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1.Introdução e Fundamentação Teórica

Para as reflexões e fundamentação deste texto, trago a perspectiva teórica na qual a linguagem se
dá nas interações sociais, é constitutiva dos sujeitos (Bakhtin, 1997) e o processo de aquisição se
configura a partir da fala dirigida à criança. Para Bakhtin (1995; 1997), numa abordagem
enunciativa-discursiva, só podemos nos constituir enquanto sujeitos ao tomarmos consciência
que não somos o outro. Em outras palavras, é a alteridade que define o homem. Para este autor,
cada sujeito só existe na relação com seus interlocutores, nas interações sociais.

Portanto, é na interlocução que se dá a produção dos sentidos, que se formam nos espaços
discursivos, constituídos socialmente em um determinado momento histórico. Desta forma, o
sentido e o sujeito são sempre indeterminados e se completam no processo de interlocução.
(Geraldi, 1997). A partir dos postulados deste autor, Camargo (2006) reafirma que “pela
historicidade da linguagem são afastados tanto a univocidade absoluta da linguagem, como sua
total indeterminação. Assim, o sujeito não é a origem completa dos sentidos, da mesma forma
que não decorre de um assujeitamento absoluto” (p. 225).

Geraldi (1997) coloca, também, que o sujeito e a linguagem são mutuamente constitutivos
e estão ancorados nas condições de produção extralinguísticas, assim como na produção
econômica da sociedade na qual o sujeito vive. Desta forma, os sentidos construídos nas
interlocuções vão sendo estabelecidos pelos indivíduos nos sucessivos enunciados e decorrem do
contato que cada um deles tem com diversos interlocutores.

Para o autor acima, a língua enquanto sistema é somente uma abstração, o importante é a
significação que adquire no contexto, ao ser usada pelos falantes, de modo a possibilitar a
construção dos sentidos nas enunciações. Ao dirigirmos a palavra a um interlocutor, ela assume
uma função específica, variável, dependendo de se tratar de uma pessoa de um mesmo grupo
social ou não, de pessoas ligadas ou não por laços estreitos etc.

A palavra é orientada em função do interlocutor e tem duas faces, é determinada tanto
pelo fato de proceder de alguém, como por se dirigir a outrem. Constitui justamente o produto da
interação entre locutor e ouvinte e é por meio da palavra que o homem se define em relação ao
outro e à coletividade. Nesta perspectiva, os sujeitos não são vistos somente como “sujeitos
falantes”, “usuários de códigos linguísticos”, mas como sujeitos psicológicos e sociais.

A enunciação, por mais significativa e completa, constitui apenas uma fração de uma
corrente da comunicação verbal ininterrupta de um grupo social determinado. Não pode ser
explicada fora do vínculo de uma situação concreta. Portanto, a unidade real da cadeia verbal são
os enunciados que não podem ser separados do seu curso histórico. O enunciado é o elo na cadeia
da comunicação verbal, estará sempre interligado aos elos anteriores e aos posteriores. A

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2151



enunciação, bem como os demais conceitos explicitados por Bakhtin: a palavra, o enunciado e as
formas gramaticais fazem parte de uma arquitetura teórica que sempre envolve a relação de um
conceito com os demais e, nesse caso, teríamos o enunciado ligado à interação verbal, que está
ligada à comunicação social, que, por sua vez, está ligada à “organização econômica da
sociedade”. Todos esses conceitos estão interligados e se influenciam mutuamente.

Cada enunciado sempre se realiza como réplica a um anterior. É uma unidade real,
sendo que as fronteiras de cada um estão determinadas pela alternância dos sujeitos falantes, que
pode ser observada no diálogo, pois, nesse caso, os enunciados dos interlocutores (réplicas)
alternam-se regularmente. O que a réplica permite, por mais fragmentária que seja, é uma posição
do interlocutor. Desse modo, “as pessoas não trocam orações, assim como não trocam palavras
(numa acepção rigorosamente linguística) ou combinações de palavras, trocam enunciados
constituídos com a ajuda da língua – palavras, combinações de palavras, orações...” (Bakhtin,
1997, p. 297). Assim, a possibilidade de réplica, na qual estão implícitas a argumentação e a
contra-argumentação, permite aos falantes que sejam dadas ressignificações aos sentidos que
estão sendo construídos.

A enunciação, portanto, realiza-se nos enunciados concretos. Esses enunciados, embora
possam ser considerados isoladamente, fazem parte de tipos relativamente estáveis de grupos de
enunciados, ligados a uma esfera de utilização da língua pelos falantes, que Bakhtin (1997)
denomina “gêneros do discurso”. Desta forma, ao falar, sempre nos utilizamos desses gêneros;
nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e de uma relativa estabilidade de estruturação.
Os falantes fazem uso com segurança e destreza do gênero do discurso necessário. Durante as
interlocuções, moldamos nossa fala às formas precisas dos gêneros (político, religioso, amoroso
etc.), que às vezes são padronizados e estereotipados e, outras vezes, mais maleáveis.
Dominamos os gêneros do discurso como dominamos a língua materna, sem nos apercebermos.
Isto é, sem nenhum domínio consciente da gramática ou conhecimento teórico, mediante
enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante a comunicação verbal. Para Bakhtin,
portanto, "aprender a falar é aprender a estruturar enunciados” (Bakhtin, 1997, p. 302), e são os
gêneros do discurso que organizam nossa fala e que nos permitem compreender o todo discursivo
da fala do interlocutor. Se não existissem os gêneros discursivos, se não os dominássemos, se
cada vez os falantes individualmente tivessem que criá-los a cada interlocução, a comunicação
verbal seria quase impossível.

Há uma heterogeneidade infinita de gêneros, entretanto o “querer dizer” (intuito
discursivo) do falante realiza-se por meio da escolha de um determinado gênero, e essa escolha
ocorre pela especificidade da esfera da comunicação verbal, das necessidades de uma temática,
das necessidades dos interlocutores etc.

Além dos conceitos já especificados e diretamente relacionados à questão das relações
intersubjetivas, fundamentais na constituição do sujeito, Bakhtin (1995) ainda aprofunda o
conceito de dialogia, que estaria inter-relacionado a essa questão.

Se os enunciados e os próprios sujeitos vão se constituindo nas sucessivas interações,
pode-se presumir que a subjetividade se forma pelos “olhos dos outros”: Como afirma Bakhtin:
“Na vida, depois de vermos a nós mesmos pelos olhos de outro, sempre regressamos a nós
mesmos, e o acontecimento último, aquele que nos parece resumir o todo, realiza-se sempre nas
categorias de nossa própria vida” (Bakhtin, 1997, p. 37). É só ocupando o lugar do outro, o lugar
“de fora” que o homem consegue ver a si mesmo e se constituir como sujeito. Nesta perspectiva,
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há sempre um “inacabamento” constituinte, que é dado pelo lugar que o(s) outro(s) ocupa(m) nas
sucessivas interações e que está diretamente relacionado ao conceito que Bakhtin desenvolve a
respeito do excedente de visão, que seria o que os outros veem dele e que ele não vê, como se
fosse uma “paisagem de fundo”. Assim, o sujeito, incompleto, só existe nas relações com as
pessoas, as quais definem os limites. Como as relações são sucessivas e infinitas, não se tem
nunca um sujeito absoluto. Ele é sempre resultado de um passado e uma expectativa do que pode
vir a ser no futuro.

...Mas o que conhecemos e presumimos de nós mesmos através da visão do
outro se torna totalmente imanente à nossa consciência, parece ser traduzido
para a linguagem da nossa consciência, sem nela alcançar consistência e
autonomia, sem romper a unidade de nossa vida orientada para a frente de si
mesma, ....   (Bakhtin, 1997, p. 36).

Além da análise dos enunciados e das condições de produção, seguindo os pressupostos
bakhtinianos acima apontados, interessa-me também neste texto a análise do sentido que
permanece oculto, ou subentendido, que acaba sendo revelado por pequenas pistas ou detalhes
(Ginsburg, 1991) nas interlocuções. São essas pistas que possibilitam tecermos e amarrarmos os
sentidos, elaborando o fio condutor do texto que está sendo construído.

Tanto Vion (1992) quanto Bakhtin (1995, 1997) discutem a interação verbal, a enunciação
no plano intersubjetivo e a questão da constituição subjetiva embasada nas relações dialógicas.
Este modo de conceber o sujeito o remete a uma indeterminação permanente, que se reconstitui a
cada interação verbal. Todas essas questões são relevantes para a investigação e para a análise do
processo terapêutico fonoaudiológico e das interações que ocorrem no espaço escolar, objetos
aqui discutidos.

Vigotski (1984,1987), de modo semelhante a Bakhtin, também atribui à linguagem e à
interação social um papel fundamental na constituição do sujeito. Desta forma, é possível
direcionar a atenção para o desenvolvimento enquanto processo que se estabelece nas relações
sociais. Todas as funções especificamente humanas são constituídas na vida social, envolvendo a
linguagem e a dimensão histórico-cultural. A criança vai se desenvolvendo nas relações com as
pessoas do seu grupo, havendo sempre um caráter de evolução e revolução no desenvolvimento,
que não é linear e cuja transformação abarca o novo a partir do anteriormente constituído. As
funções mentais superiores, e entre elas a linguagem, vão sendo construídas ao mesmo tempo em
que vão constituindo o sujeito nas relações sócio-históricas. Monteiro (2006) coloca que

o mérito de Vigotski foi o de marcar o papel constitutivo e estruturante da
linguagem em relação aos processos cognitivos, o que se dá na medida em que
ele toma a linguagem como o principal mediador - necessariamente simbólico -
entre as referências do plano social e as do biológico. (p. 34).

Como tal colocação também inclui crianças com atraso no desenvolvimento da
linguagem decorrente de acometimentos neurológicos, gostaria de discutir as reflexões de
Vigotski (1989) a respeito da Defectologia, em que ele discorre sobre a importância do recorte do
mundo feito para a criança e para o jovem “deficiente”, por seus pais e pela sociedade como um
todo. São as significações feitas pelos seus pares sociais que os constituem como sujeitos. Assim,
um indivíduo com limitações e com um potencial biológico diferente dos demais pode ter seu

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2153



desenvolvimento modificado em função do modo como as pessoas o encaram e das expectativas
em relação a ele.

Como apontado por Vigotski (1989), as atividades psíquicas realizam-se no processo do
desenvolvimento da criança, na inter-relação com o meio social, resultando daí a organização das
funções superiores da atividade intelectual. No caso da pessoa com deficiência, as funções
elementares é que se encontram comprometidas, tendo em vista que decorrem diretamente de
algum órgão afetado; por exemplo, a dificuldade visual proveniente da cegueira. O
desenvolvimento insuficiente das funções superiores é consequência disso e é, portanto, um
fenômeno secundário. Para o autor, as maiores possibilidades para o desenvolvimento da criança
com deficiência se encontram mais na esfera das funções psíquicas superiores do que na esfera
das funções psíquicas elementares. Desse modo, é essencial perceber que o desenvolvimento
insuficiente dos processos superiores está condicionado de forma secundária à deficiência
enquanto fenômeno biológico e, por isso, o lócus para o qual se devem dirigir todos os esforços
da educação, com o objetivo de romper a cadeia em seu ponto mais crítico, está diretamente
relacionado às atividades coletivas que circundam o indivíduo.

Complementando, como apontado por Vigotski (1984, 1987), a estrutura e a formação
da atividade psíquica realizam-se no processo do desenvolvimento social da criança, em
colaboração com o meio social com o qual ela se relaciona, o que resulta na organização das
funções mentais superiores (linguagem, cognição e memória volitiva, por exemplo). Para isso,
faz-se necessário, portanto, tal contato; e o desenvolvimento, para este autor, decorre do
aprendizado, que, por sua vez, em uma inter-relação dinâmica, é impulsionado pelo
desenvolvimento anterior, assim entende-se que o desenvolvimento não é automático, o sujeito
aprendiz tem que ser afetado pelo processo de aprendizagem, devendo haver por parte do adulto,
situações planejadas e o olhar para quem aprende (Friedrich, 2012). Desta forma, aprendizado e
desenvolvimento ocorrem no processo de mediação, em colaboração com o outro, ou no contato
com os objetos e signos culturais. O social, portanto, é o lugar no qual a aprendizagem e o
desenvolvimento ocorrem para qualquer indivíduo, inclusive para os sujeitos com atrasos de
linguagem (com ou sem acometimentos neurológicos), que são os sujeitos cuja linguagem é o
objeto deste texto.

As discussões de Clot (2006) também são relevantes para compreender como ocorre o
desenvolvimento geral e, também o desenvolvimento linguístico de crianças, em especial as que
apresentam atraso neste aspecto. Para o autor, o desenvolvimento acontece quando há a
subversão de um ‘conhecimento’ apreendido do grupo social ou do outro com quem o sujeito se
relaciona. Na criança ou nas primeiras experiências novas vividas, a dependência deste outro é
maior.

A apropriação do novo no processo de aprendizagem/desenvolvimento é possível porque
há sempre o inacabamento constituinte (nos termos de Bakhtin) que o social promove. Portanto,
ao me apropriar, ou ao subverter algo que o social ‘deixou inacabado’ constitutivamente, é que o
processo de aprendizagem/desenvolvimento (nesta ordem para Clot – já que toma para si os
postulados vigotskinianos) se instaura. Quando o adulto (terapeuta/professor) propicia isto para o
aprendiz/paciente é que o desenvolvimento ocorre.

Neste sentido, para complementar a proposta deste texto, é importante incluir reflexões
sobre a relação entre o normal e o patológico, já abordada na perspectiva da Neurolinguística

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2154



Discursiva, por autores como Coudry (1988), Novaes-Pinto (1999, 2008), Zaniboni (2007),
Fedosse (2008), dentre outros. Em relação a esta temática, Sacks (1997) avalia que:

...se não existe uma única coisa viva que não seja individual: nossa saúde é
nossa, nossas doenças são nossas, nossas reações são nossas – tanto quanto
nossas mentes ou rostos. A saúde, as doenças e as reações que temos não podem
ser compreendidas in vitro, em si mesmas; só podem ser entendidas com
referência a nós, como expressões de nossa natureza, de nossa existência, de
nosso ‘estar aqui’ (da – sein) no mundo. No entanto, a medicina moderna cada
vez mais despreza nossa existência, reduzindo-nos a réplicas idênticas que
reagem a ‘estímulos’ de modos iguais e fixos ou encarando as doenças como
sendo puramente alheias e ruins, sem relação orgânica com a pessoa que está
doente. O correlato terapêutico de tais idéias, evidentemente, é a suposição de
que se deve atacar a doença com todas as armas disponíveis e que se pode lançar
o ataque com total impunidade, sem consideração pela pessoa que está doente.
Tais idéias que cada vez mais dominam toda a esfera da medicina são tão
místicas e maniqueístas quanto mecânicas e desumanas, e ainda mais perniciosas
por não serem explicitamente percebidas, declaradas e admitidas. A suposição
de que os agentes causadores de doenças e os agentes terapêuticos são coisas em
si mesmas é com frequência atribuída a Pasteur; assim cabe lembrar suas
palavras no leito de morte: ‘Bernard tem razão; o patógeno é nada, o terreno é
tudo’ (Sacks, 1997, p.260).

Em consonâncias com as idéias de Sacks, Canguilhem (2009) argumenta, em relação ao
normal e patológico, que o que pode ser considerado normal está imbricado de questões
filosóficas, sociais e científicas. Se estivermos no campo das questões psíquicas e/ou
neurológicas, o limite é muito mais tênue. O que não dizer então das dificuldades cognitivas ou
linguísticas, funções essas que decorrem da inter-relação entre orgânico, cultural, social e
psíquico? Há indivíduos com déficits cognitivos que, em algumas culturas, por exemplo, as
ágrafas, não apresentam maiores dificuldades e, em outras, não teriam o espaço social que lhes
seria de direito “... O normal não é uma média correlativa a um conceito social, não é um
julgamento de valor, é uma noção-limite que define o máximo de capacidade psíquica de um ser.
Não há limite superior de normalidade” (Minkowski, 1984 apud Canguilhem, 2009, p. 80).

Por outro lado, há diferenças que realmente interferem na possibilidade de atuação desses
indivíduos. A questão que se coloca é a de como delimitar o que realmente faz diferença; será
uma questão na adaptação social desses sujeitos ou na possibilidade/dificuldade na resolução de
problemas que vão ocorrendo ao longo de seu desenvolvimento e que sejam referentes às suas
necessidades específicas?

A seguir, passo a discutir a questão da narrativa, tendo como cenário as questões
apresentadas acima. A definição de narrativa que adoto é a de Labov (1972): um modo de
recapitular experiências passadas em uma sequência verbal de proposições na mesma ordem de
eventos em que o fato ocorreu. Gostaria de argumentar, entretanto, que, ao se recontar um fato, os
eventos podem ser relatados não necessariamente na ordem cronológica em que ocorreram, se
pensarmos na temporalidade ou na sequência strictu senso, mas na relação causal entre os
mesmos, que fato deu continuidade lógica a narrativa. Este autor inclui na narrativa o conceito de
um texto ser reportável, que é o motivo do narrador indicar o porquê da história (fato) ser ou não
contável, isto é, o narrador decidir ou não relatar o evento.
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Aqui é possível fazer uma co-relação com o ‘querer dizer’ da teoria bakhtiniana. É o
momento em que a voz do sujeito que narra pode ser identificada. Não é à toa que os falantes
escolhem determinados fatos ou histórias para narrar, como também não é à toa que marcam
determinadas passagens de tais relatos.

Sobre as características da linguagem narrativa da criança, em seu desenvolvimento,
baseio-me nas categorias apontadas por Perroni (1992): o relato do inédito, a dependência
temporal entre um evento narrado e outro e o uso dos verbos no tempo passado. A autora concebe
a atividade interpretativa do outro e a mobilidade entre os papéis do adulto e da criança como
fundamentais nas interações eficazes do ponto de vista da linguagem e no processo de
constituição do discurso narrativo e as de Labov (1972), levando em conta a estrutura por ele
apresentada, mas, principalmente, em relação à reportabilidade.

A partir de postulados vigotskianos, Lacerda (1995) ressalta que as crianças constroem
narrativas orais a partir do desenho, na inter-relação de processos semióticos diversos e
interdependentes. Além disso, é necessário salientar que esse processo mútuo também favorece a
gênese da escrita, que é essencialmente uma atividade simbólica, assim como o desenho,
decorrente de “práticas com e sobre a linguagem e, portanto, relacionadas a práticas sociais, de
uma dada comunidade linguística” (Coudry, 1995; apud Freire, 2005, p. 22). Neste sentido, é
fundamental discutir as inter-relações que ocorrem com as diversas esferas linguísticas
(linguagem oral, desenho, linguagem escrita) na perspectiva vigotskiana ou diversos sistemas
semióticos, como discutidos por Fedosse (2008).

Assim, é também fundamental levar em conta as inter-relações das diversas esferas
linguísticas, bem como o papel do adulto interlocutor dessas crianças, que é o de auxiliá-las a
construir a narrativa. Se a criança não relata independentemente, o adulto tem que tentar
compartilhar conhecimentos conjuntos para ajudá-la a construir o que quer dizer, ou seja, seu
intuito discursivo. Assim, o que aqui seria imprescindível é a presença de um interlocutor que
interprete aquilo que a criança tenta narrar.

Desta forma, nos processos terapêuticos e no processo escolar com sujeitos com
dificuldades linguísticas decorrentes de atraso neuropsicomotor, um caminho para o papel do
interlocutor talvez seja construir com tais sujeitos objetos de sentidos atrelados aos intuitos
discursivos. Em um estudo que fiz sobre narrativas dessas crianças (Camargo, 1994), as mesmas
demonstraram seus quereres dizer pelas escolhas dos eventos e narrativas que selecionaram.
Verifiquei nos episódios analisados que tais escolhas foram dialogicamente construídas e eram
dependentes das sugestões e possibilidades dadas pelo adulto. Assim, identifico estar aqui
implícita a questão Ética apontada por Bakhtin (2010) e a importância do posicionamento do
locutor em relação a seus Atos, o não-álibi da existência. Desta forma, argumento que terapeutas
e professores dessas crianças, ao assumir esse posicionamento, qual seja, o de tentar possibilitar a
manifestação do querer dizer das mesmas, estão se colocando eticamente diante de tal questão.

2.Objetivo
Assim, neste texto gostaria de discutir o papel do adulto no processo de interlocução e,

portanto, na constituição do sujeito de crianças com atraso neuropsicomotor em situações
escolares e clínicas, levando em conta em tal constituição o conceito de ato responsável de
Bakhtin.
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3. Aspectos Metodológicos

Os dados foram construídos a partir de atendimentos fonoaudiológicos e de situações
escolares. O primeiro, do atendimento terapêutico, foi selecionado de um trabalho que ocorria
semanalmente, com duração de uma hora, em uma Clínica-escola de Fonoaudiologia, em um
município de porte médio do Estado de São Paulo. As situações privilegiadas foram as que
envolviam narrativas de histórias infantis e de fatos vividos, aliadas a registros gráficos (desenhos
e início de escrita).

Em relação ao dado da escola, o mesmo ocorreu através de video-gravações, em uma
escola municipal, de ensino fundamental, localizada em um município de porte médio, no estado
de São Paulo. Nesta escola havia crianças com déficits orgânicos que frequentavam salas de aula
do segundo ano do curso regular e também da sala de recursos, que ocorria no período oposto. A
sala de recurso contava com cinco alunos e a periodicidade era de duas vezes por semana. As
atividades gravadas seguiram as propostas feitas pelas professoras das salas das crianças, do
início do trabalho com a aquisição da linguagem escrita. Desta forma, a rotina da escola e da sala
de aula não foi alterada. Foram filmadas variadas atividades que possibilitaram a ocorrência de
narrativas por meio da oralidade, gestualidade, produção de desenhos e de escrita. Para este texto
selecionamos um episódio da clínica fonoaudiologia, da criança Ale; e um episódio da escola, da
sala de recursos, da criança Mi. Ambos os dados são de construção conjunta de narrativa da
criança com um adulto (terapeuta e professora) e, no segundo também participaram os colegas.

A construção e análise dos dados foram feitas a partir de uma perspectiva qualitativa
(Bogdan; Biklen, 1994), à luz das teorias enunciativo-discursivas acima explicitadas.

A abordagem qualitativa possui as seguintes características: ser descritiva, ter como fonte
de dados o ambiente natural e atribuir uma importância central ao significado. Nessa abordagem,
para apreender-se o significado de um acontecimento, um conceito ou um discurso, é necessário
haver uma decomposição destes e, em seguida, sua reconstrução. Assim, o produto final é
determinado pelo processo de investigação, e a análise dos dados é feita de forma indutiva, isto é,
as hipóteses vão sendo reformuladas durante tal processo.

É importante, também, apontar a questão da interpretação que o pesquisador faz nesse
tipo de abordagem, ou seja, em função do objeto de estudo e baseado em suas indagações e
pressupostos teóricos, vai construindo os dados para dar respostas às suas questões. Assim, a
subjetividade do pesquisador é constitutiva na elaboração da pesquisa. Além disso, a discussão
dos dados vem imbricada por questões políticas e históricas que fazem parte do mundo do
investigador e, obviamente, do conhecimento produzido na respectiva área.

Portanto, como parâmetros para a análise dos dados, foram consideradas as características
narrativas de Perroni (1992), o conceito de reportabilidade, bem como a fala do interlocutor; e, ao
analisar os desenhos e início de escrita, são dispensadas as identificações de etapas e/ou níveis
dos mesmos, sendo o interesse direcionado para a representação simbólica e para o uso que a
criança faz do desenho/início de escrita, que lhe possibilitam significar ideias passíveis de leitura
por parte do outro, bem como o papel deste outro no processo de produção do desenho, do início
da escrita e da narrativa (Lacerda, 1995). Os gestos usados pelas crianças foram considerados nas
análises como uma esfera simbólica que participa das relações sociointerativas humanas (Kramer,
2002).
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Para a discussão e análise dos episódios, a transcrição foi feita com base no sistema de
codificação estabelecido pelo BDN, Banco de Dados em Neurolinguística.  Este modelo de
Banco de Dados foi elaborado por um grupo de pesquisadores do Instituto de Estudos da
Linguagem (IEL) – UNICAMP, coordenado pela Profa Dra Maria Irma Hadler Coudry, para
análise da linguagem de sujeitos cérebro-lesados (Fedosse, 2008). Entendo que este modelo é
efetivo para a organização da linguagem dos sujeitos estudados neste trabalho, pelas
características de linguagem apresentadas. A tabela está dividida em 5 colunas: 1. numeração do
turno de fala; 2. sigla do locutor; 3. transcrição da fala, de forma ortográfica; 4. observação sobre
a condição de produção do enunciado verbal; 5. observação sobre a condição de produção do
enunciado não verbal. Em alguns trechos dos turnos, não foi possível entender a fala das crianças,
pelas dificuldades de natureza articulatória.

4. Apresentação das Interlocuções

Episódio 1: dado da clínica fonoaudiológica

Criança: Ale
Sexo: feminino
Idade: 7 anos
Hipótese Diagnóstica Fonoaudiológica: Atraso no Desenvolvimento da Linguagem
Hipótese Diagnóstica Neurológica: Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor
No momento da coleta dos dados, a criança frequentava uma Instituição de Educação

Especial, em um nível escolar correspondente à Educação Infantil. Até os 5 anos de idade, esteve
em escola regular. É a segunda de três filhos, sendo que sua irmã mais velha apresenta dispraxia
fonoarticulatória e seu irmão mais novo, síndrome de Down.

Ale já frequentava a Clínica-escola de Fonoaudiologia, local em que os dados foram
coletados há três anos, tendo participado de programas de atendimentos em grupo e individuais.

No início de seu acompanhamento fonoaudiológico, Ale quase não apresentava a
oralidade e quando o fazia, geralmente não era compreendida, havendo atraso em todos os níveis
de linguagem. A criança apresentava-se muito agitada e quando contrariada, gritava muito. Ao
longo do seu processo terapêutico, observaram-se boas construções referentes às questões
simbólicas, participando de brincadeiras, embora a oralidade ainda se desse de forma incipiente.

No momento da coleta dos dados, Ale era capaz de diferenciar o desenho da escrita,
identificando letras do alfabeto e números. Quanto ao seu desenho, este apresentava formas com
poucas definições, eram coloridos e ’nomeados’ por ela após sua realização.

Com relação a sua linguagem oral, havia intenção comunicativa nas relações sociais. A
criança tinha iniciativa para dialogar, tentando responder perguntas e sua fala, às vezes, era
espelhada na fala da terapeuta. Também utilizava gestos para se comunicar, compreendendo o
que lhe era dito e utilizava vocalizações para se expressar, sendo que, muitas vezes, sua fala ainda
podia ser incompreensível. Apresentava-se mais calma nas interações sociais, principalmente no
atendimento fonoaudiológico, realizado em dupla.

Fazia acompanhamento clínico periódico com o neurologista da clínica-escola, sem tomar
nenhum tipo de medicamento.

Situação: Após contar a história “Chapeuzinho vermelho”, conversar com o grupo sobre a
história e realizar atividade de desenho, a terapeuta pede que Ale reconte a história, para que ela
relembre e possa contá-la para seus irmãos.
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N. da
linha

Sigla do
locutor

Transcrição da Fala Observação sobre a
condição de
produção do
enunciado verbal

Observação sobre a
condição de produção do
enunciado não verbal

1 Ter Você vai lembrar pra contar pro seu
irmão, a história da Chapeuzinho
Vermelho?

levantao braço com o dedo
indicador esticado

2 Ale Eu chi eu! pintar!

3 Ter Então ela foi na vovó...

4 Ale Vovó!

5 Ter E levou...

6 Ale Pão, bolo!

7 Ter E quem ela encontrou no caminho?

8 Ale Obu!

9 Ter O lobo! E daí?

10 Ale fica em silêncio

11 Ter O lobo foi lá e... quem ele comeu?

12 Ale Vovó!

13 Ter Ele ficou com a barriga cheia, ficou
com a vovó dentro da barriga dele! E
daí?

14 Ale Me! fazendo gesto de atirar
com a espingarda – as
duas mãos paralelas com
os dedos polegar e
indicador estendidos – o
mesmo gesto usado pela
terapeuta para contar a
história

15 Ter Caçador!

16 Ale Or! fala junto com a
terapeuta

17 Ter Foi lá e...

18 Ale Máti!

19 Ter Matou!

...

20 Ter Aí ele matou o lobo.

21 Ale Obu... fazendo o mesmo gesto de
atirar com a espingarda

22 Ter E... fazendo gesto de abrir a
barriga – com as mãos
fechadas em frente a
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barriga, movimenta uma
mão para a esquerda e
outra para a direita

23 Ale U eu, vovó!

24 Ter Abriu a barriga e pegou a vovó!

Figura 1: Primeira parte da transcrição da interlocução da criança ALE

Não é possível afirmar que há uma narrativa neste episódio, nem mesmo na construção
conjunta com a terapeuta. O que se verifica é um ‘jogo de nomear’ que, segundo Perroni (1992,
p.74), no desenvolvimento da narrativa, pode ser propiciado pelo livro de histórias e pode ser o
elemento desencadeador da narrativa.

Apesar da dificuldade práxica na produção da fala, Ale tenta se comunicar, no intuito de
ir construindo a narrativa, fazendo redução vocabular – “me” para “homem” (turno 14),
demonstrando seu entendimento da história e manifestando o desejo de narrar.

Além disso, tenta relatar pequenos inéditos da história em co-construção com a
terapeuta, por meio de palavras-chave (turno 4 e 6, por exemplo), de gestos que acompanham ou
substituem sua oralidade, como nos turnos 14 e 21 e de respostas às perguntas do adulto (turnos 8
e 12). Identificamos aí o querer dizer da criança e os primórdios do aspecto da reportabilidade, de
Labov (1972). É assim que tal aspecto começa a se configurar.

Ao longo do processo de interlocução, a garota manteve o tópico da conversação,
indicando conhecimento do discurso narrativo e verifica-se também a importância do papel do
outro (adulto) como mediador, que interpreta os enunciados da criança, que se realizam pela
oralidade (muitas vezes apenas parcialmente compreensível, ou por apenas uma palavra) e gestos.

É a terapeuta que, através de perguntas ou de ‘pistas’, como o início de palavras, além da
interpretação, vai possibilitando este início de narrar, já que a criança apresenta uma oralidade
pouco compreensível para o interlocutor.

As alterações na oralidade de Ale, em alguns turnos, dificultam que a terapeuta consiga
interpretar o intuito discursivo, ou seja, o querer dizer da criança, nas palavras de Bakhtin (1997).
Neste momento, a dependência em relação ao papel do outro é bastante significativa; e o
interlocutor tem que tentar compreender a intenção comunicativa da criança. Argumento que este
é um papel imprescindível dentro do processo terapêutico fonoaudiológico, em que entra o ato
ético e responsável do outro (Bakhtin, 2010), tentando fazer com que venha a tona o intuito
discursivo da criança.

Os gestos utilizados por Ale auxiliam o interlocutor que tenta compreender aquilo que
ela está querendo dizer (turnos 14 e 21). É possível perceber a iniciativa da criança na enunciação
do inédito, nos turnos 18 e 23, quando faz tentativas de relatar que o caçador matou o lobo.
Embora seja a repetição de fatos de uma história conhecida, sabemos que é desta forma que
começamos a narrar.

Após contar a história “Chapeuzinho Vermelho”, a terapeuta pede para que cada um do
grupo escolha a parte da história que mais gostou para desenhar. Ale escolhe a cena em que o
lobo invade a casa da vovó da Chapeuzinho Vermelho:
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N. da
linha

Sigla do
locutor

Transcrição da Fala Observação sobre a
condição de
produção do
enunciado verbal

Observação sobre a
condição de produção do
enunciado não verbal

25 Ale Péo, péo!

26 Ter Isso!, o chapéu!

27 Ale I qui! fala e olha na ilustração do
livro enquanto desenha

28 Ter Desenha o cabelo! Olha, tem cabelo
saindo aqui!

apontando a ilustração do
livro

...

29 Ter E a boca? Não tá faltando nada na sua
avó?

30 Ale Só!

31 Ter Sua avó não tem braço? Não tem pé?
Como sua avó anda?

32 Ale desenha os pés da vovó

33 Ter Não, a vovó usa sapato, olha! mostra a ilustração do
livro

34 Ale fica olhando para o
desenho do livro

35 Ter É pé de gente! Igual ao seu!

...

36 Ter Isso, desenha por cima!

Figura 2: Segunda parte da transcrição da interlocução da criança ALE

Segue o desenho de Ale sobre a história:

Figura 3- Desenho de Ale: O lobo mau e a vovó.
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Há intenção representativa em seu desenho, que narra uma cena (o lobo mau atrás da
vovó), pois figura elementos da realidade (Lacerda, 1995), demonstrando a compreensão (mesmo
que parcial) em relação à história. Tal atividade propicia o desenvolvimento e a construção da
linguagem oral, por ser um momento de interação, em que o adulto age como mediador. Este
outro processo de significação parece ter uma elaboração maior do que a oralidade nesta criança,
possivelmente pelas dificuldades apresentadas em relação ao desenvolvimento linguístico, e que
na inter-relação das esferas de significações influencia no desenvolvimento da linguagem oral
(Vigotski, 1987).

A criança construiu seu desenho a partir do modelo do livro e da participação do outro
(terapeuta), através de perguntas e observações sobre o desenho que a levaram a refletir sobre o
mesmo (turno 28, 29 e 31). Nesta interação, Ale aceitou sugestões (turno 32), o que contribuiu
para a construção de um desenho representativo que demonstra seu entendimento sobre a história.

As esferas do desenho e da gestualidade, ou seja, outros processos de significação
auxiliam a interlocutora para que compreenda o intuito discursivo da criança ou as tentativas de
relato, bem como a própria elaboração da narrativa da criança, que corroboram com o surgir do
querer dizer desta criança com tantas dificuldades em sua oralidade.

Gostaria, por fim, de discutir a questão da Defectologia (Vigotski,1989), em que o autor
argumenta que nos sujeitos que apresentam um déficit orgânico, se torna relevante o papel do
grupo social, que irá interferir no processo de desenvolvimento das funções mentais superiores.
Neste episódio, o representante do grupo social é a terapeuta que, então, deve lançar mão dos
outros processos de significação (gestos e desenho) na compreensão do intuito discursivo da
criança para tentar auxiliá-la em seu narrar.

Episódio 2: dado da escola

Criança Mi,
Sexo: Feminino
Idade: 8 anos
Hipótese Diagnóstica Fonoaudiológica: Atraso de Linguagem
Hipótese Diagnóstica Neurológica: Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor

decorrente de Meningite
Neste episódio, Mi cursava o segundo ano (início do processo de aquisição da leitura e

escrita) pela segunda vez, pois não tinha adquirido satisfatoriamente o conteúdo necessário para
aprovação. No período oposto, frequentava a sala de recursos para crianças com necessidades
educacionais especiais. Necessitava de explicações individuais da professora para realizar as
atividades propostas, segundo informação da mesma. Lia e escrevia algumas palavras; como, por
exemplo, as que não possuíam encontro consonantal e realizava cópias sem dificuldades. A
garota falava pouco e em baixa intensidade, dificilmente iniciava diálogos, mas suas frases eram
completas e compreensíveis, não havendo alteração no nível linguístico fonético-fonológico.
Além disso, sua fala apresentava coerência e Mi mantinha-se no processo de interlocução
quando se dirigiam a ela. Havia frequentado o ensino infantil em escola regular.
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Contexto: na sala de apoio, a professora confeccionava um cartaz com a figura do Papai
Noel, com a ajuda de três crianças. Enquanto isso, tais crianças conversavam com a professora
sobre o Natal e sobre uma história deste tema contada anteriormente.

N. da
linha

Sigla do
locutor

Transcrição da Fala Observação sobre a
condição de
produção do
enunciado verbal

Observação sobre a
condição de produção do
enunciado não verbal

1 C1 Quero pintar!

2 Prof Ainda não, vai ficar deste tamanho.
Quando terminar eu deixo você
pintar!

...

3 Prof O que o Papai Noel está segurando? fala enquanto desenha

4 C2 Sacu!

5 Prof Saco de que?

6 C2 Boneca!

7 Prof Boneca? Só tem boneca aqui dentro?
O que as crianças querem ganhar?

8 Mi, C3,
C4

Boneca!

9 Prof As meninas e os meninos também
querem ganhar boneca?

10 Mi Boneco!

...

11 Prof Eu acho que os meninos querem
ganhar Power Ranges, bola, o que
mais, Mi? O que menino gosta?

12 C1 fala algo em baixa
intensidade,
incompreensível

13 O que, C1?

14 C1 Vidiu gueimi!

....

15 Prof Vamos desenhar o saco do Papai
Noel?

16 Mi Eu sei desenhá biciquéta sem cupiá!

17 Prof Sem copiar?

Figura 4: Transcrição da interlocução da criança Mi

Neste episódio, não é possível identificar a narrativa propriamente dita, porém é possível
observar os conhecimentos da criança que podem ter sido construídos a partir de narrativas feitas
anteriormente. Mi cita ‘brinquedos’ que podem ser dados no Natal, ‘pelo Papai Noel’. Verifica-
se aqui o intuito discursivo, aquilo que ela quer reportar. Verifica-se ainda o desejo de se colocar
enquanto locutor, que tem algo a dizer, e colocar o que sabe desenhar. Assim, infiro que a
subjetividade, desta forma, se faz presente.
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A situação de realizar a atividade em grupo, em que todas as crianças participam de
alguma forma da confecção do cartaz, bem como as perguntas ou pistas que a professora faz e dá
(turnos 5, 9, e 11) são importantes para desencadear a interlocução entre elas. No turno 9, a
partir da fala do adulto, Mi ‘deduz’ que se menina quer ganhar boneca, os meninos querem o
masculino, que é boneco. Assim, verifica-se o quanto a atividade coletiva e a inter-relação com
os pares pode ser benéfica para a manifestação da oralidade de crianças com dificuldades de
linguagem. Tanto a professora, como alguns colegas, podem ser os interlocutores
imprescindíveis para a construção linguística dessa criança. Vê-se aqui novamente o papel do
outro, na escolha das atividades e durante o processo de interlocução, o que tenta eliciar da fala
das crianças com dificuldades linguísticas, aceitando o intuito discursivo das mesmas, mas, por
outro lado, questionando-as em relação ao que já foi discutido anteriormente.

5. Algumas Discussões Possíveis

A narrativa, como gênero discursivo, reorganiza a memória, retomando os eventos
vivenciados ou as histórias conhecidas e recontadas. É um dos primeiros gêneros que a criança
lança mão em seu desenvolvimento linguístico e um dos últimos que são perdidos no
envelhecimento. No processo de desenvolvimento linguístico em crianças com alterações
neurológicas que afetem a linguagem, é fundamental que o interlocutor as vá auxiliando na
construção dessa continuidade lógica de argumentação para possibilitar-lhe sua independência
enquanto narrador.

As análises aqui apresentadas mostraram que para o desenvolvimento da linguagem nas
patologias, o papel do outro – o parceiro da comunicação (Bakhtin, 1997) é fundamental, à
medida que este vai reorganizando os enunciados dos sujeitos. Assim, a interação dialógica foi
imprescindível para as narrativas (ou algumas de suas características) bem como para o
desempenho linguístico das crianças deste estudo. Tais crianças, por estarem com a linguagem
em desenvolvimento e ainda com muitas imprecisões, não apresentaram em suas narrativas todas
as características descritas por Labov (1972); por isso, as definições de Perroni (1992) foram as
mais utilizadas nas análises dos dados.

As narrativas (ou tentativas de) são dialogicamente construídas pela criança e terapeuta,
ou criança e professora, tendo em vista que elas ainda não são narradoras independentes; porém,
tentam fazer com que tais “narrativas” sejam ‘reportáveis’, inferindo-se aí a importância do
intuito discursivo e do inacabamento constituinte dos sentidos, estabelecidos na interação verbal.
A criança, como qualquer sujeito, elege aquilo que é relevante. Eleger o quê o falante quer
narrar, é o que permite que o sujeito se manifeste. Ouso dizer, então, que este é o momento em
que o terapeuta, o professor ou qualquer outro interlocutor da criança a auxilia no sentido para
que possa alcançar seu intuito discursivo, o querer dizer de Bakhtin (1997).  Apesar das crianças
deste estudo apresentarem a linguagem comprometida ou estarem no processo de
desenvolvimento linguístico, é possível verificar indícios de reportabilidade.

Pude verificar no primeiro episódio apresentado que a narrativa ganhou outros contornos
ao ser explorada em outro processo de significação, não necessariamente de natureza verbal oral.
O desenho e a gestualidade propiciaram, pela sua inter-relação, tal fato.

Assim, na linguagem de sujeitos com alterações linguísticas, muitas vezes, faltam os
recursos da língua e então há uma maior dependência da fala do outro, do papel do outro nesse
processo, bem como se torna fundamental lançar mão e interpretar outros processos de
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significação (gestos, desenho). Quero discutir também a importância do acesso a uma língua
para se manifestar o intuito discursivo e para a constituição da subjetividade. Segundo Geraldi
(1997), baseado em Bakhtin (1997), a língua não é um código, mas sim um processo de
abstração que possibilita que a significação se estabeleça nos diferentes contextos. É, portanto,
na enunciação, nos diversos gêneros discursivos que o querer dizer (e portanto, a subjetividade)
de fato vão poder ocorrer. Concluindo, em crianças com dificuldades linguísticas, o acesso à
língua pode necessitar de outros caminhos (outros processos de significação) e é o outro da
interação que vai possibilitar que isto ocorra.

Ao se defrontar com o conceito de intuito discursivo, o querer dizer do locutor (Bakhtin,
1997), levanta-se a discussão se o locutor conseguiu, de fato, dizer o que realmente desejava.
Bakhtin argumenta que ‘o tratamento exaustivo do objeto do sentido, do tema do enunciado,
varia profundamente conforme a esfera da comunicação’ (p.300). Isto se configura com o que
ele denomina de tratamento exaustivo do objeto de sentido, que juntamente com o querer dizer
do locutor e as formas típicas de estruturação dos gêneros discursivos possibilitam o acabamento
do enunciado e, portanto, a réplica. Tanto em sujeitos com dificuldades linguísticas como em
crianças no processo de desenvolvimento, o intuito discursivo e a exaustividade do objeto de
sentido estão mais dependentes da fala do outro, fazendo com que o inacabamento constituinte
da interlocução verbal também dependa mais do interlocutor. Daí a importância de, nos
processos terapêuticos e escolares, que este interlocutor construa com tais sujeitos objetos de
sentidos atrelados aos intuitos discursivos. As crianças deste texto demonstraram tais intuitos
pelas escolhas dos eventos dentro das narrativas.

Ao se comparar a oralidade ao desenho de Ale, é possível identificar as diferenças entre
eles, o que pode ser decorrente das dificuldades em relação à oralidade, em que a criança lança
mão de outros processos em sua interlocução. Assim, é fundamental que o interlocutor de
crianças com dificuldades linguísticas interprete todas as manifestações de intuitos discursivos,
até para se pensar na exaustividade do querer dizer do locutor (Bakhtin, 1997).

Em relação à análise do dado escolar especificamente, verifica-se que os fragmentos de
narrativa da criança cuja linguagem foi aqui apresentada foram construídos dialogicamente por
ela e seus interlocutores; o adulto, representado pela professora e seus pares.

Além disso, argumento também que os adultos responsáveis pelo processo terapêutico e
pelo processo pedagógico, ao tentarem resgatar o intuito discursivo da criança, ao buscarem a
compreensão do que ela queria dizer, contribuíram positivamente para este desenvolvimento.
Desta forma, compreendo que o papel do terapeuta da linguagem e o do professor é a busca pelo
intuito discursivo dos sujeitos com dificuldades linguísticas.

O adulto tem que identificar, em cada sujeito, seu desenvolvimento linguístico, suas
possibilidades em cada interação verbal, no momento exato da enunciação, bem como respeitar
suas características físicas, históricas e culturais. Além disso, deve buscar também outros
processos de significação quando isto se faz necessário pelas dificuldades com a oralidade. Isto é
o que se pode considerar o não álibi da existência descrito por Bakhtin (2010), é o posicionar-se
em relação a seus atos diante da vida e do processo terapêutico, resgatando com os diferentes
sujeitos aquilo que é possível e proporcionar ao outro que também tenha essa possibilidade.
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