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  Os estudos da linguagem têm conhecido atualmente uma ampla e renovada proeminência 

teórica em direção à investigação da língua em interação, relacionada às capacidades humanas de 

adaptação e seleção de expressões linguísticas e gestuais, observadas no decurso de condições 

variadas da atividade comunicativa, dirigida para a realização da intencionalidade compartilhada 

(Levinson, 2006; Enfield & Levinson, 2006; Tomasello, 2008, 2014). Entre nós, dentre as 

propostas pioneiras com foco na interação, destaca-se a teorização de Cláudia de Lemos, que 

privilegia a relação estrutural entre a fala da criança e a de seu interlocutor, posição da qual 

decorre o compromisso teórico e metodológico com o diálogo enquanto unidade de análise (1981, 

2002, entre outras publicações). 

Assumir a interação como tema de estudo supõe uma série de movimentos teóricos e 

metodológicos. O evento comunicativo entre os participantes se desenrola no tempo efetivo da 

interação (encronia, segundo Enfield & Sidnell, 2014) e é complexo e dinâmico. Os falantes 

devem tomar decisões específicas constantemente atualizadas. As atividades linguísticas, inscritas 

num quadro de interação multidimensional, ocorrem em situações múltiplas, envolvem a troca de 

parceiros, se dirigem a objetivos muito diferentes, transcorrendo num fluxo dinâmico que supõe 

uma permanente atualização: uma flexibilidade pragmática. 

  Estas características do evento comunicativo são particularmente importantes quando está 

em questão a observação e a explicação do que se passa no processo de aquisição da linguagem, 

desde os primeiros anos de vida e em contínua mudança através dos anos escolares. Não se pode 

ignorar como fenômeno importante a interpretação do adulto, que vem completar o fenômeno 

interlocutivo que temos a descrever e a explicar. 

Neste contexto o Projeto 10 Estudo da Aquisição da Linguagem se propõe a focalizar o 

tema (IN)FLEXIBILIDADE PRAGMÁTICA como eixo das atividades para o encontro dos 

participantes deste Projeto no Congresso da ALFAL em Bogotá, entre 24 e 28 de julho de 2017. 

As questões que se podem associar ao tema (IN)FLEXIBILIDADE PRAGMÁTICA 

percorrem o amplo cenário dos fatos de linguagem e podem ser investigadas junto a crianças com 

um desenvolvimento típico ou junto a crianças que apresentam algum tipo de transtorno ou 

distúrbio de linguagem, adotando uma metodologia de observação natural ou recorrendo à 

experimentação.  

A interação da criança com seus cuidadores e interlocutores, em geral o pai, a mãe ou 

membros de sua família próxima, presentes na maioria dos corpora disponíveis, expõe uma 

ampla variedade de eventos comunicativos e condições muito diversas, que os definem. A 



investigação relativa à (IN)FLEXIBILIDADE PRAGMÁTICA pode ser dirigida para a 

observação da troca de turnos no cenário conversacional, passando pelos traços da adaptabilidade 

a diversos interlocutores; para a seleção de expressões de acordo com a situação comunicativa e 

com o destinatário (no trato da cortesia; nos atos de fala diretos e indiretos; ou no manejo da 

perspectiva, refletida em diferentes recortes lexicais ou estruturais (Clark 1997)). 

É possível dirigir um olhar detalhado para uma ampla variedade de atos de fala e seus 

contornos mais ou menos flexíveis, atualizados nos turnos de fala dirigidos pela criança a seu 

interlocutor: perguntas, asserções, pedidos, justificativas, suposições, réplicas (de acordo ou de 

desacordo), alinhamentos interlocutivos, que incorporam o ponto de vista do interlocutor e/ou sua 

manifestação linguística.  

É possível igualmente examinar a variação na formulação das expressões linguísticas, de 

acordo com o encaminhamento linguístico-discursivo precedente (questões de correferência, 

repetição ou reformulação); abordar a seleção de formas do enunciado de acordo com a intenção 

comunicativa, num cenário que envolve a atenção para os estados mentais e intencionais do 

interlocutor (questões que se avizinham da "teoria da mente").  

O temário é vasto. Abre-se ainda à exploração da capacidade lúdica, exposta em jogos 

verbais (adivinhas, chistes, piadas, ironia). Acolhe a observação de situações assimétricas no 

diálogo adulto-criança, relativas às produções atípicas, registradas nas patologias que envolvem a 

linguagem (autismo e outros transtornos). O panorama pode ainda abarcar a interação entre 

oralidade e gestualidade, sem deixar de lado os processos adaptativos que acompanham o 

desenvolvimento em situações de bilinguismo, tais como a eleição ou troca de código. 

De acordo com a posição da ALFAL, aberta às diferenças teóricas de seus membros, as 

questões acima assinaladas não devem se vincular a uma posição teórica única. Espera-se contudo 

que quem esteja interessado em participar das atividades do Projeto 10 da ALFAL em Bogotá 

considere em sua proposta algum aspecto do amplo recorte temático que esboçamos acima, e 

ofereça evidências da presença ou ausência de flexibilidade pragmática, tendo como cenário de 

pesquisa e observação os processos de aquisição da linguagem. 

A amplitude de assuntos que cabem nesta convocatória, aberta desta vez à comunidade de 

amigos e sócios da ALFAL, poderia despertar o interesse de um número muito amplo de 

investigadores. Dado que o espaço de discussão destinado aos projetos se reduz a 3 ou 4 sessões 

vespertinas, que somam 16 h de trabalho, é necessário assinalar que a organização interna das 

atividades do Projeto 10 deverá acolher um número de participantes condizente com esta grade 

horária, e distribuir as propostas em duas modalidades de apresentação: sessões coordenadas de 

comunicações e exposição de pôsteres. 

 Convidamos os interessados a consultar na página da ALFAL a primeira circular (1), 

incluída na convocatória ao XVIII Congresso. Aparecem ali as datas importantes, incluíndo a 

data limite: 10 de dezembro de 2016 para o envio dos resumos. No mesmo documento há 

informações que esclarecem que as propostas de comunicação associadas a Projetos deverão 

indicar desde o princípio esta vinculação, em nosso caso, ao Projeto 10. Também se anuncia uma 

segunda circular a ser publicada em breve, que incluirá as questões relativas à formatação e ao 

tamanho do resumo.  

Esperamos receber noticias de seu interesse em participar do Projeto 10 da ALFAL em 

nosso endereço eletrônico pessoal (rosattie@yahoo.com.br, crojas@unam.mx). 
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