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1.Introdução

O objetivo desta pesquisa consiste em trazer reflexões acerca da constituição da
subjetividade e identidade de uma criança brasileira (F.) que adquire/aprende o espanhol, a partir
da hipótese de que o contato com essa outra língua, considerando o português brasileiro (PB)
como sua língua materna (LM), permitiria à criança, no processo de constituição de sua
subjetividade, um deslocamento identitário que emerge de movimentos discursivos configurados
nos gêneros/formatos.

As discussões que ora apresentamos remetem às questões e aos resultados da pesquisa de
mestrado intitulada “Aquisição e/ou aprendizagem: a constituição da subjetividade e identidade
de uma criança falante de português brasileiro e de espanhol”1, que se insere em um conjunto de
pesquisas2, que buscam entender como a criança se torna sujeito, falante no discurso. Desta
forma, consideramos que, quando uma criança adquire/aprende uma outra língua, é possível
enunciar, posicionar-se nela e através dela. Por essa possibilidade, consideramos também a
emergência de uma identidade que se diferencia, em um processo de (des)identificação com o
outro, que irá marcar a sua subjetividade.

Tendo em vista que a criança (F.) apresenta um contato diferenciado com essa outra
língua, no caso, o espanhol, uma vez que a adquire/aprende em um colégio bilíngue e em
situações3 de interação com a mãe e alguns de seus familiares, torna-se instigante questionar,
observar e refletir sobre as marcas que aparecem no discurso desse sujeito brasileiro e que, talvez,
possam aparecer no discurso de outras crianças.

O interesse de pesquisa por esses dados se justifica à medida que, produções linguísticas
como as dessa criança parecem não se encaixar em processos “canônicos” de aprendizagem de
língua estrangeira4, considerando que seu contato com o espanhol se dá na escola, durante 50
(cinquenta) minutos por dia, nem o caracterizariam como um caso de bilinguismo “clássico”,
considerando que seus pais não são falantes nativos da outra língua.

Diante disso, questionamos em nossa pesquisa sobre a divisão estanque entre os conceitos
de aquisição e de aprendizagem presentes nos postulados de Krasen (1981). Se trataria somente

1 BUENO, 2013.
2 Esta pesquisa integra o quadro de investigações em Aquisição de Linguagem do grupo
GEALin/NaLíngua(CNPQ),em colaboração com o grupo COLAJE e DIAREF(França). Como objetivo central,
busca-se discutir a relação de subjetividade/alteridade que funda a entrada da criança na língua e os processos que
constituem a sua mudança para a posição de falante tanto no discurso oral quanto no escrito.
3 Segundo conversas informais com a mãe da criança (F.), sabemos que sua família é brasileira e são falantes do PB
como língua materna. Apresentam origem espanhola; a mãe cursou a faculdade de Letras (Português/Espanhol), dois
tios falam espanhol como L2/LE, porém os pais e demais familiares afirmam que não utilizavam a língua em casa
até a entrada de F. em uma escola bilíngue, aos 4 anos de idade.
4 CELADA, 2000, 2002; CORREA, 2007; DURÃO, 2008, 2005, 2004; GONZÁLEZ, 1994.
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de um processo de aprendizagem, distante de um processo de aquisição? Poderiamos afirmar que
se trata de um caso de aquisição de língua espanhola paralelamente a de PB, remetendo a uma
aquisição bilíngue? Enfim, a criança é bilíngue (português e espanhol) ou aprendiz (espanhol
como L2/LE)?

Assim, através de recortes da produção linguística dessa criança (F. 5;3-5;12)5, das
marcas verbais que ela deixa em seu discurso, buscamos explicar a existência de uma
complementariedade e uma convergência entre os processos de aquisição e aprendizagem, o que
caracterizaria a singularidade – dela e de outras crianças – na constituição de sua identidade e,
consequentemente, de sua subjetividade.6

Em nossas reflexões, partimos de uma perspectiva teórico-metodológica que se baseia nos
postulados de Bakhtin e do Círculo. Tais considerações não abarcaram diretamente as questões
de aquisição/aprendizagem de línguas, mas acreditamos que elas nos auxiliam a refletir sobre o
que se coloca na área. (DEL RÉ et al, 2012).

Discutiremos, pois, no desenvolvimento deste trabalho, como a escritura bakhtiniana nos
leva a pensar na questão da subjetividade quando a criança adquire/aprende uma L2/LE para, em
seguida, postular que a emergência da identidade – que marca o sujeito criança- é possível a
partir dos movimentos discursivos que se explicitam via gêneros (BAKHTIN, 2000) e/ou
formatos (BRUNER, 1983).

2. As reflexões bakhtinianas e a questão da subjetividade na aquisição/aprendizagem de
uma L2/LE7

As reflexões de Bakhtin e do Círculo sobre a linguagem, o modo como esses autores a
concebem, nos permitem partir de uma perspectiva dialógico-discursiva para refletir sobre
questões ligadas à constituição da subjetividade e da identidade infantis no processo de
aquisição/aprendizagem de L2/LE, partindo da ideia de que o sujeito se constitui na e pela
linguagem.  Mas em que consiste essa perspectiva?

Em Marxismo e Filosofia da linguagem (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1997),
encontramos que a possibilidade da linguagem existe apenas entre sujeitos socialmente e
historicamente organizados. Ora, se a linguagem se instaura a partir de sujeitos que se inscrevem
em um determinado tempo, espaço e sociedade, temos que é na palavra, enquanto signo, que se
pode notar as relações sociais.

As nossas palavras, imersas em contextos de significação própria, singular, funcionam
como signo e elas são, por excelência, como admitem os autores, ideológicas. É a partir da

5 Dentro de um estudo longitudinal (qualitativo), os dados dessa criança foram coletados em áudio e vídeo em
interações ora com a mãe, ora com a pesquisadora-observadora, em ambiente familiar, uma vez ao mês, por um
período de 1 (um) ano.
6 Em nossa pesquisa de mestrado não objetivamos classificar a criança como bilíngue ou aprendiz, mas discutir
acerca da divisão estanque entre os conceitos/processos de aquisição e aprendizagem presentes na literatura na área.
Não traremos tal discussão no presente texto por limitações de espaço.
7 O lugar teórico que se situa este trabalho – Bakhtin e outros autores do Círculo - tem como inspiração os trabalhos
sobre língua materna François (2006, 1993, 1989) e Salazar-Orvig (2010 a, 2010b, 2008, 1999). Sobre os trabalhos
que discutem a constituição da subjetividade no processo de aquisição/aprendizagem de L2/LE, há as pesquisas de
Coracini (2003), Signorini (1998) e Celada (2002) que, apesar de trazerem reflexões importantes sobre o tema,
apresentam uma perspectiva de base psicanalítica, lacaniana, que se distanciam deste trabalho.
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ideologia que sustenta o signo que podemos compreender de que forma as relações entre os
sujeitos se configuram.

O signo, então, é criado por uma função ideológica precisa e permanece inseparável
dela. A palavra, ao contrário, é neutra em relação a qualquer função ideológica
específica. Pode preencher qualquer espécie de função ideológica: estética, científica,
moral, religiosa. (BAKHTIN/VOLOSHINOV,1997: 37)

A análise dialógico-discursiva na aquisição/aprendizagem de línguas, presente neste
trabalho, baseia-se na ideia da condição dialógico-ideológica que é inerente à linguagem,
considerando que o seu funcionamento para Bakhtin e o Círculo envolve vozes sociais, discursos
que perpassam a linguagem. Nessa perspectiva, o discurso consiste em uma produção carregada
de valores ideológicos e a ideologia, por sua vez, compreende-se como acontecimento vivo e
dialógico no qual se tem, via signo, a expressão de uma posição determinada.

A posição, o ponto de vista, os valores que se revestem os signos representam a
realidade de um determinado grupo social. Como afirma Miotello (2011), é através das atividades
humanas nas quais se dá a construção dos sentidos, que podemos pensar a constituição da
subjetividade.

Considerando a produção do enunciado com uma situação de enunciação singular e,
como nas palavras de Bakhtin, única e irrepetível, propomos entender a constituição do sujeito
que adquire/aprende uma língua a partir da relação com o social, isto é, com a alteridade: ““é
impossível pensar no homem fora das relações que o ligam ao outro””. (BAKHTIN, 2000: 35-
36). A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim
numa extremidade, na outra se apoia sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do
locutor e do interlocutor. (BAKHTIN/VOLOSHINOV,1997)

Se pensarmos no processo de aquisição de língua materna (LM) consideramos que “as
palavras baseiam-se na palavra do outro” e é, desse modo, que as crianças se apropriam das
primeiras palavras ensinadas pelos pais: elas se transformam dialogicamente para tornarem-se
“palavra-pessoal-estrangeira”, com a ajuda de outras palavras do outro, e depois palavra
pessoa.”(DEL RÉ, 2006: 30).

É nesse movimento palavra-outro, palavra-outro-minha e, finalmente, palavra-minha,
que a criança vai, ao seu modo, lançando mão do sistema linguístico, buscando validar as
diversas possibilidades que lhe são disponibilizadas pelo outro, aproximando, paulatinamente, da
fala e das condições socio-históricas que a subjazem e que caracterizam determinado grupo.

No momento em que o sujeito entra em contato com novas formas de linguagem, novos
gêneros, como a L2/LE, entendemos que haverá um outro recorte do mundo, do modo como ele
entende a realidade e, portanto, com outros signos ideológicos.

(....) os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram na corrente da
comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que sua
consciência desperta e começa a operar. É apenas no processo de aquisição de uma língua
estrangeira que a consciência, já constituída – graças a língua materna – se confronta com uma
língua toda pronta, que só lhe resta assimilar. Os sujeitos não “adquirem” sua língua materna; é
nela e por meio dela que ocorre o primeiro despertar da consciência”.
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1997: 109-110)

Segundo Hall et al (2005), Bakhtin entende a aquisição/aprendizagem de L2/LE como
uma segunda organização e desenvolvimento dos signos (verbais e não verbais) a partir do

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4252



engajamento dos sujeitos em atividades sociais. Como processos psicológicos, os signos passarão
por um processo de reconstrução (que envolve novas formas de pensar, maneiras de aprender) e,
em seguida, internalização. O que resulta dessa internalização é a transformação dos sujeitos.

A teoria sociointeracionista de Vygotsky também vai ao encontro com as considerações
sobre linguagem que apresentam Bakhtin e o Círculo, à medida que o autor discute o papel
fundamental da interação verbal para a aquisição. Segundo Vygotsky (2007, 2001a, 2001b,
1979), a interação verbal proporciona o desenvolvimento da linguagem, uma vez que ela solicita
um movimento que se inicia no âmbito social e se dirige ao pessoal. Logo, é a partir da interação
verbal que as formas de aquisição/aprendizagem emergem e ocorrem com uma completa
interligação com o pensamento.

Vygostsky pensa o desenvolvimento da linguagem infantil a partir de sujetos empíricos
e a perspectiva desse trabalho não desconsidera tal proposição, mas assume, ademais do
interlocutor, instância presente no discurso, as vozes sociais, os reflexos, as interpretações da
realidade social que podem ser expressas pelos signos. É partindo de Vygotsky, porém, indo além
dele, isto é, levando em conta o aspecto dialógico-ideológico da linguagem, não pressupondo
apenas um sujeito empírico.

De uma perspectiva distinta, buscamos entender a constituição da subjetividade infantil
através dos movimentos discursivos e das relações dialógicas que o sujeito estabelece com o
outro, sendo esse outro, não somente o sujeito empírico que se faz presente no discurso, como o
interlocutor da criança, mas também, como dito, as vozes sociais.

Voltando o olhar à  noção de subjetividade, faz-se necessário afirmar, primeiramente, que
a ocorrência desse termo coexiste no conjunto da obra de Bakhtin e do Círculo com outras
noções, como individualidade e singularidade. Verifica-se que há uma relação intrínseca entre
eles, ainda que, ao longo da obra, esses termos apareçam ora como sinônimos, ora como
conceitos distintos. (DEL RÉ et al, 2012).

Desta forma, apreendemos o conceito de subjetividade na relação com os demais termos,
haja vista que, em concordância com Geraldi (2010: 134) acreditamos que ““uma teoria explícita
do sujeito não tenha sido exposta em qualquer das obras do Círculo””, já que não fora objeto
desses autores.  Partindo dessa perspectiva, ponderamos que, ao tomarmos “subjetividade”,
paralelamente às noções de individualidade e singularidade, somos levados a apreendê-la também
em conjunção com outras concepções por essa teoria apresentada, tais como, sujeito, linguagem,
alteridade, diálogo (dialogismo) e gêneros discursivos.

Se o sujeito se define na relação com o outro, a subjetividade, por sua vez, define-se, na e
pela alteridade. Frisamos que o sujeito aqui compreendido, ainda que influenciado por coerções
sociais historicamente determinadas e pela comunidade lingüística a que pertence, não é levado a
tomar decisões apenas pelo agir do(s) outro(s) ou por influência do ambiente em que vive; não é
assujeitado.8 O sujeito, ao enunciar, participa ativamente na construção de significados, de
sentidos.  Não se trata, no entanto, de uma subjetividade autônoma em relação à sociedade
(Fiorin, 2006: 55) e se assim o fosse, seria como negar a dialogia que caracteriza a teoria dos
autores aqui utilizados.

8 Referimo-nos à noção de assujeitamento concebida por Pêcheux na qual o sujeito está submetido a um discurso
coagido por regras específicas; ““quem fala de fato é uma instituição, ou uma teoria, ou uma ideologia””.
(MUSSALIM, 2001: 133). Ainda que essa seja uma concepção de sujeito que caracterize a primeira fase da AD
(Análise do Discurso), tampouco entendemos o sujeito como postula sua terceira fase, isto é, um sujeito que se
divide entre o consciente e o inconsciente ou, ainda, que se submete à sua própria natureza inconsciente.
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Essa noção de sujeito implica, nesses termos, pensar o contexto complexo em que age, implica
considerar tanto o princípio dialógico (...) como os elementos sociais, históricos, etc., que
formam o contexto mais amplo do agir, sempre interativo. (SOBRAL, 2010: 23)

Tratando-se de compreender os processos de aquisição/aprendizagem do sujeito e a
relação que os mesmos estabelecem com a constituição da subjetividade, entendemos que a
intrínseca relação entre linguagem e ideologia nos permite afirmar que o sujeito que toma contato
com outra língua (sendo, essa outra língua, uma outra língua materna ou língua estrangeira) –
tem, através dela, acesso a outra ideologia, cultura e história. Esse acesso solicitará uma
adaptação por parte do sujeito que a adquire/aprende, configurando, necessariamente, uma
modificação em sua subjetividade.

Aprender uma nova língua implica estabelecer uma forte relação com o externo, com a
cultura do outro, com novas formas de comportamento e visões diante do mundo. O sujeito passa
a apreender a língua alvo a partir da ligação desses fatores, levando a uma alteração em sua
subjetividade sem, no entanto, apagar o que constitui a base dos seus discursos, isto é, a sua
língua materna (CORACINI, 2003).9

A subjetividade é a base das formações psíquicas deste sujeito ativo e historicamente inscrito,
possibilitada por sua entrada no mundo simbólico da LM. Esta base psíquica é o que norteia as
atividades do sujeito e é a partir dela que se pode desenvolver diversas facetas, que abrangem a
sua constituição – em constante reformulação. (FALASCA, 2012: 40, grifo nosso)

Temos em consideração, então, nesse trabalho, que a aquisição/aprendizagem de uma
outra língua acarreta uma modificação na subjetividade do sujeito que se caracteriza pela
emergência, manifestação, de uma identidade diferenciada a partir da qual tomam corpo outras
formas de olhar o mundo. O desenvolvimento dessa identidade torna-se possível através de
deslocamentos, oriundos do que entendemos por movimentos discursivos.

3. Os movimentos discursivos, a emergência da identidade e o gênero/formato “jogo lúdico”

A entrada do sujeito na e pela língua materna possibilita a constituição de sua consciência
e, portanto, funda-o como ser social. O contato com uma nova comunidade, cultura e ideologia,
ao aprender uma outra ou segunda língua, permite-lhe uma imersão em “novas correntes de
comunicação verbal” o que torna possível também que esse sujeito passe por um distinto
“despertar da consciência” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1997). Acreditamos, assim, que, neste
processo, há também o “despertar” de uma identidade diferenciada que irá marcar a sua
subjetividade, uma vez que o sujeito é compreendido no concreto das relações sociais, ou seja,
““a personalidade que se exprime revela-se um produto total da inter-relação social.”” (SOUZA,
1994: 113).

A aquisição/aprendizagem de uma nova língua acarreta a abertura para a consolidação de
mudanças na identidade no sujeito, que se incorpora à sua subjetividade, através de novas
perspectivas, possibilidades de entender a sua realidade (via língua(gem)). Isso se dá a partir de

9 Embora inseridas em uma perspectiva teórica diferente da que propomos para este trabalho, as reflexões de
Coracini (2003), assim como as de Celada (2008, 2004, 2002, 2000), são fundamentais para a área de ensino-
aprendizagem de LE.
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movimentos discursivos que viabilizam uma série de deslocamentos (FRANÇOIS, 1989) de um
domínio a outro e permitem que determinadas mudanças aconteçam na subjetividade do sujeito.
A identidade é, pois, pensada neste trabalho em função dos deslocamentos que permeiam a
relação do sujeito com a alteridade.

Em concordância com esse autor, acreditamos que a observância dos movimentos
discursivos nos permite compreender a organização dialógica da linguagem, evidenciando a
existência de mais de uma verdade ou maneira de codificar um objeto. É por meio do
encadeamento de enunciados, dinâmica que fundamenta os movimentos discursivos, que se faz
possível visualizar as diferentes dimensões que estão em jogo na construção desse espaço.

No processo de aquisição/aprendizagem de línguas, a verbalização, o enunciar, possibilita
a circulação do sujeito entre os discursos e, ao estabelecer relações com o discurso do outro e
com o seu próprio, o sujeito entra na e pela língua(gem) que, por sua vez, reflete uma realidade
apreendida entre semelhanças (com o discurso do sujeito) e diferenças (com o discurso do outro)
– daí pensamos haver a emergência de uma (des)identificação com o outro.

Na discussão que trazemos neste trabalho, buscamos enfatizar a relevância dos gêneros
discursivos e/ou dos formatos enquanto uma possível porta de acesso à compreensão da
constituição da subjetividade e identidade infantis, “dos indícios não explicitados” e,
conseqüentemente,  do processo de aquisição/aprendizagem de uma língua. Por formatos,
entende-se uma “estrutura profunda” e um conjunto de normas, regras, a partir das quais o jogo é
executado e que possibilitam a alternância de papéis entre criança e adulto (BRUNER, 1984,
1983). Nas palavras do autor:

A format entails formally a contingent interaction between at least two acting parties,
contingent in the sense that the action of each member is dependent upon a prior act of the
other. The intentions of the two participants need not to be the same; all that is required is that
contingent expectations take the form of speech acts rather than other forms of action.
(BRUNER, 1984: 76)10

Consideramos, e aqui cabe com exatidão à ideia que propomos, a relação indissolúvel
entre língua(gem), vida social e subjetividade que abarca o termo gêneros do discurso,
desenvolvido por Bakhtin (2000). Os gêneros, como o autor postula, são formas relativamente
estáveis de enunciados, ou seja, formas disponíveis de linguagem, que caracterizam as
heterogêneas e múltiplas esferas de atividade humana. Ainda que um gênero, para sê-lo, demande
uma “relativa estabilidade” para o seu funcionamento, haja vista que sem essa não haveria modo
de comunicação, nossa relação com o mundo sempre será atravessada por constantes
modificações, aprimoramentos, expansões e, por conseguinte, valores que passam por
transformações: ““as mudanças históricas dos estilos da língua são indissociáveis das mudanças
que se efetuam nos gêneros discursivos””. (BAKHTIN, 2000: 285).

As diversidades e instabilidades dos gêneros refletem, pois, as mudanças da sociedade nas
quais os sujeitos se inserem, ativamente participam e se constituem; nas palavras do autor: ““a
variedade dos gêneros do discurso pode revelar a variedade dos estratos e dos aspectos da
personalidade individual [...].”” (BAKHTIN, 2000: 283)

10 Um formato envolve formalmente uma interação contingente entre, ao menos, duas partes de ação, contingente no
sentido de que a ação de cada membro é dependente previamente do ato do outro. As intenções dos dois participantes
não precisam ser as mesmas; o que se faz necessário é que as expectativas contingentes tomem forma de atos de fala
ao invés de outras formas de ação. (tradução nossa)
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Neste sentido, os gêneros funcionam entre formas prescritivas e não-prescritivas da língua
comum, contradição que permite que, na recuperação dos elementos estruturais, estáveis, haja o
desencadeamento de uma abertura ao singular, ao único, ao irrepetível. Como afirma Geraldi
(2010: 88), “a linguagem sempre escapou de mutilações; ela tem um sentido recuperável e é na
unicidade do evento que a entendemos”.

Dispomos, pois, desde as mais ínfimas manifestações verbais, dos gêneros do discurso
como ““recursos para pensar e dizer”” (FAÏTA, 1997: 173), ou seja, os gêneros organizam o
discurso de modo que se alcance o efeito almejado pelo intuito do sujeito. Ainda, ““é de acordo
com o nosso domínio dos gêneros que os usamos com desenvoltura, que descobrimos mais
depressa e melhor nossa individualidade [...], que realizamos com um máximo de perfeição o
projeto discursivo que concebemos livremente””. (BAKHTIN, 2000: 304)

Na análise de enunciados infantis, como caracteriza nosso trabalho de investigação,
entendemos que o diálogo, interação face-a-face, ora constituído pela criança e pela mãe, ora pela
criança e pela investigadora, como aqui traremos, reflete, com o encadeamento de enunciados
que o compõe, uma relação dialógica – daí o termo dialogismo - revela-se como intrínseco à vida
social da qual os sujeitos participam e expressa, por meio das diferentes posições que os sujeitos
assumem em seus enunciados,  a subjetividade.

No âmbito das investigações em aquisição/aprendizagem de línguas, apreendemos
principalmente a noção de gêneros primários, uma vez que nos voltamos ao diálogo do cotidiano,
considerado nas relações de diálogo natural, que constituem circunstâncias mais espontâneas,
como nas interações acima mencionadas.

Novos modos de perceber e conceitualizar a realidade, a partir da aquisição/aprendizagem
de uma outra língua, implica o contato com outros, novos gêneros e a modificação, reestruturação
e renovação dos que já existiam. (BAKHTIN, 2000: 286). A aprendizagem de formas de
linguagem leva os sujeitos ao aprendizado de outros modos de dizer. Sendo assim, consideramos
que a criança entra11 na e pela linguagem via gêneros (SALAZAR-ORVIG, 2008).

A relevância dos gêneros no processo de aquisição/aprendizagem de uma língua, como
aqui colocamos, pode ser explicitada no fragmento de fala de F., abaixo, no qual a criança coloca
em ordem decrescente os cartões de imagens correspondentes às suas atividades prediletas.

Fragmento 42 (F. 5;6)
520   *OBS: tu preferido cuál es ?
521   %act: a criança aponta um dos cartões
522   *OBS: ah:
523   *OBS: y cómo era el nombre de eso ?
524   %act: CHI pega um brinquedo (trem)
525   *OBS: 0[= ri!]
526   *OBS: jugar a los
527   *CHI: trenes
528   *OBS: muy bien

11 Cabe-nos esclarecer que o termo “entrada” na linguagem empregado nas reflexões desta pesquisa e nos estudos de
aquisição de linguagem, refere-se, como buscamos defender ao longo do trabalho, à constituição da subjetividade na
e pela linguagem via gêneros/formatos. Por outro lado, não consideramos que a criança, antes da aquisição, está
“fora” da linguagem, haja vista que antes de seu nascimento, os pais e familiares, os adultos, atribuem-lhe sentido. O
que colocamos, como “entrada” na e pela linguagem é que a possibilidade de produzir elementos linguísticos que
possam ser reconhecidos por seus pares, de significar, pela própria criança, dá-se, somente, com a aquisição da
linguagem propriamente dita.
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529   *OBS: y el segundo preferido# cuál es ?
530   %act: a OBS separa o cartão escolhido pela criança
531   *OBS: de todos aquellos
532   *CHI: limpar la casa
533   *OBS: limpiar la casa
534 *OBS: vamos a ponerlo en segundo lugar
535   %act: a OBS coloca o cartão abaixo do cartão "jugar a los trenes"
536   *OBS: y en tercero ?
537   *CHI: ir la escuela
538   %act: CHI coloca esse cartão abaixo do segundo (colocado pela OBS)
539   *OBS: ir a la escuela
540   *OBS: cuarto ?
541   *CHI: debujar
542   %act: a criança coloca o quarto cartão abaixo do terceiro
543   %act: a OBS sorri para a MOT
544   *OBS: quinto ?
545   *CHI: ir la piscina
546   %act: CHI coloca o quinto cartão abaixo do quarto
547   *OBS: ir a la piscina
548   *OBS: sexto ?
549   %act: a criança coloca o cartão
550   *OBS: cómo era este ?
551   *CHI: ver la tv
552   *OBS: ver la tv# y ?
553   *OBS: séptimo ?
554   *OBS: cómo lo dice ?
555   *CHI: ler histórias
556 *OBS: leer historias
557   %act: CHI coloca o cartão na sétima posição
558   *OBS: y este ?
559   *CHI: jugar con los amigos
560   *OBS: jugar con los amigos # y por último ?
561   %act: a criança coloca o cartão
562   *CHI: ir na casa de abuela
563 *OBS: perfecto# Fer
564   *OBS: muy bien !

Nos turnos destacados, bem como na maior parte dos enunciados de F. que
disponibilizamos para a análise nesta pesquisa, observamos que as respostas da criança
perpassam inevitavelmente o PB como, por exemplo, “limpar la casa”, no lugar de “ limpiar la
casa”; “debujar” (desenhar), no lugar de “dibujar”, “ler histórias”, no lugar de “leer histórias” e
que, com elas,  há a evidência de que o contato com um novo modo de dizer, um outro gênero,
como pode consistir o espanhol para a criança, acarreta modificações, reestruturações, adaptações
no gênero de seu maior domínio, no caso, ao PB. Como afirma Bakhtin, ““nossos enunciados (...)
estão repletos de palavras dos outros, caracterizadas, em graus variáveis, pela alteridade ou pela
assimilação, caracterizadas, também, em graus variáveis, por um emprego consciente e
decalcado.””(BAKHTIN, 2000: 313-314).
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A relação entre gêneros do discurso e a entrada da criança na linguagem tem sido muito
estudada por investigadores da área de Aquisição e a noção bakhtiniana de gênero vem, pois, ao
encontro do conceito de formatos, desenvolvido por Bruner (1984, 1983).

Ao refletir sobre os jogos e brincadeiras (os jogos lúdicos) familiares na infância, o autor
os avalia como dependentes, de alguma forma, do uso e da troca da linguagem, oferecendo uma
importante ocasião para um primeiro contato com a língua e à prática sistemática da mesma, já
que o jogo nos faz perceber a necessidade de regras para sua realização, podendo criar uma base
sólida de comportamento e de desenvolvimento (BRUNER, 2001, 1983). Ademais, funcionando
como protoconversação, ““tais jogos incluem, igualmente, uma outra característica de delineação
da linguagem – a atribuição de papéis alternados que são intercambiáveis”” (BRUNER, 1983:
39).

Ao refletir sobre os jogos e brincadeiras (os jogos lúdicos) familiares na infância, o autor
os avalia como dependentes, de alguma forma, do uso e da troca da linguagem, oferecendo uma
importante ocasião para um primeiro contato com a língua e à prática sistemática da mesma, já
que o jogo nos faz perceber a necessidade de regras para sua realização, podendo criar uma base
sólida de comportamento e de desenvolvimento (BRUNER, 2001, 1983). Ademais, funcionando
como protoconversação, ““tais jogos incluem, igualmente, uma outra característica de delineação
da linguagem – a atribuição de papéis alternados que são intercambiáveis”” (BRUNER, 1983, p.
39).

Assim, vejamos abaixo um outro jogo lúdico chamado “jogo das caras” que caracteriza a
interação criança F. e pesquisadora-observadora.

Fragmento 43 F. (5;7)
1440  *MOT: vamos a ver !
1441  *MOT: si es cierto
1442  *OBS: cómo se dice ?
1443  *OBS: cómo se pregunta ?
1444  *OBS: a ver !
1445  *CHI: tiene oreja ?
1446  *OBS: sí !
1447  *OBS: tiene oreja !
1448  %act: OBS gesticula
1449  *OBS: dos !
1450  *CHI: tiene [/] tiene pelo blanco ?
1451  *OBS: sí !
1452  *OBS: tiene pelo blanco !
(...)
1502  *CHI: tiene:
1503  *OBS: tiene que más ?
1504  *CHI: tiene [/] tiene [/] cabeza verde
1505  *OBS: verde !
1506  *OBS: hum hum@i
1507  *CHI: es un animal
1508  *OBS: hum hum@i
1509  *OBS: y tiene ojos <pequeños> [>] ?
1510  *CHI: <tiene> [<]

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4258



1511  *CHI: tiene ojos medios
1512  *OBS: muy bien !
1513  *CHI: tiene+//
1514  *CHI: tiene un boné bran [//] blanco y rojo
1515  *OBS: y rojo !
1516  *OBS: muy bien !

No fragmento 43, a criança e a pesquisadora-observadora jogam um jogo chamado “jogo
das caras”, no qual se deve adivinhar a personagem eleita ora por um, ora por outro, havendo,
portanto, a inversão de papéis. Para tanto, é preciso que a criança se utilize de ferramentas
linguísticas, isto é, faça uma série de perguntas ao seu interlocutor e, a partir das respostas
obtidas, encontre a personagem correta. Ora, a criança quando questiona (tiene oreja ?/ tiene [/]
tiene pelo blanco ?) e aguarda a fala do outro, da observadora, distribui sua atenção a uma
sequência ordenada de acontecimentos e se inscreve no espanhol, oportunidade oferecida pelo
jogo, pelo formatos ou, como entendemos neste trabalho, pelo gênero jogo lúdico.

Esse respeito ao turno de fala, à fala do outro, permite à criança, via jogo/gênero/formatos
– e aqui denominaremos gênero jogo lúdico -, o acesso às formas convencionais da língua. É por
ele que se nota uma necessidade de obediência às regras para o funcionamento eficaz da
interação. ““As estruturas do tipo jogo fornecem o veículo que torna possível a sua
convencionalização e, finalmente, a sua transformação de formatos em atos de fala, mais
flexíveis e mutáveis.”” (BRUNER, 1983: 55)

Ora, os formatos ou os gêneros discursivos – como os jogos ou brincadeiras –
configuram-se a partir de uma estrutura relativamente fixa ou, ainda, regras, que possibilitam a
comunicação entre os interlocutores. Se pensarmos que os jogos de linguagem se edificam nos
jogos de brincar, relacionando-os aos gêneros discursivos e formatos, temos, de um lado, a
rigidez das regras que os compõe e, de outro, a flexibilidade intrínseca da linguagem, que
possibilita, entre a prescrição e a não-prescrição, a emergência da criatividade na linguagem e,
assim, a explicitação dos indícios do que é singular, subjetivo da linguagem infantil.

É nessa possibilidade de mudança que encontramos nos enunciados infantis que
estruturam os jogos e, portanto, gêneros/formatos, hipóteses de F. sobre as línguas pelas quais
está se constituindo como sujeito no mundo. Como em muitos dos enunciados presentes nesta
análise, no turno 1514 (fragmento 43) aparece na fala da criança a palavra “boné” que, assim
como “bola”, apresenta uma modificação sonora. Trata-se, como ao dizer “bran” (PB) e, em
seguida, “blanco” (espanhol) no mesmo turno, do entremeio entre uma língua e outra no qual a
criança se insere e busca construir os seus enunciados. Dizer é, portanto, dizer-se (SOBRAL,
2010).

Como entendemos o jogo lúdico como um gênero no qual se observa um deslocamento
devido a atuação do sujeito no discurso, na relação com a alteridade, faz-se necessário traçar
algumas considerações sobre o papel desse jogo na infância. Winnicott (1975: 80), ao teorizar
sobre o brincar, afirma que a brincadeira é uma forma primária, universal e que serve de base
para a vida. Surgindo da relação mãe-bebê, como também aponta Bruner, facilita o crescimento
infantil, conduzindo a criança aos relacionamentos sociais. Como Bruner, o autor também atribui
ao jogo lúdico, à brincadeira, o lugar da criatividade e da expressão da subjetividade: ““(…) é no
brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar a sua
personalidade integral””.

Bruner também traz a ideia do jogo lúdico como um momento “amenizador” da
dificuldade da ação que, caso fosse forçada, não seria realizada. Winnicott, por sua vez, coloca
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que o jogo possibilita o relaxamento em condições de confiança baseada na experiência. Essa
“naturalidade” de ação, que propiciam as brincadeiras e os jogos, é de fundamental importância
para o sujeito criança que adquire/aprende outra língua, haja vista que se nota entusiasmo, prazer,
de sua parte em realizá-los, estimulando-a a perseverar e, por conseguinte, aprender, enunciar na
língua alvo. O jogo lúdico é, pois, enquanto gênero, aquele que permeia a análise de nossos
dados, uma vez que propicia a produção da língua espanhola, da língua outra, pela criança F.,
permitindo a manifestação de marcas de identidade e, consequentemente, a constituição de sua
subjetividade; possibilitando-nos um maior acesso a sua compreensão e aos processos de
aquisição/aprendizagem pelos quais ela passa.

4.Considerações finais

Tendo em vista a produção linguística da criança F., consideramos que ela – e talvez
outras crianças – que passa a ter contato com uma outra língua na infância, pode revelar-nos no
discurso uma identidade diferenciada daquela que se constitui apenas a partir de sua língua
materna e, portanto, alterações em sua subjetividade. Entendemos que os gêneros discursivos/os
formatos/ jogo lúdico, como apresentamos, são entendidos como o espaço no qual se dá, em seus
movimentos, pela atuação do sujeito, esse deslocamento identitário, possibilitando-nos também
entender de que maneira ele ocorre.
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