças relativas à fala do outro, à língua e
à fala da própria criança. De acordo com a autora, essas mudanças são linguísticas e também
subjetivas. Cabe acrescentar que a proposta das três posições da criança no processo de aquisição
da linguagem apresenta-se como uma alternativa à noção de desenvolvimento, que se assenta
sobre a alteridade radical da língua relativamente ao organismo, pois o sujeito ao se constituir na
e pela língua é também por ela dividido. Notadamente influenciada pelas leituras que fez de
Lacan, De Lemos (2002) propõe que as três posições não são ordenáveis entre si, nem são
determinadas cronologicamente (isso corresponde ao que há de geral no mecanismo do processo
de aquisição da linguagem). Dessa forma, a autora afirma que o processo de aquisição da
linguagem é um processo de subjetivação em que a criança, capturada pelo funcionamento
linguístico, desponta na cadeia significante (isso corresponde à singularidade com que cada
sujeito traça seu trajeto único no processo de aquisição da linguagem).

Resumidamente, de acordo com a proposta das três posições da criança no processo de
aquisição da linguagem, na primeira posição, observa-se a fala da criança submetida à fala do
outro. Verifica-se o efeito de semelhança entre as cadeias linguísticas da fala do outro e da fala da
criança. Já na segunda posição, observa-se a criança presa ao movimento da língua, de tal forma
que o erro, como que “explode” em sua fala; o que não acontece do mesmo modo, na primeira
posição.

Na segunda posição, verifica-se certo distanciamento da fala da criança com relação à fala
do outro. Tal deslocamento é percebido do ponto de vista linguístico, pelo fato de que é a fala da
própria criança que se oferece para a sustentação dos movimentos dos significantes que nela são
ressignificados e, não mais, a fala do outro. De acordo com a autora, “a criança surge na segunda
posição no intervalo entre os significantes que metaforicamente se substituem tanto no erro
quanto nas sequências paralelísticas” (De Lemos, 2002: 27-28).

Segundo a autora, na terceira posição, observa-se a dominância da relação do sujeito com
sua própria fala. Nessa última posição, podem surgir: as reformulações, as hesitações, as
retomadas da criança de sua própria fala, assim como as correções. Por isso, pode-se dizer que
esta, particularmente, nos interessa aqui, dado o objetivo de refletir sobre as instâncias da língua
nas falas de M e AC, mais adiante.

O fato é que o desenrolar da teorização interacionista permitiu que se afirmasse que o
processo de aquisição da linguagem é um processo de mudança linguística e, ao mesmo tempo,
um processo de subjetivação. Com isso, responde-se que aquilo que acontece na fala de uma
criança pode não se repetir na fala de outra, pois há a singularidade do sujeito, que diz respeito à
sua estruturação como sujeito falante. Isso significa que seu trajeto é único no processo de
aquisição da linguagem. Por outro lado, não escapa à teorização, a resposta que se deve ser dada
a generalização do processo de aquisição da linguagem. Neste sentido, o interacionismo é
absolutamente coerente ao propor: num primeiro momento, os processos metafóricos e
metonímicos como mecanismo de mudança, já que o que se observa na fala da criança é a
mudança linguística e, depois, num segundo momento, as três posições da criança no processo de
aquisição da linguagem.

Há quem diga que a última proposta é (foi) muito problemática e até a própria autora teria
críticas com relação a ela. Porém, vejo que elas constituem uma resposta para a área de Aquisição
da Linguagem sobre a generalização do processo de aquisição da linguagem em si. É o que se
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pode dizer sobre o funcionamento geral do processo. Ou seja, é assim que o processo de
aquisição da linguagem se dá para qualquer sujeito: a interação é a condição necessária para que
ele aconteça, e com isso, há um momento inicial em que a criança é capturada pelo
funcionamento linguístico e submetida à fala do outro, em seguida, à língua e, posteriormente, à
fala do outro. É isso o que se tem de geral: o delinear do processo de aquisição da linguagem que
serve a princípio e por princípio à qualquer criança. Certamente, responder sobre o singular e o
universal (geral) num mesmo modelo teórico e, coerentemente, faz do interacionismo uma
“teorização” (como diria modestamente a mentora) mais poderosa. Se olharmos ao redor,
veremos que nem Chomsky conseguiu tal congruência.

O fato é que a proposta das três posições da criança no processo de aquisição da
linguagem tem demonstrado dificuldades quando confrontada com dados, pois a definição de
cada uma das posições considera os pontos extremos dos polos relacionais: a fala do outro, a
língua e a fala da própria criança (v. Maldonade, 2011). Em projeto anterior de pesquisa, foi
possível mostrar que a modificação da fala de M surge em resposta ao efeito produzido pelo erro
na fala do adulto. Em outras palavras, mostrou o papel fundamental que a fala do outro tem nas
reformulações da criança, que colocam as relações da língua em destaque. Sendo assim, dada a
necessidade de interpretar as instâncias da língua na fala de M e AC, em seus trajetos de
constituírem-se como sujeitos falantes, o quadro delineado por Jakobson (1974) é convocado por
ter realizado parte da articulação entre língua, fala e falante.

4. O quadro proposto por Jakobson
Jakobson (1974) afirma que tratar o signo em seu dualismo irredutível é o ponto de

partida da Linguística moderna. Acrescenta ainda que as unidades linguísticas devem ser sempre
investigadas em termos de grupo de ordem e grupo de substituição, ou seja, em termos de
relações paradigmáticas e sintagmáticas, ou ainda metafóricas e metonímicas. O autor inicia sua
discussão sobre a gramática, do ponto em que os fatores fundamentais da comunicação
linguística se apresentam. Para ele, os conceitos de código e mensagem introduzidos pela teoria
da comunicação são muito mais claros, muito menos ambíguos, muito mais operacionais do que
tudo o que nos oferece a teoria tradicional da linguagem para exprimir a dicotomia língua e fala.

Para o autor, qualquer ato de fala envolve uma mensagem, o código utilizado, o emissor e
receptor. No entanto, a relação entre esses quatro elementos é variável. De acordo com a teoria
da comunicação, uma mensagem é transmitida por um destinador a um destinatário, que tem que
decodificá-la. Esta pode se referir ao próprio código ou a outra mensagem, da mesma forma que,
por sua vez, o significado geral de uma unidade do código implicará numa referência ao código
ou à mensagem. Sendo assim, quatro combinações possíveis são obtidas: a mensagem que remete
à própria mensagem (M/M), o código que remete ao código (C/C), a mensagem que remete ao
código (M/C) e o código que remete à mensagem (C/M). Desse modo, toda interpretação
explicativa de palavras e orações, sejam elas interlinguísticas ou intralinguísticas (traduções),
constitui um tipo de mensagem que remete ao código (M/C). O autor cita o discurso indireto
(citado) como um exemplo sobre a mensagem que se refere a outra mensagem (M/M). Os nomes
próprios, que não podem ser definidos sem referência ao código, constituem o exemplo oferecido
pelo autor para o código que remete ao código (C/C). Toda interpretação explicativa de palavras
e orações constitui um tipo de mensagem que remete ao código (M/C). Todo código linguístico
tem uma classe especial de unidades gramaticais chamadas comutadores3, cuja significação não

3 São os “shifters”.
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pode ser definida sem se referir ou remeter a mensagem (C/M). Os pronomes pessoais são
apresentados como exemplo pelo autor, pois não apresentam uma significação única e constante.

Com vistas a classificar as categorias verbais, mais especificamente o verbo russo,
Jakobson (1974) afirma que é necessário levar-se em conta duas distinções básicas: 1- o discurso
em si4 e seu objeto, a matéria relatada (enunciada) e 2- o ato ou processo em si5 e qualquer um de
seus protagonistas (participantes do discurso), agente ou paciente. A partir disso, consegue
distinguir quatro elementos: 1) um evento relatado (ou procès de l’énoncé); 2) um ato de discurso
(ou procès de l’énonciation); 3) um participante do procès de l’énoncé e participante do procès
de l’énonciation; 4- destinador ou destinatário. Segundo Jakobson (1974), todo verbo se refere a
um procès de l’énoncé, de forma que as categorias verbais podem ser subdivididas entre as que
implicam os participantes do processo ou não.

Com isso, torna-se possível entender a aproximação do interacionismo desenvolvido por
De Lemos (1992, 2002) ao quadro proposto por Jakobson (1974). No interacionismo, o diálogo é
proposto como unidade de análise para a fala da criança, enquanto que Jakobson (1974) diz que a
interlocução deve ser o problema básico para qualquer linguista. Logo, rejeita-se a análise que
recorre às categorias pré-estabelecidas pela descrição linguística, concebidas fora da esfera do
discurso, em que se exclui o falante. Apresenta-se assim, para o interacionismo, uma
possibilidade de tornar viável sua proposta, posto serem as categorias derivadas da relação do
procès de l’énoncé com o procès de l’énonciation, tomadas num quadro de oposições, que se
estabelecem no sistema, em que o falante está implicado. No quadro delineado por Jakobson
(1974), a dicotomia entre língua e fala é retomada de forma mais ampla, a partir dos conceitos de
código e mensagem e, neste sentido, pode colaborar com o objetivo deste trabalho.

5. Apresentação de dados
As ocorrências (1) e (2), na sequência, apontam para um tipo de movimento da língua na

fala da criança: aquele em que parte da mensagem remete à própria mensagem, de acordo com o
quadro proposto do Jakobson (1974).
1- 3:04.076 (M, I e Mari estão no quarto de M, que pinta um desenho)
I: A Amandinha é do seu tamanho?
M: É, porque ela já tem assim, e eu já tenho assim, ó. Que a gente ó,
I: Quem disse que é sério isso?
M: A gente até mide.
I: Ã?
M: A gente até mide que ela é do meu tamanho. (M diz enquanto continua pintando um desenho)

Em (1), após o estranhamento de I, do erro na fala de M, a forma mide volta a aparecer na
fala seguinte da criança, que não se modifica após a intervenção do interlocutor. De acordo com a
proposta de De Lemos (2002), observa-se a criança submetida ao movimento da língua; o que
corresponderia à segunda posição da criança no processo de aquisição da linguagem. Nesta
ocorrência, o que se mostra é que parte da mensagem remete à própria mensagem na fala de M.

4O termo discurso foi encontrado na tradução de Pujol y Cabanes (1974) para o espanhol, enquanto que, na tradução
de Ruwet (1963) para o francês figura “l’énonciation elle-même”.
5Na tradução para o espanhol encontra-se “hecho em si” e, na francesa, “l’acte ou le procès lui même”.
6 A sequência dos números indica a idade da criança no episódio expressa em ano, meses e dias, respectivamente. O
primeiro número indica anos. Os números que aparecem depois do ponto e vírgula indicam meses e os que aparecem
depois do ponto final indicam dias. Se a letra d maiúscula vier entre parênteses depois da sequência numérica,
significa que o dado é do diário, a segunda fonte de dados existente. As outras abreviaturas que aparecerão na
apresentação dos dados referem-se: à investigadora (I), à mãe de M (S), ao pai de M (L), à irmã mais velha de M
(Dani), à outra irmã, também mais velha do que M (Mari), à prima de M (AC) e ao primo de M (CH).
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Veja, a seguir, outra ocorrência do mesmo tipo, também com o verbo medir.
2- 3;04.21 (M, S e I brincam com quebra-cabeça)
S: Cê mede sim. Eu vi aquele dia. Mas como a menina fala! Ela não parava mais! Pobre da M nem tinha voz!
I: E com o Chico você mede?
M: Mido.
I: E a Ana Cláudia?
M: Tamém.
I: E quem é maior?
M: Eu.
I: Sério?
M: Sério.

Em (2), o erro (Mido), na fala de M mostra uma relação de diferença com a fala do outro,
imediatamente anterior a dela. A desinência de primeira pessoa (o o desinencial) marca a posição
da criança no discurso, que aqui parece não totalmente submetida à fala do outro. Mas, mesmo
assim, a língua parece não estar em causa na fala de M. Após o erro em sua fala, o diálogo segue
seu curso. De acordo com Jakobson (1974), a ocorrência em questão exemplifica o caso em que
parte da mensagem volta-se para a própria mensagem.

Veja, a seguir, um episódio na fala de M que mostra outro tipo de movimento da língua na
fala da criança: aquele em que parte da mensagem remete ao código, nos termos de Jakobson
(1974).
3- 3;04.21
S: Eu não quero que bota essa almofada no chão, M. Você tá careca de sabê disso!
I: Cê mede com o Chico também, M?
M: Ã?
I: Você mede com o Chico também?
M: Não, o Chico nem é médico. O Chico tá qui pra brincá de médico?
I: Não tô falando “médico”. Eu falei se você mede (pausa) com o Chico também.
S: Mede com o Chico também? (ri)
I: É.
M: Você falô aquela hora se o Chico era médico, né.
S: (ri) I: Não. Eu perguntei o seguinte: você também mede pra sabê quem é mais alto, quem é mais baixo, com o Chico?
M: Medo.
I: Hum. E com a Ana Cláudia?
M: Mido. (em tom mais baixo)
I: Quem que é maior?
M: Eu.

Esta ocorrência coloca em destaque a relação que a criança mostra ter estabelecido entre o
fragmento “mede com o Chico” da fala de I com a palavra “médico” de sua própria fala.
Acontece que no encadeamento sonoro, a sequência “mede com o Chico” da fala de I, promoveu
o aparecimento de outro significante na fala de M: “médico”. Ora, a segmentação feita pela
criança da cadeia sonora foi tal que o fragmento “mede com” foi entendido como se I tivesse
falado “médico”. A relação linguística na fala da criança foi estabelecida: “mede com o Chico”
fez aparecer “médico”. No diálogo, I modifica sua fala, introduzindo uma pausa, de modo a tentar
desfazer a ambiguidade para a criança, ao dizer “Eu falei se você mede (pausa) com o Chico
também”. Em seguida, S ri ao perceber a ambiguidade existente e repete a pergunta dirigida a M:
“Mede com o Chico também?”. Na sua resposta, a criança deixa claro a relação linguística que
estabeleceu, ao dizer: “Você falô aquela hora se o Chico era médico, né.”. De acordo com
Jakobson (1974), pode-se dizer que trata-se de um exemplo, no qual partes da mensagem
remetem ao código. Esta ocorrência mostra o trabalho da criança com a língua de modo
absolutamente particular, singular.

No corpus de M, existem outros acontecimentos linguísticos semelhantes ao anterior. Eles
mostram uma segmentação própria que a criança faz n(d)a língua. Eles colaboram para mostrar o
risco que seria sobrepor as categorias da descrição linguística à fala das crianças. Além disso,
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servem para deixar indicado que não se pode predizer quais serão as relações que aparecerão na
fala da criança, e quais serão as cadeias sonoras que servirão para ancorar as futuras combinações
linguísticas. Elas não são fixas. Há sempre o trabalho do sujeito com a língua(gem) que
inesperadamente pode romper com qualquer previsibilidade e, com isso, fazer despontar o sujeito
falante na cadeia significante de forma única e singular. Isso nos permite tratar esses momentos
como relacionados à subjetividade em constituição do ser falante, que não serão os mesmos
(iguais) para qualquer outra criança.

Veja, a seguir, algumas ocorrências da fala de AC, a título de ilustração do ponto de vista
que vem sendo aqui construído, principalmente, no que se refere à singularidade da constituição
do sujeito falante.
4- 3:3;20 (D)
I: O Chico já trouxe os brinquedos. Senta aí, Aninha agora.
AC: Coitada, a formiga matou. (ao olhar para uma pequena formiga que (estava do seu lado direito) acabara de matar com o dedo
indicador direito)
I: Danada vc, hein! Matou a formiga.
AC: Ai, porque ela ia me picá.

Em (4) observa-se a seleção lexical própria que a criança faz no episódio, fazendo aparecer
matou em sua fala, ao invés de morreu7. Se nos detivéssemos à ação da criança, saberíamos que o
sujeito de matou era AC. Porém, se a criança traz para a posição de sujeito a formiga, então, o
verbo que se ajustaria melhor na construção, tendo em vista, o resultado da ação realizada, seria
morreu. De acordo com Jakobson (1974), a ocorrência em questão parace exemplificar o caso em
que parte da mensagem volta-se para o código.

Esta ocorrência colabora para ilustrar que os erros com verbos das duas crianças ao longo
do processo de aquisição da linguagem são diferentes. Cabe salientar que os dados da fala de AC
não receberam um tratamento analítico da mesma forma que os de M, que me rendem, até hoje, a
oportunidade de realizar novos trabalhos. Isso aconteceu por conta da robustez dos dados de M
em relação ao tema que escolhi investigar. Deve ser enfatizado aqui que a própria teorização se
desenvolveu e se encarregou de barrar a possibilidade de comparação entre sujeitos no processo
de aquisição da linguagem, ao defini-lo como um processo de subjetivação.

Veja, a seguir, outros exemplos de erros na fala de AC que se diferenciam dos encontrados
na fala de M.
5- 2:3; 04 (D)
I: Eu não posso ficar porque eu ainda tenho aula hoje à tarde.
AC: Vai aqui em casa depois da sua aula.
I: Fica muito tarde, Aninha.
AC: Fica aqui, dorme aqui,
I: Linda! Hoje não posso. Mas vai dar pra gente brincar bastante.

Observa-se em (5) que vai aparece na fala de AC ao invés de vem. Nos termos de Jakobson
(1974), o episódio a exemplifica o caso em que parte da mensagem remete à própria mensagem.
O código parece não estar em causa para a criança e o diálogo segue seu curso.

Observe agora, a última ocorrência trazida para a discussão que se desenrola aqui:
6- 3:5;16 (D)
I: O que cê vai ser quando crescer?
AC: Bailarista, igual ca minha mãe.
I: Verdade?! Cê vai ter que se dedicar muito, viu!
AC: Minha mãe me leva junto na escola dela.

Em (6), a palavra bailarista aparece na fala de AC ao invés da palavra esperada bailarina.
Erros desta natureza acontecem na fala dela em maior proporção do que na de M, que foi o
sujeito eleito para minhas pesquisas. De acordo com Jakobson (1974), o episódio a exemplifica o

7 Dados deste tipo têm sido registrados e analisados por Rosa Attié Figueira desde 1985.
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caso em que parte da mensagem remete à própria mensagem, de modo análogo a (5), deixando
indicado que o código parece não estar em causa para a criança, tanto é que nem ela e nem o
adulto se detém no erro e o diálogo segue adiante.

6. Considerações finais
O fato de o interacionismo trazer o diálogo como unidade de análise, já anuncia uma

posição diferenciada na área de aquisição da linguagem, em que muitas vezes só a língua é
tomada como objeto. A maioria dos estudos concentra-se nas mudanças da linguísticas na fala da
criança e são guiados, quase que exclusivamente, por descrições (em graus crescentes de
complexidade) da língua tomada como objeto, enquanto que as considerações sobre o sujeito nem
são tocadas pela teorização.

O interacionismo não concebe a língua apenas como um conjunto de relações cristalizadas
(fossilizadas), uma vez que isso não permitiria tocar na questão que, para a aquisição da
linguagem, é crucial: a relação da criança com sua língua, no que diz respeito à sua estruturação
enquanto falante, ou seja, à subjetividade. Para tanto, é necessário conceber a língua, não
unicamente como um conjunto de relações já consolidadas, mas como algo em movimento que
oferece a possibilidade de compor essa realidade sob padrões formais diversos. Não foi sem
razão, que o quadro de Jakobson foi aqui retomado. Ele realizou parte da articulação entre língua
e falante.

De acordo com o quadro teórico interacionista, a criança entra na linguagem capturada
pelo funcionamento linguístico, produzindo enunciados que, submetidos à interpretação do
adulto, recortam entidades ou eventos do mundo. A partir disso, é possível tocar na problemática
da subjetividade, que tem sido tratada por De Lemos (1992, 2002) e outros pesquisadores da
linha interacionista ((Figueira, 1996 e 2008) e (Maldonade, 1995, 2003, 2010 e 2011)). Nesta
linha de pesquisa não há lugar para um sujeito epistêmico, pois as operações da língua implicam
também na estruturação do sujeito. E é também, nesta direção, que é possível entender o alcance
do termo captura no interacionismo: “não se supõe à criança nem saber, nem capacidade
perceptual ou cognitiva prévios, que governem seu acesso à linguagem.” (Lier-De-Vitto e
Andrade, 2008:55).

O quadro de Jakobson (1974), em que as unidades linguísticas são derivadas da relação do
procès de l’énoncé com relação ao procès de l’énonciation, tem me possibilitado interpretar as
instâncias discursivas em que a língua é colocada em destaque na fala de AC e M, para me afastar
de posições teóricas, na aquisição da linguagem, que postulam que as crianças obedeceriam a
uma ordem pré-estabelecida das unidades descritas pela teoria linguísticas de maneira uniforme
no processo de aquisição da linguagem. Neste artigo, de outra forma, os resultados desta reflexão
podem alimentar alguns pontos de discussão interessantes.

Em (1), a fala da criança resiste ao estranhamento da fala do adulto, de tal forma que o
código não parece estar em questão. Os episódios (1) e (2) são ilustrativos do movimento da
língua na fala de M, em que a mensagem remete à própria mensagem. Já a ocorrência (3) é
ilustrativa do movimento da língua em que a mensagem remete ao código. Ela exibe como as
relações linguísticas vão, gradativamente, sendo estabelecidas, principalmente, enquanto efeitos
n(d)a linguagem. Por isso, é possível dizer que a língua materna enquanto estrutura vai se
impondo à criança de forma particular, na medida em que esta vai se constituindo como sujeito
falante.

A ocorrência (4) coloca em foco como a língua vai sendo construída pela criança, de
forma que é preciso recorrer-se à situação discursiva para entender a escolha lexical feita por AC,
que toma matou por morreu. Coisa análoga acontece em (5), em que vai na fala da criança
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aparece no lugar em que se esperaria vem. Em (6), aparece bailarista na fala de AC no lugar de
bailarina, mostrando o modo como o léxico vai sendo trabalhado por este sujeito, a partir das
relações que vão se estruturando nos discursos dos quais as criança participa.

Na teorização interacionista, a diversidade mostrada nas falas de AC e M permitiu mostrar
que a criança passa diferentemente pelo processo de aquisição da linguagem, que produzirá
pouco a pouco, seus efeitos sobre a língua(gem) nas diferentes interações das quais participa e
que possibilitarão sua constituição singular como sujeito falante. Desta forma, foi possível
concluir que os diferentes tipos de erros com verbos encontrados na fala das duas crianças devem
ser encarados como faces da subjetividade emergente: a singularidade, que se constitui no
processo de aquisição da linguagem. Assim, torna-se oportuno enfatizar que não é na língua que
se deve buscar a explicação para o que há de geral (universal) no processo de aquisição da
linguagem.
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