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RESUMO

__________________________________________________________

Este trabalho pretende analisar o atraso de linguagem, sob o enfoque da
teoria interacionista de aquisição de linguagem formulada por Lemos (1992, 1997),
já que para esta teoria não existe patologia de linguagem, a não ser que haja
comprometimento orgânico. Observando-se o fazer clínico fonoaudiológico, sentiu-
se a necessidade de realizar este estudo, pois interessa uma abordagem terapêutica 
que proporcione ao fonoaudiólogo observar a linguagem em sua prática particular,
não separando-a do sujeito. Diferencia-se, assim, do fazer clínico da objetividade,
que coloca a doença e não o sujeito em primeiro lugar, durante a relação
terapêutica. Neste sentido, busca formular uma clínica da subjetividade em que o
terapeuta deve perceber que o falar, o calar, o errar sempre dizem algo sobre o
sujeito. Portanto, este estudo tem como objetivo observar os contextos interacionais
vivenciadas por uma criança com atraso na aquisição da linguagem, sem patologia
orgânica, em situações terapêuticas na área da Fonoaudiologia. Esta pesquisa
evidencia, então, que o erro e a falta , além de constatados e eliminados, pedem
para ser lidos, porque podem ser indicativos de desenvolvimento e não de doença
(Freire, 1997). Para que o trabalho do fonoaudiólogo possa ser realmente efetivo,
este tem de estar atento às teorias lingüísticas que tomam a linguagem da criança
como objeto de estudo. Assim, o encontro teórico e metodológico entre a Lingüística
e a Fonoaudiologia, possibilitado pela assunção da constituição do sujeito e da
linguagem nas interações sociais, permite que o fonoaudiólogo encontre na díade o
seu papel de terapeuta / estruturador da linguagem do outro o paciente ,
contribuindo na construção de uma nova prática clínica.
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ABSTRACT

This work intends to analyze the language delay, under the focus of the
interactive theory of language acquisition formulated by Lemos (1992, 1997). Since
for this theory, there is no language pathology, unless there is organic involvement,
observing the audio phonologist clinic felt the necessity to realize this study, because
it interests a therapeutic approach that provides to the audio phonologist to observe
the language in your private practice, not separating it of the subject. So it differs
from clinic objectivity, that places the disease and don t the subject in first place,
during the therapeutic relation. In this way, researching for to formulate a clinic of
subjetivity in which the therapist must perceive that the speak, the shut up, the
mistake , always express something about the subject. Therefore, this study has as

one objective to observe the interactive contexts lived by a child with delay in the
acquisition of the language without organic pathology, in therapeutic situations in
audio phonology area. This research evidences, then, that the mistake and the
lack besides of verified and eliminated they ask for to be read, because they can be 

indicative of developments and not of disease (FREIRE, 1997). So that the work of
the audio phonologist can be really effective, it has to be attentive to the linguistic
theories that take the child s language an object to study, taking advantage of them
whenever possible to generalize concepts and knowledge build by the language. Like
this, the theoritical and methdological meeting between the linguistics and the audio
phonology made possible by the assumption of the subject s constitution and the
language in social interactions, permite that the audio phonologist finds in the pair
your therapist role / structure of the language of the other the patient , contributing to
the construction of a new clinical practice.
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INTRODUÇÃO

Observando-se alguns problemas enfrentados no cotidiano da clínica

fonoaudiológica, viu-se a necessidade de se fazer um estudo lingüístico mais

aprofundado sobre o chamado Atraso de Linguagem (AL), pois interessa à

lingüística o estudo da linguagem em todas as perspectivas: em estado nascente,

em evolução e também nos chamados aspectos desviantes ou patológicos

(JAKOBSON, [1967], 1999).

Ao fonoaudiólogo dedicado à área da linguagem, falta um maior

aprofundamento teórico no âmbito das investigações lingüísticas de vanguarda,

razão pela qual escolhemos um fenômeno discursivo que deve ser investigado em

zonas de interface: a da Fonoaudiologia com a Lingüística. Assim, busca-se uma

abordagem terapêutica que permita ao fonoaudiólogo ver a linguagem em seu

funcionamento, ou ainda em sua singularidade; em que a linguagem não seja

separada do sujeito, como ocorre na clínica da objetividade (tradicional) ao só

considerar o problema de linguagem no processo terapêutico. 

Procurando buscar uma clínica que dê relevância à subjetividade, o terapeuta

deve perceber que o falar, o calar, o errar sempre dizem algo sobre o sujeito em

atendimento clínico, possiblitando-lhe, assim, lançar sobre a questão um olhar

sistêmico (BASSO, 1995). Tais dados de uso real da língua são, a nosso ver (e

Jakobson já apontava essa questão em seu artigo Dois Aspectos da Linguagem e

dois Tipos de Afasia, 1967), fundamentais para a Lingüística.

Este estudo terá como pressuposto teórico a teoria interacionista de aquisição

de linguagem de Cláudia Lemos (1992, 1997) para abordar o atraso de linguagem

de origem interacional. Segundo esta teoria não existe patologia de linguagem, a

não ser que haja comprometimento orgânico.

Lemos (1992), quando analisa a língua, fundamenta-se nos estudos dos

processos internos de organização estrutural, através da recorrência à Psicanálise,
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em especial aos escritos de Lacan (1966), em releituras que este operou dos

trabalhos de Saussure (1922) e de Jakobson (1967). Tal procedimento teórico

permite utilizar o estatuto descritivo e explicativo dos processos metonímicos e

metafóricos, constitutivos do funcionamento da linguagem, na dedução e

compreensão das mudanças que ocorrem na relação da criança com a língua

materna, no processo de sua constituição como falante. Ou seja, Lemos traz para o

interior dos estudos sobre aquisição da linguagem a contribuição da Psicanálise que

leva em conta fundamentos lingüísticos estruturais para dar conta do processo de

constituição do sujeito pela linguagem.

Segundo Lemos (1997), a dependência dos enunciados da criança à fala

materna levou-a a redefinir o processo de aquisição de linguagem como uma

trajetória da criança da posição de interpretado à posição de intérprete, além da

necessidade de explicitar aquilo que na fala da criança corresponderia e sustentaria

essa mudança, o que as propostas interacionistas tradicionais não poderiam

explicar.

O erro, então, tem uma nova importância. Merece ser visto na análise, para

que se entenda como funciona o processo de aquisição de linguagem. É a primeira

teoria que admite fortemente o erro na construção da linguagem, em que pese a

idéia de erro constitutivo da teoria piagetiana.

É na dependência interacional ou na condição de interpretado, segundo

Lemos, que a criança passa para o controle efetivo de sua posição discursiva ou

para a condição de intérprete. Portanto, a atividade interpretativa da mãe é

fundamental para a construção da linguagem e para a constituição do sujeito. É um

processo baseado na imagem ou representação que a mãe faz de seu bebê

enquanto interlocutor (FREIRE, 1997).

A partir disso, Freire afirma que o terapeuta de linguagem não corrige formas

erradas nem treina formas corretas da língua. Ele dá ao sujeito auto-confiança

necessária para inserir-se como sujeito discursivo. Assim, os terapeutas de

linguagem necessitam ter como ponto de partida a visão sócio-histórica da

linguagem enquanto atividade que constitui o outro e o mundo.
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Segundo Freire (1997), o atraso da linguagem, do ponto de vista da medicina,

não possui uma definição clara sobre o agente causador desta entidade dita

nosológica, em relação a algum tipo de comprometimento cerebral, pois busca, tanto 

na psicologia quanto na lingüística, a possibilidade de evidenciar características

desviantes na linguagem ou nas capacidades perceptivas que indiquem algum tipo

não visualizável de comprometimento cerebral.

Na fonoaudiologia tradicional a linguagem é admitida como objeto constituído,

alheio e externo ao indivíduo que irá tomar posse à medida que amadurece

biologicamente. Se a linguagem não se desenvolver da maneira esperada, buscará

as causas dos distúrbios evidenciados especialmente no âmbito orgânico.

Na medicina é relevante chegar a um diagnóstico preciso, sobre as patologias

da linguagem, que seja considerado pelo fonoaudiólogo, nas suas escolhas de

procedimentos terapêuticos. No entanto, no caso dos chamados atrasos de

linguagem, este diagnóstico tende a ser não tão preciso uma vez que é difícil

estabelecer causas orgânicas para os mesmos (FREIRE,1997). Sendo assim, o

profissional que trata dos distúrbios da comunicação, no caso de patologias não

orgânicas , deve se amparar teoricamente em outras áreas do conhecimento, tais

como: a psicologia e a lingüística, primordialmente; e, secundariamente, a

sociologia.

Segundo Freire (1997), pode-se afirmar que, para o fonoaudiólogo poder

assumir um papel estruturador da linguagem do outro, é necessário que ele

reconheça na interação a matriz de significação, a origem da linguagem. A partir

desta perspectiva, não basta conhecer a abordagem teórica, é preciso também ter o

conhecimento do saber fazer específico. Neste sentido, o saber fazer

fonoaudiológico (a prática terapêutica) é constituído na relação do investigador com

o dado.

Assim, na fonoaudiologia, o que se considera na patologia de linguagem

como falta ou desvio , com relação ao normal (decorrente de uma alteração

estrutural ou do mau-funcionamento de algum dos mecanismos envolvidos no

processamento lingüístico), é a falta de uma reflexão sobre a natureza da linguagem.
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Sabe-se que a criança com atraso na aquisição da linguagem, em situações de

comunicação,apresenta uma linguagem que nem sempre é compreendida em sua

totalidade. Não se trata de uma dificuldade localizada (a troca de um fonema ou uma 

rouquidão, por exemplo), mas do complexo fenômeno que chamamos de discurso.

Orlandi (1996) afirma que não há sentido sem interpretação . Desta forma, não há

uma relação direta, transparente, entre linguagem e sentidos, daí a possibilidade de

equívocos, uma vez que esses sentidos não são evidentes, não se fecham.

As dificuldades discursivas desencadeiam falhas no relacionamento entre a

criança com atraso na aquisição da linguagem e o meio, provocando atitudes de

isolamento, indiferença (sem dar limites de comportamento), criando um modo de

interação que pode manter ou até mesmo agravar suas alterações, prejudicando a

dinâmica social e o desenvolvimento lingüístico.

A terapia fonoaudiológica poderá exercer um trabalho terapêutico eficiente em 

sujeitos portadores desta alteração da linguagem, ao conseguir que a criança,

utilizando fragmentos do discurso do adulto, consiga ocupar uma posição própria,

assumindo-se como sujeito usuário da língua em contínuo processo de mudança, o

que permitirá ressignificar o discurso construído na relação entre os processos

metafórico e metonímico de organização estrutural da língua, propiciando, portanto,

ao sujeito (que em situação terapêutica é nomeado paciente) o desenvolvimento da

linguagem. Essa nova perspectiva terapêutica só pode, então, ser proposta a partir

dos resultados de pesquisa científica comprometida radicalmente com o estudo da

linguagem em uso. 

Para que o trabalho do fonoaudiólogo possa ser realmente efetivo, este tem de

estar atento às respostas da criança, aproveitando-as sempre que possível para

generalizar conceitos e conhecimentos construídos pela linguagem.

Considerando a escassez de estudos sobre a interface entre fonoaudiologia e

lingüística em uma perspectiva discursiva, em especial no caso do chamado atraso

de linguagem, este trabalho terá como objetivo observar os contextos interacionais

vivenciadas por uma criança com atraso na aquisição da linguagem que não possua

patologia orgânica, em situações de terapia fonoaudiológica. A análise desses



- 15 -

contextos interacionais será feita a partir do pressuposto teórico interacionista de

aquisição de linguagem de Cláudia Lemos (1992, 1997), uma vez que ele vem se

consolidando entre os fonoaudiólogos brasileiros como uma importante ferramenta

de compreensão da constituição da linguagem, pela interface que mantém com a

análise do discurso e a psicanálise, contribuindo para um necessário

redimensionamento do peso que até tinham os estudos de base organicista.

Como objetivo específico, esta pesquisa teve a identificação de estratégias

discursivas de deslocamento, indícios da mudança de posição discursiva 1ª, 2ª e

3ª posições, que foram utilizadas pelo sujeito em questão; explicitar a evolução da

criança na clínica de linguagem; e sugerir possíveis identificações dos processos

metafóricos e metonímicos, propostos por Jakobson (1967). Tais processos foram

retomados e reelaborados por Lemos (1992), no âmbito específico de sua

aproximação com a psicanálise, em especial com a linha lacaniana. Com isso, abriu-

se um caminho na direção de uma clínica de linguagem da subjetividade que tenha

por base o uso da própria linguagem em ação.

Assim, indícios mais significativos de atuação do fonoaudiólogo poderão surgir

deste estudo com caráter exploratório. Ao buscar uma melhor compreensão do

funcionamento discursivo de crianças com atraso de linguagem, espera-se que esta

dissertação possa contribuir para um trabalho clínico mais eficaz.

O primeiro capítulo faz uma exposição sucinta sobre a relação entre a

psicolingüística e a aquisição da linguagem, aprofundando-se na perspectiva

lingüística de Cláudia Lemos, referencial teórico privilegiado no estudo de caso que

nos propusemos a realizar. Considerando-se que, da aquisição da linguagem, as

interações no meio familiar são privilegiadas, questões referentes à família serão

também abordadas. O capítulo seguinte faz uma revisão de alguns autores que

tratam do atraso de linguagem, enfatizando o chamado atraso específico da

linguagem, por ser de origem interacional. A patologia nomeada como atraso de

linguagem foi agrupada em duas perspectivas: as que pertencem à clínica da

objetividade e as que pertencem à clínica da subjetividade. 
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O capitulo quatro descreve os procedimentos metodológicos utilizados neste

estudo, enfocando o sujeito, o material e caracterização da coleta de dados e o

procedimento de análise. Em seguida, o capítulo cinco abordará a análise e

discussão dos recortes selecionados.

Por fim, o capítulo seis, destina-se às considerações finais, apontando alguns

elementos que poderão nortear o prosseguimento das investigações lingüísticas

sobre o atraso de linguagem de origem interacional.
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1. O INTERACIONISMO NA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM
________________________________________________________

Este capítulo pretende apresentar o interacionismo de uma forma geral,

enfocando-o também dentro do percurso feito pela psicolingüística até os dias

atuais, mas procurando focalizar o interacionismo defendido por Lemos (1982,

1992,1997) sobre a constituição do sujeito como falante na / pela linguagem. Esta

opção radicou na escolha deste referencial como perspectiva teórica adotada na

análise dos dados.

O interacionismo, ao partir do pressuposto de que o sujeito interage

ativamente com o meio e que este age significativamente naquele em função de sua

ação, pôde oferecer muitas respostas às lacunas deixadas pelas teorias

comportamentais e inatistas, contribuindo significativamente para uma maior

compreensão da cognição.

Entretanto, na abordagem interacionista nem todos os teóricos partilham de

uma mesma concepção do termo interação. Como se pode evidenciar em Lemos

(1986, 1989) ao fazer uma discussão sobre o uso do termo interacionismo,

afirmando que o interacionismo de Vygotsky1 (1936) e Wallon2 (1942) se distingue

do de Piaget pela importância dada ao ambiente social, responsável pela

constituição do simbólico, enquanto condição necessária para o pensamento e para

a construção do conhecimento. Vygotsky e Wallon, na psicologia, utilizam o termo

sócio-interacionismo para distinguir da epistemologia genética de Piaget3 (1926),

mas se diferenciam por certos aspectos do desenvolvimento que são enfocados em

cada teoria.

Contudo, costuma-se também chamar de interacionistas ou sócio-

interacionistas as linhas de investigação em aquisição de linguagem que incluem

desde o estudo da fala da mãe dirigida à criança até os aspectos pragmáticos e

comunicativos do desenvolvimento da linguagem. Pode-se dizer, ainda, que o termo

1 VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. São Paulo, Martins Fontes, 1936.
2 WALLON, H. De l acte à la pensée. Paris, Flarmarion, 1942.
3 PIAGET, J. The language and Thought of the Child. London, Routledge and Kegan Paul, 1926.
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interacionismo abriga posturas muito diversas, cuja única afinidade parece ser a

ênfase na situação comunicativa natural em que a linguagem se apresenta para a

criança. A autora (1986), ao observar os estudos sobre o processo de aquisição da

linguagem, agrupa as interações em três classes:

A 1ª classe trata da hipótese do manhês, que emerge no início dos anos 70 e

está fortemente representada na primeira parte da coletânea organizada por Snow &

Ferguson4 (1977). Esta hipótese se fundamenta no reconhecimento de que a fala

das mães dirigida a seus filhos pequenos tem características que a distinguem da

fala entre adultos. 

Tais estudos, no entanto, não contribuíram para o entendimento da relação

entre interação social e desenvolvimento lingüístico. Seu mérito está em ter

ampliado o universo empírico de investigação, chamando a atenção para

comportamentos não verbais.

A 2ª classe é representada pelos trabalhos de Bates et al5 (1976), Dore6

(1975), Carter7 (1974) e Halliday8 (1975). Tais autores defendem uma proposta

funcionalista a partir dos períodos iniciais de aquisição do inglês pela criança.

Entretanto, a unidade de análise é ainda o comportamento vocal e, depois,

verbal, da criança, tomado em si mesmo, isto é, fora da interação com o outro.

Na 3ª classe estão reunidas linhas de pesquisa cuja unidade de análise é a

própria interação, ou melhor, as seqüências interacionais de que participam a

criança e seu interlocutor familiar mais experiente, em geral, a mãe. Os

representantes são: Lock9 (1980), Scollon10 (1979), Lemos11 (1981), Bruner12 (1975). 

4 SNOW, C.E., FERGUSON, C. A. (Orgs.) Talking to Children Language input and acquisition. 
Cambridge, G.B.: Cambridge University Press, p.151-168
5 BATES, E., L. CAMAIONI, V. VOLTERRA (1976) The Acquisition of Performatives Prior to Speech .
In E. Bates, Language and Content. Nova York: Academic Press Londres: Academic Press, p. 111-
126
6 DORE, J. (1975) Holophrases, speech acts and language universals . J. Child Lang, 2 (1), p.21-40
7 CATER, A.L. (1974) The transformation of sensory-motor morphemes into words: A case study of 
the development of more and mine . J. Child Lanp, (2), p. 233-250
8 HALLIDAY, M.K. (1975) Learning how to mean. Londres: Edward Arnold.
9 LOCK, A. (1980) The Guided Reinvention of Language. Londres: Academic Press
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Bruner foi pioneiro na adoção de esquemas de interação como unidade de

análise no estudo da aquisição da linguagem. Sua hipótese era de continuidade

estrutural entre a comunicação pré-lingüística e a linguagem que a ela se segue, a

saber, o domínio gradual pela criança das estruturas de ação e atenção conjugada

nos esquemas interacionais mais ou menos ritualizados dos quais participa com o

adulto. Isto representa um pré-requisito para a aquisição da linguagem. Lemos

(1986) em relação a este autor criticou-o quanto à idéia de continuidade estrutural,

entre os períodos pré-lingüístico e lingüístico, que por si só invalida o papel

constitutivo da interação social para o processo de aquisição da linguagem e põe em 

segundo plano o papel do adulto, tratando-o como provedor do input lingüístico e o

da criança, como receptor passivo.

Alguns desses trabalhos, apesar de citarem Vygotsky como inspirador de

perspectivas sócio-construtivistas na aquisição de linguagem, não são compatíveis

com a posição construtivista desse autor. O que é encontrado nestes estudos é uma

visão facilitativa, isto é, não-constitutiva, da interação na construção da linguagem

pela criança. A criança é apresentada como sujeito já constituído, cujo acesso ao

objeto lingüístico é direto e, portanto, não mediado pelo outro. Dessa forma, Lemos

(1989), mesmo sem mais adotar uma visão vygotskyana, propõe que o termo

deveria ser substituído por sócio-construtivismo.

Sobre isso Lemos (2002, p. 50) afirma:

Tomando-se Vygotskii como referência básica das propostas sócio-
construtivistas, é possível defini-las pelo objetivo visado. A saber: dar conta
da construção do sujeito humano, enquanto sujeito do conhecimento, a
partir de seu ser biológico e de sua transformação em ser histórico-cultural,
através da elaboração dos processos de transmissão da ordem cultural,
ancorados tanto no adulto quanto na linguagem. O primeiro, em seu
estatuto de mediação necessária na relação sujeito-objeto: a segunda
enquanto instrumento que serve à natureza conceitual dessa relação.

Assim, segundo a autora, a qualitativa mudança da relação criança-adulto se

determinaria pela mudança de processos intersubjetivos em processos intra-

10 SCOLLON, R. (1979) A real Early Stage: An Unzippered Condensation of a Dissertation in Child 
Language . In E. Ochs e B.B. Schieffelin p. 215-227
11De Lemos, C. T. G. Interactional Processes in the Child s Construction of Language. In: W. Deustch.
The Child s Construction of Language. Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
12 BRUNER, J. (1975) The Ontogenesis of Speech Acts. J. Ch. Lang. 2 (1-19)
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subjetivos. A posição que Lemos, antes de 1992, tentava apoiar diferia daquela que

os psicólogos sócio-construtivistas estabeleciam a respeito da relação entre

processos intersubjetivos e linguagem.

Com esta breve introdução, focalizaremos na seção seguinte algumas

contribuições da psicolingüística para o tema em foco.

1.1 A Psicolingüística em suas relações com a Aquisição da Linguagem

O termo psicolingüística sugere um campo interdisciplinar, para o qual

colaboram a psicologia e a lingüística, que surgiu nas mesas de um congresso, na

década de 40 do século XX. Apesar de seu recente nascimento, pode-se afirmar que 

a preocupação de lingüistas e psicólogos com os tópicos que são objeto da

psicolingüística  antecede o surgimento deste campo interdisciplinar. 

Os psicólogos procuravam estabelecer as relações entre a organização do

sistema lingüístico e a organização do pensamento, pois acreditavam que, ao

entender o funcionamento da linguagem, compreenderiam o funcionamento da

mente humana. Baseados nesses pressupostos surgiram duas concepções

diferentes: a concepção comportamentalista (behaviorista) que buscava entender o

comportamento lingüístico, reduzindo-o a uma série de mecanismos estímulo-

resposta, e a concepção mentalista (cognitivista) que buscava explorar o

pensamento através do estudo da linguagem. Após a 1ª guerra mundial, o

comportamentalismo norte-americano ganhou força e a corrente mentalista declinou

de importância.

O lingüista W. von Humboldt, ao distinguir ergon e energeia, salientou os dois

aspectos distintos da linguagem: como produto (ergon), que passa a ser objeto da

lingüística a partir de F. de Saussure, e como processo (energeia), a capacidade do

espírito humano de usar sons articulados para se expressar (SCLIAR CABRAL,

1991).

No final do século XIX, o psicólogo Whilhelm Wundt, influenciado pelas idéias

de Humboldt, já se preocupava com as implicações dos processos mentais sobre o
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comportamento verbal, e começou a difundir e demonstrar que a linguagem poderia

ser explicada à base de princípios psicológicos. Surgiu, a partir daí, a necessidade

de se criar um campo interdisciplinar de estudos envolvendo a psicologia e a

lingüística como uma forma de se responder a questões, até então, não respondidas

por estas disciplinas isoladas.

A emergência do estruturalismo na lingüística e do comportamentalismo na

psicologia foi um período fecundo que permitiu um relacionamento simétrico entre os 

dois campos por serem fortemente operacionalistas. Mas, conforme nota Balieiro Jr

(2001, p. 174), as próprias características teóricas do estruturalismo e do

comportamentalismo, no entanto, impediram uma colaboração mais estreita,

gerando, com raras exceções, um conjunto de desenvolvimentos paralelos, sem

esforço em comum que pudesse demarcar a emergência de um novo campo . Os

comportamentalistas reduziram a linguagem aos atos de fala observáveis, enquanto

os estruturalistas acabaram por considerar a semântica como não acessível à

pesquisa científica.

Sabe-se que o estudo da linguagem, como forma de comunicação

distintivamente humana, contribui para desvendar os labirintos da mente. Como é

considerada uma ciência situada entre a psicologia cognitiva e lingüística, a

psicolingüística está vinculada ao estudo das estruturas e funções mentais que

possibilitam a comunicação, assim como memória, atenção, percepção e solução de

problemas.

A psicolingüística busca um elo entre o comportamento lingüístico e os

processos psicológicos que existem por trás deste comportamento. Destacam-se

duas escolas de pensamento em psicologia que influenciaram fortemente a

lingüística: a behaviorista e a cognitiva (BALIEIRO JR., 2001).

A escola behaviorista estuda o comportamento humano que é passível de ser

observado e mensurado. A abordagem behaviorista (ou mecanicista) iniciou-se com

Watson (condicionamento clássico) e mais tarde consolidou-se com Skinner

(condicionamento operante). O behaviorismo marcou a obra do lingüista Bloomfield,

que propôs uma teoria de linguagem, baseado em rigorosos procedimentos de
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descoberta, sendo as evidências restritas à informação empírica ou dados

observáveis. O modelo behaviorista situa a língua como um comportamento a ser

ensinado, o aprendizado acontece por meio de formação de hábitos, e estudar a

linguagem redunda em analisar os hábitos verbais individuais, seguindo o esquema

estímulo-resposta , que se aplica tanto aos comportamentos verbais quanto aos

outros comportamentos humanos.

Com a percepção de que a perspectiva behaviorista era limitada, porque

negligenciava os processos mentais envolvidos no comportamento humano, o

lingüista americano Chomsky critica a visão behaviorista e ressalta a importância da

psicologia cognitiva dentro da lingüística. Chomsky volta-se para os princípios

mentalistas, afirmando que a verdade não está nas coisas e sim na mente humana.

Contrapondo-se ao modelo behaviorista, a abordagem cognitiva valoriza a

participação ativa do aprendiz, utilizando estratégias mentais durante o processo de

aprendizagem. O homem fala independente do meio e será um falante ideal.

A partir daí, vários pesquisadores dão contribuições extremamente relevantes

para a compreensão do processo de aprendizagem. É neste momento que surge a

teoria construtivista, com Piaget, apontando o aprendiz como o elemento central no

processo de aprendizagem, isto é, o indivíduo é um construtor ativo de significados.

Essa teoria caracteriza o desenvolvimento lingüístico como sendo determinado pelo

desenvolvimento cognitivo, afirmando que a criança, durante o processo de

aquisição de linguagem, já possui conceitos antes de conseguir codificá-los

lingüisticamente. (ELLIOT,1981).

Atualmente, as teorias de Vygotsky e Feuerstein direcionam os estudos sobre

a aquisição de conhecimento para uma abordagem sócio-interacionista, que destaca

a importância do contexto e da mediação no desenvolvimento do ser humano. 

Lemos (1981) quando ainda assumia uma visão interacionista sobre a

aquisição da linguagem considera que a sua construção ocorreria a partir do outro

tal como formulado por Vygotsky. Nesta fase ainda, Lemos vai divergir, no entanto,

deste autor ao afirmar que apenas o ambiente estimulador não é suficiente para o
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desenvolvimento da aquisição da linguagem, sendo necessário a presença de um

outro significativo, que realize uma função materna na interação. A atividade

interpretativa deste outro é fundamental para a construção da linguagem e para a

constituição do sujeito. Mais tarde, em uma fase de investigação em que a

concepção de sujeito é de base analítica, ela afirma que, para adquirir a linguagem,

a criança depende de fragmentos da fala do adulto, como também da interpretação

que este dá ao seu discurso (LEMOS, 1992).

Em pesquisas anteriores, Lemos (1982) afirma que a psicolingüística, a partir

de seus dilemas ou encruzilhadas, tem demonstrado suas riquezas, isto é, questões

que têm iluminado novos caminhos de reflexão e investigação para o psicolingüísta,

o lingüista e o psicólogo. E sem dúvida, mesmo em fase posterior, a riqueza da

interface entre as pesquisas desenvolvidas por estes profissionais não pode ser

questionada.

Os estudos da psicolingüística configuram-se atualmente como um campo de

estudo em transição, ou seja, caracterizado por estudos provenientes de diferentes

bases teóricas. Entretanto, o que se pode afirmar, é que o entrelaçamento destas

diferentes perspectivas resultou num campo interdisciplinar de estudos, entre

lingüística e psicologia, apoiado em paradigmas hegemonicamente cognitivos. Com

isso, "enigmas", até então sem respostas, passam a ter uma perspectiva otimista de

desvendamento. De qualquer modo, o campo é atravessado por outros olhares

baseados em concepções de sujeito e de linguagem que não devem tributo à

cognição. É nessa brecha que colocamos as últimas contribuições de Lemos.

Assim, como algumas linhas de estudo, a psicolingüística também é dividida

em fases ou períodos. No entanto, estas nem sempre são classificadas ou

entendidas da mesma maneira pelos pesquisadores que se propõem a explorá-las.

1.1.1 Períodos e principais colaboradores da psicolingüística

Para Kess (1992 apud BALIEIRO JR, 2001), a psicolingüística é dividida em

quatro fases que serão abordadas neste trabalho: período formativo; período
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lingüístico; período cognitivo e período da teoria psicolingüística, realidade

psicológica e ciência cognitiva. Mesmo sem se caracterizar como um período, os

estudos investigativos atuais de Lemos não se encaixam em nenhum dos quatro

propostos. Para Scliar-Cabral (1991), o período cognitivo não existe, sendo este

parte integrante do período lingüístico. Este trabalho abordará o período formativo,

período lingüístico, período cognitivo e ciência cognitiva e logo após explanará um

pouco sobre a psicolingüística aplicada. No que se refere à Lemos, esta dissertação

abordará as suas contribuições em uma seção específica.

1.1.1.1  Período Formativo

O período formativo da psicolingüística é assim denominado por Kess (1992)

e caracteriza o período de fundação da psicolingüística, enquanto disciplina

independente da psicologia e da lingüística. Este período é marcado pelo Seminário

de Verão de Pesquisa em Ciência Social, realizado na Universidade de Cornell

(1951), e consolidado em 1953, quando foi realizado um segundo Seminário de

Verão, tendo suas bases na Teoria da Informação (logo após a Segunda Guerra

Mundial), que oferecia um modelo mecanicista (com fortes tendências

comportamentalistas) da comunicação, onde a psicolingüística teria, como objetivo,

estudar os processos de codificação e decodificação dos atos de comunicação,

relacionando o estado da mensagem com embasamento na Lingüística, e o estado

dos comunicadores, na psicologia (BALIEIRO JR, 2001).

Para Scliar-Cabral (1991), os estados dos comunicadores e estados das

mensagens, também podem ser definidos como codificação, relacionada com o

emissor, e decodificação, ligada ao receptor, respectivamente.

A partir daí, o objetivo maior foi buscar a relação entre estes dois estados,

tornando-se este o objeto de estudo a ser analisado (BALIEIRO JR, 2001).

Fonte Transmissor/codificador

Destinação

Receptor/decodificadorCanal
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Assim, como algumas teorias, esta também apresenta linhas de pesquisa

para as quais seus estudos foram mais direcionados, entre elas estão: bilingüismo;

técnicas de análise do conteúdo; processos associativos no comportamento verbal;

dimensões do significado; enfoques experimentais e analíticos; estilo e universais

lingüísticos.

A principal vertente desta fase encontra-se no behaviorismo, onde o

comportamento humano é explicado por conexões entre estímulo-resposta. Desta

maneira, a aprendizagem é mais dependente do ambiente do que das

características do sujeito, havendo, portanto, grande preocupação com o estímulo

dado, pois será a partir da aceitação ou da rejeição da resposta, que ela será ou não 

repetida.

O maior representante do período formativo foi Skinner, fundador do

behaviorismo moderno, que representou tanto o auge quanto a queda deste período, 

uma vez que sua teoria foi publicada no mesmo ano em que Chomsky lançou a sua

obra (1957), iniciando o que seria a segunda fase da Psicolingüística.

De acordo com a teoria proposta por Skinner, os comportamentos apenas são

aprendidos quando reforçados, defendendo, assim, a idéia do condicionamento

instrumental e operante, entendido como sendo a resposta individual para o estímulo 

fornecido (WILLIAMS e BURDEN, 1997).

Várias críticas foram feitas a respeito da proposta do estudioso, como, por

exemplo, o enfoque linear dado aos enunciados. Ele não considera, também, haver

diferenças qualitativas entre o comportamento animal e o humano, além de negar a

especificidade da linguagem verbal. Uma das lacunas mais importantes encontradas

é a de que não foram considerados aspectos cognitivos, como as estratégias,

durante o processo de aprendizagem, mas apenas a relação entre estímulo e

resposta.

Entretanto, deve-se também ressaltar uma grande contribuição dada e, ainda

hoje, bastante utilizada no processo educacional, ou seja, a importância de pais e

professores durante o aprendizado.
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Com o final deste período, tem início a segunda geração psicolingüística,

também chamada de período lingüístico.

1.1.1.2  Período Lingüístico

Esta nova fase, denominada de período lingüístico (Kess, 1992 apud

BALIEIRO JR, 2001), foi marcada por uma postura metodológica intensamente

racionalista e dedutiva acerca dos estudos sobre a linguagem. O

comportamentalismo de Skinner é fortemente abalado pelas críticas de Chomsky e

seu modelo gerativista, em uma resenha publicada em 1957, sobre o livro Verbal

Behavior de Skinner, o que resultou na diminuição gradual do comportamentalismo e 

no ressurgimento do mentalismo.

Neste ano, inaugurava-se uma nova era na psicolingüística, através de

publicação de Syntactic Structures de Noam Chomsky, que forneceu subsídios para

os fundamentos da posterior Gramática Gerativa Transformacional.

Segundo o autor, o homem possui uma predisposição inata para a linguagem

(impulso) e desenvolve novas frases na ausência de estímulos ambientais. Seguindo 

este princípio, considera universais lingüísticos, fenômenos estáticos, matriz

biológica, a crença na existência de aspectos comuns em todas as línguas faladas,

apesar da existência de diferentes processos educacionais.

Como lingüista, o objetivo principal de Chomsky é construir uma teoria da

linguagem. A aquisição da linguagem para ele é apenas secundária à sua teoria

global da linguagem. No entanto, é através dos estudos do processo de aquisição de 

linguagem que desenvolve sua teoria.

A abordagem inata (ingênita), sugerida por Chomsky, afirma que o bebê

nasce com equipamento físico básico (neural e estrutural) para ser capaz de

entender e expressar a linguagem falada, sendo necessário apenas que o bebê-

criança esteja em contato com outros falantes da língua. Esta teoria foi formulada,

no início, para explicar a aparentemente fácil e rápida aquisição da linguagem das

crianças, que não parece ser ensinada pelos adultos.
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As propostas da hipótese ingênita de Chomsky em 1988 e Pinker em 1984

(BOONE e PLANTE, 1994) referem que as crianças raramente recebem correção

para suas frases agramaticais ao adquirirem linguagem. Esta falta de evidência

negativa (correção), disponível para a criança, é tomada como apoio para a

proposição de que as regras, ou a sensibilidade a elas, da linguagem fazem parte do 

dote biológico da criança.

Tanto Chomsky (1965) como McNeil (1970) discutem um Dispositivo de

Aquisição de Linguagem (Language Acquisition Device - LAD) que proporciona um

modelo de aquisição consistente com a teoria ingênita. No modelo LAD, as

elocuções que as crianças ouvem passam por um mecanismo central que contribui

para o significado de uma gramática de linguagem. Através da exposição contínua

de elocuções para o (e através do) LAD, as crianças aprendem gramática, portanto,

desenvolvendo uma competência gramatical. McNeil propõe o seguinte diagrama,

que resume a teoria chomskyniana:

Corpus LAD          Competência gramatical.

Chomsky (1988) sugeriu que a faculdade da linguagem inclui características

(parâmetros) invariáveis (universais) e variáveis. As características universais se

equivalem às propriedades que são padronizadas em todas as linguagens, e as

características variáveis são estabelecidas por exposição a um input de linguagem,

após o qual os settings tornam-se parte da faculdade de linguagem da criança.

Pinker (1989) concentrou-se em como a faculdade da linguagem organiza o input de

linguagem para permitir à criança obter competência gramatical. Esses autores

enfatizam o papel singular da faculdade da linguagem no processamento do input de 

linguagem (BOONE e PLANTE, 1994).

Os principais temas propostos por Chomsky, e que mais contribuíram para a

visão geral sobre a aquisição e o funcionamento da linguagem da criança foram a

Competência Desempenho em que, no primeiro, cada indivíduo tem, de sua

linguagem, um conhecimento pessoal, não finito, que é a sua competência

lingüística, ou seja, o falante nativo dispõe de um conhecimento sobre a estrutura de

sua língua que o orienta no uso dela. Difere, portanto, do segundo, a performance,



- 28 -

que é a utilização da língua pelo falante nativo num contexto social específico. É o

imediato, o efêmero que se atualiza na palavra, a superfície do discurso, sua face

perceptível; As Estruturas Inatas em que uma só hipótese pode suprir a aptidão em

adquirir estruturas da linguagem: um dispositivo inato da linguagem inscrito no

potencial genético humano, pois para Chomsky as aquisições lingüísticas não são

resultantes de uma aprendizagem, mas da emergência de estruturas pré-formadas,

pré-programadas; Na Criatividade, a gramática gerativa propõe modelos de regras

que subentendem a criatividade embutida no discurso ( criatividade governada por

regras ), ou seja, é a capacidade do falante nativo de produzir e compreender frases

da língua que nunca ouviu anteriormente. É capaz de formular frases novas com

caráter gramatical e presumindo-se que possa distingui-las das que não têm esse

caráter (AIMARD, 1986).

1.1.1.3  Período Cognitivo

Esta é uma fase um tanto polêmica, uma vez que autores como Scliar-Cabral

(1991) não a consideram como tal, mas como uma crise existente ao final do período 

lingüístico. Outros, como Balieiro Jr (2001), a consideram como um período distinto.

A origem desta confusão pode ser explicada por alguns fatores. Um deles é o fato

de que não há acontecimentos que delimitem o final do período lingüístico e o início

do período cognitivo. Outro aspecto importante é que o princípio fundamental é

comum às duas fases, ou seja, que há uma relação entre a linguagem e a cognição

(BALIEIRO JR, 2001).

O que, na realidade, leva alguns a classificar este período é o enfoque dado

aos fatores semânticos e pragmáticos, assim como os aspectos cognitivos da

aquisição da linguagem, que não foram abordados por Chomsky.

A independência e a centralidade da gramática passaram a não ser tão

importantes, ressaltando-se a influência da aprendizagem, da percepção e do

desempenho individuais para que esta gramática possa ser desenvolvida (BALIEIRO 

JR, 2001).
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A figura dominante nesta fase foi Jean Piaget, fundador do construtivismo,

corrente que considera a construção como sendo a natureza básica do processo de

aprendizagem, diferente do que defende Skinner, que vê a aprendizagem como uma

acumulação de conhecimento.

Para os construtivistas, o processo de construção se inicia desde o

nascimento, quando o sujeito passa a vivenciar diferentes situações. A partir daí,

toda informação passa pelos processos de assimilação, em que ela é modificada

para que possa ser relacionada com as outras informações já conhecidas, e de

acomodação, onde as informações já conhecidas é que são modificadas para que

as novas se encaixem. 

A teoria de Piaget, mais relacionada com a linguagem da criança, é baseada

em quatro períodos, vividos por todo indivíduo e de grande importância para a

aprendizagem, apesar dele não acreditar que sua teoria pudesse ser utilizada para a 

área de ensino (WILLIAM e BURDEN, 1997). Estes períodos são:

1. Sensório-motor: até, aproximadamente os 2 anos de idade;

2. Pré-operacional: de 2 a 7 anos, é uma fase intuitiva, em que são

desenvolvidas a memória e a imaginação;

3. Operacional concreto;

4. Operações formais.

Ao final, a linguagem passa de uma manifestação simbólica para uma capacidade

cognitiva superior, específica do ser-humano (AIMARD, 1998).

Este desenvolvimento cognitivo ocorre junto com desenvolvimento e uso da

linguagem, variando, assim, entre os sujeitos, dependendo, ainda, de outros fatores,

tais como: a genética e a estimulação do meio.

Contudo, a aprendizagem não ocorre de uma forma passiva, na dependência

apenas dos fatores acima citados, uma vez que o sujeito deve estar ativamente

envolvido neste processo sendo, portanto, a peça mais importante (WILLIAM e

BURDEN, 1997).
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Apesar da grande contribuição dada por Piaget nos estudos da Psicolingüística, sua

teoria enfatizou em demasia o desenvolvimento do indivíduo, o que o levou a

subestimar a real importância do contexto social na aprendizagem. Este aspecto

social foi bem mais trabalhado no período seguinte.

1.1.1.4  Ciência Cognitiva

A ciência cognitiva foi reconhecida como ciência a partir dos anos 70. Pode-

se defini-la como o estudo da mente e do conhecimento em todas as suas

manifestações. As primeiras iniciativas nesse sentido surgiram através de um grupo

de estudiosos, oriundos de várias áreas que formavam um grupo interdisciplinar.

Dessa maneira, a interdisciplinaridade tornou-se uma das principais características

do que atualmente se conhece como ciência cognitiva, e hoje a beneficia com a

convergência de, pelo menos, cinco disciplinas: neurociências, psicologia cognitiva,

inteligência artificial, lingüística e filosofia.

A ciência cognitiva tenta fornecer uma resposta à pergunta de como funciona

a mente (humana e animal), por meio da postulação de estruturas internas. Para

isso, trabalhou com o pressuposto de que estas estruturas são de natureza

computacional e representacional (GARDNER, 1996).

Seu objetivo de estudo é constituído pelo funcionamento e pela natureza dos

sistemas inteligentes, entendidos como um sistema manipulador de símbolos. Estes

sistemas entendem-se por sua analogia com um computador, e, por isso, utiliza

fundamentalmente a metodologia da simulação. Essa primeira fase ficou conhecida

como período cibernético.

A cibernética contribuiu com a criação da ciência cognitiva, na medida em que 

influenciou os estudos da auto-organização, cujo principal objetivo era criar

máquinas que se auto-organizassem e tivessem capacidade de se auto-controlar e

se auto-regular. Entretanto, o que nem todos os cientistas puderam prever é que tais 

habilidades fossem aplicadas em máquinas de guerra, como mísseis inteligentes e

radares, ou seja, a cibernética acabou sendo conhecida como ciência de guerra.
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Dessa forma, justifica-se o fato das ciências cognitivas muitas vezes negarem suas

origens (GARDNER, 1996).

Em meados de 1960, alguns cientistas declararam que na década de 80 a

civilização estaria convivendo com máquinas pensantes e auto-suficientes. A grande

meta desta fase da inteligência artificial era obter máquinas inteligentes. Para isso

deveria entender conceitos, partindo do pressuposto de que a mente é uma

máquina, e como tal executa funções específicas, obedecendo determinadas

regras. Seguindo essas idéias, pode-se constatar vários temas de filmes que se

embasam nesses princípios, transformando-os em ficção.

O pressuposto básico da ciência cognitiva é a de que o mundo é predeterminado em 

relação ao observador, que assim o perceberia de modo passivo: absorveria

informações que já viriam configuradas de fora. O conhecimento corresponderia às

representações que fazemos do mundo em nossa mente, ou seja, a mente é pura

representação e o pensar um manipular de símbolos, de acordo com regras,

cômputos e algoritmos. 

Esta hipótese sustenta que o cérebro processa apenas os atributos físicos

dos símbolos (sua forma), mas não a sua semântica (seu significado). Essa

particularidade criou uma dificuldade teórica, pois o fato de que o cérebro

supostamente só lida com os aspectos físicos dos símbolos não explica como os

significados são atribuídos a eles.

Essa questão levou à busca de novas formas de teorização. Surgiu então a

terceira fase, o período conexionista, cuja hipótese fundamental é a de que a

cognição acontece através da dinâmica das redes de neurônios, de cujas conexões

surgem a chamada propriedades emergentes. O processo consiste na emergência

de estados globais a partir de redes de componentes simples. Não mais se trata de

processar símbolos, mas sim dos resultados das interações complexas entre os

elementos constitutivos dessas redes. 

Um grande representante da ciência cognitiva foi Lev Semenovich Vygotsky,

o primeiro psicólogo moderno a sugerir os mecanismos pelos quais a cultura torna-
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se parte da natureza de cada pessoa, ao insistir que as funções psicológicas são um 

produto de atividade cerebral. 

O referencial histórico-cultural, a partir daí, apresenta uma nova maneira de

entender a relação entre sujeito e objeto, no processo de construção do

conhecimento. O sujeito passa a não ser apenas ativo, mas interativo, porque

constitui conhecimentos, e se constitui a partir de relações intra e interpessoais. 

Uma das hipóteses básicas do conexionismo é a da não localidade das

funções estruturadoras da memória, e, nesse sentido, ele se aproxima da

compreensão vygotskyana. Apesar dessa similaridade sobre a não localidade da

memória, julga-se que a concepção de Vygotsky se distancia do conexionismo, no

que diz respeito à sua ênfase na relevância dos fatores sócio-culturais para o estudo 

da dinâmica de organização da memória nos processos de aprendizagem.

Neste aspecto reside a grande contribuição de Vygotsky, ou seja, o

entendimento do sistema cognitivo na sua dimensão sócio-cultural na formação das

estruturas responsáveis pelos processos cognitivos. Idealmente, a parte física da

memória operativa deveria estar em harmonia com os fatores sociais, históricos,

culturais, entre outros, quase que num processo de retroalimentação, estabelecendo

uma via de mão dupla essencialmente dinâmica entre o indivíduo e o seu ambiente.

Para a compreensão da postura teórica de Vygostsky, Oliveira (1993) salienta

que essa abordagem integra, numa mesma perspectiva, o homem enquanto corpo e

mente, ser biológico e ser social, membro da espécie humana e participante de um

processo histórico. Os pilares básicos desta abordagem são as funções psicológicas

que têm um suporte biológico, pois são produtos da atividade cerebral; o

funcionamento psicológico que se fundamenta nas relações sociais entre o indivíduo

e o mundo exterior, e a relação homem / mundo que é uma relação mediada por

sistemas simbólicos. 

Vygotsky defende que apenas os seres humanos têm a capacidade de

realizar funções que atuam em estreita conexão com a atividade externa e apenas

posteriormente parecem interiorizar-se, transformando-se em atividade interna
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graças à plasticidade cerebral e à interferência dos fatores sócio-culturais. Desse

modo, sua contribuição pode oferecer à ciência cognitiva, no futuro, não apenas a

busca de modelos que permitam a simulação da influência dos fatores sócio-

culturais nos processos mentais, mas, antes de tudo, o imbricamento entre o

aspecto social e o biológico do ser humano no estudo da cognição. 

Neste próximo item deste capítulo da pesquisa, procurou-se enfocar as

contribuições e aplicações da Psicolingüística enquanto ciência atual, além de um

apanhado geral de alguns temas que foram abordados.

1.1.2  Psicolingüística aplicada

De acordo com Balieiro Jr. (2001), o termo psicolingüística aplicada é

geralmente utilizado para identificar estudos da psicolingüística que se dedicam a

resolver questões de aplicação deste campo. Estas questões abrangem diversas

áreas científicas. Além da lingüística e da psicologia (especialmente a psicologia

cognitiva), estudos psicolingüísticos podem ser de grande importância para a

neurolingüística, educação, fonoaudiologia, ciências da computação, ciências da

comunicação.

Incluem-se entre as principais indagações da psicolingüística, questões

referentes ao processo de desenvolvimento da linguagem em seres humanos, assim

como as desordens deste mecanismo. O processo de aquisição de linguagem é uma 

questão científica multidisciplinar e ainda provoca discussões teóricas na

psicolingüística. Como já vimos anteriormente, estudos nesta área tomaram um

grande impulso a partir dos trabalhos do lingüista Noam Chomsky, no fim da década

de 50, que adota uma postura inatista com relação ao processo de aquisição de

linguagem.

A teoria de Chomsky vem se contrapor ao behaviorismo vigente na época,

que considerava o aprendizado da linguagem, através da repetição (imitação). O

debate teórico sobre o processo de aquisição de linguagem inclui ainda outras

perspectivas como o cognitivismo construtivista de Piaget, no qual o

desenvolvimento lingüístico está estritamente relacionado ao desenvolvimento
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cognitivo, e o interacionismo social de Vygotsky, que atribui ao contexto social o

papel fundamental para este processo.

Atualmente, numerosas pesquisas sobre esse tema vêm sendo desenvolvidas 

no Brasil pelos grupos de Lemos, Albano, Yavas e Scliar-Cabral (Scarpa, 2001;

Elgin, 1974; Scliar-Cabral 1991). No entanto elas têm entre si estatutos teóricos

distintos e às vezes até divergentes, como é o caso de Lemos ao trabalhar com uma

concepção de sujeito que está bem distante da idéia de sujeito cognitivo das teorias

interacionistas vygotskyanas.

Uma outra área de interesse da psicolingüística caracteriza-se por estudos

sobre as desordens dos mecanismos de linguagem. Diversos são os fatores que

podem causar alterações no desenvolvimento normal da linguagem em crianças,

assim como provocar uma defasagem do domínio lingüístico em adultos (cite-se, por

exemplo, disfunções orgânicas causadas por acidentes vasculares, ou

traumatismos, assim como problemas de natureza emocional ou social). Muitos dos

estudos sobre essas alterações encontram pressupostos teóricos nessa ciência, e

podem ser desenvolvidos em outras áreas científicas, como por exemplo, a

fonoaudiologia e a neurolingüística, ciências de importante relação com a

psicolingüística.

Na neurolingüística investigam-se restrições biológicas para o processamento

da linguagem, assim como as estruturas anátomo-fisiológicas do sistema nervoso

central, que dão suporte às teorias psicolingüísticas sobre o processo de recepção e

produção de linguagem oral e escrita. Pode-se citar, como exemplo, a explicação de

que a produção de enunciados verbais é mais tardia do que sua compreensão, e a

apropriação da escrita também se dá mais tardiamente, uma vez que a junção

temporo-parieto-occipital, no cérebro, é a última a amadurecer. Pesquisas sobre o

funcionamento dos hemisférios cerebrais revelam: uma assimetria : o hemisfério

esquerdo é mais especializado para funções seqüenciais e lógicas, lingüísticas,

combinação e ordenação serial, e o hemisfério direito no processamento holístico

das informações, como a identificação de faces, vozes, imagens; e um

processamento integrado de informações. Apesar do hemisfério esquerdo ser
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dominante para as funções da linguagem, lesões no hemisfério direito também

podem causar seqüelas lingüísticas na decodificação de fonemas.

A afasia, por exemplo, é uma desordem orgânica (causada por acidente

vascular-cerebral - AVC ou traumatismos) que pode afetar a linguagem em

diferentes graus, podendo abranger a fala, a leitura e a escrita. É uma perda real da

função lingüística. Estudos psicolingüísticos revelam existir uma relação entre o

desenvolvimento de habilidades fonológicas durante o processo de aquisição de

linguagem e o desaparecimento destas em um processo de afasia: as primeiras

distinções fonológicas realizadas no processo de aquisição, geralmente são as

primeiras a serem apresentadas com dificuldades nos casos de afasia (JAKOBSON,

[1967], 1999).

Investigações sobre a afasia podem, inclusive, demonstrar a integralidade do

sistema nervoso: lesões no hemisfério direito causam dificuldades no discurso, por

esta ser uma área de processamento semântico (SCLIAR-CABRAL, 1991; ELGIN,

1974). A linguagem de indivíduos afásicos, também vem sendo estudada por

analistas do discurso. Segundo Possenti (1996), uma análise do discurso,

verdadeira, deve admitir ou propor uma teoria de aquisição e de perda de linguagem

que não exclua os processos cognitivos, e que discursos produzidos por afásicos e

crianças podem constituir um corpus de grande relevância para esta área (análise do 

discurso).

A fonoaudiologia é uma ciência relativamente nova (no Brasil teve início na

década de 60), e investiga o processo de desenvolvimento lingüístico, assim como

as desordens (ou dificuldades) deste. Além do suporte teórico oferecido pela

psicolingüística para o estudo do desenvolvimento de linguagem oral em crianças e

as alterações neste processo, cada vez mais se avança nas investigações sobre o

desenvolvimento lingüístico em crianças com diversos tipos de patologia, como

atraso de linguagem, desvios fonológico ou fonético, surdez etc.

A Sociedade Internacional de Psicologia Aplicada (ISAPL) realiza congressos

internacionais sobre a psicolingüística e áreas afins, onde são apresentados

inúmeros trabalhos incluindo bilingüismo, discurso, desenvolvimento da primeira
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língua, ensino de língua estrangeira, teoria e metodologia psicolingüística, leitura,

desenvolvimento da segunda língua, linguagem de sinais e comunicação não verbal,

patologia da fala e tradução. Além dos congressos, publica, regularmente, o

International Journal of Applied Psycolinguistics, que também contém estudos desta

natureza (SCLIAR-CABRAL, 1991, BALIEIRO JR., 2001). De acordo com Balieiro Jr.

(2001), a psicolingüística está passando por um momento de transição,

renascimento, onde cada vez mais trabalhos interdisciplinares estão sendo

desenvolvidos, provando que problemas científicos em um campo podem afetar

diversos outros campos.

De qualquer modo, falta ainda aos estudos psicolingüísticos uma ancoragem

maior na psicologia de base analítica e não apenas na psicologia de base cognitiva.

Estudos recentes na área da linguagem, como por exemplo a análise do discurso,

mostram a necessidade de se incorporar aos estudos sobre a constituição do sujeito

e da subjetividade a instância do inconsciente. Por esta razão, a escolha teórica de

Lemos nos parece importante na medida em que para ela a criança não monitora

aquilo que experencia em suas interações cotidianas. Detalhes sobre esta posição

teórica serão vistos a seguir.

1.2 Pressupostos básicos da Teoria Interacionista em Aquisição de Linguagem

de Lemos

Analisando as pesquisas desenvolvidas por Lemos, em sua fase inicial,

observamos que: esta perspectiva, nos primeiros anos de vida da criança a atividade 

interpretativa da mãe é fundamental para a construção da linguagem e para a

constituição do sujeito. É um processo baseado na imagem ou na representação

que a mãe faz de seu bebê enquanto interlocutor.

A linguagem, segundo Lemos (1982), seria indeterminada. As primeiras

palavras são simplesmente recortadas de um esquema interacional e colocadas em

outro, ou seja, a criança não fala a partir de uma categoria e, sim, a partir de

fragmentos da fala do outro.
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Por meio desse procedimento e com a colaboração de um parceiro interacional

mais hábil do ponto de vista lingüístico, gradativamente a criança vai construindo a

significação da linguagem e do mundo, constituindo-se como sujeito. Assim, Lemos

(1982) diz que a fala inicial da criança só pode ser interpretada, passando a ganhar

sentido, dentro do contexto dos esquemas interacionais entre criança e adulto.

Contudo, Lemos (2002) retoma esta posição afirmando que:

uma saída precária desse impasse foi tratar esses enunciados iniciais
como lingüisticamente indeterminados, indeterminação essa que incidia até
mesmo sobre sua função comunicação: quem fala e a quem (se) fala?
Precária porque anunciava, sob a forma de uma falta que viria a ser
preenchida, um momento em que a criança assumiria um discurso próprio
e determinável, enquanto instanciação de um conhecimento lingüístico
passível de descrição. Mantinha-se assim a língua como objeto de
conhecimento e a relação com o outro materno como relação dual,
provedora de fala, porém, não atravessada pela língua enquanto terceiro.

Este princípio vê criticamente posturas defendidas por Vygotsky e Wallon ao

atribuírem um papel fundamental à interação social. É interessante notar que

Vygotsky ([1936] 1998) tematiza o contato com os membros de costume de um

determinado grupo social que o bebê, sujeito biológico,faz. Isto é necessário para

que ele transforme-se gradativamente em sujeito sócio-histórico, cuja interação com 

o mundo será indireta, mediada por sistemas simbólicos característicos de

processos psicológicos superiores, tipicamente humanos.

Além do papel mediador do signo, já mencionado por Walon, Vygotsky referiu

um outro tipo anterior de mediador: o instrumento. A idéia de instrumento advém dos 

pressupostos teóricos marxistas que embasam sua teoria; o instrumento tem a

propriedade de ampliar a ação sobre a natureza. A diferença entre os instrumentos

humanos e os instrumentos usados por alguns animais consiste na natureza social

dos primeiros, construídos para uma determinada finalidade presente ou futura,

aperfeiçoados e transmitidos de geração a geração. O que irá também diferenciar

estes autores da abordagem atual de Lemos, será a importância dada ao papel do

inconsciente, da língua, e das subjetividades que estão em interação com a criança.

Desse modo, há um outro outro significativo para a constituição da linguagem da

criança, como diz Lemos em seus textos.
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Apesar dessas diferenças, é preciso ressaltar o grau de dependência da fala

do outro , tal como formulado por Lemos, fato que não significa a adesão à empiria,

às explicações sobre aquisição da linguagem como repetição e imitação do que o

meio oferece. Neste sentido, é interessante lembrar o que Basso (1995) apresenta

sobre o tema quando diz que a linguagem não está pronta para a criança. Há uma

espécie de repetição (colagem da fala do adulto) que precisa ser estudada no

âmbito da indeterminação da linguagem, da incompletude do sujeito e da

historicidade do discurso. Tais fatores se cruzam nas situações de interação, no

contexto desta criança com um outro significativo a ela, favorecendo o processo do

funcionamento da linguagem.

Na perspectiva de Vygotsky ([1936] 1998), quando critica os estudos

psicológicos que preconizam uma independência total entre fala e raciocínio prático,

a atividade simbólica organizará, gradativamente, o processo do uso de

instrumentos pela criança, produzindo novas formas de comportamento. À medida

que a criança se apropria da linguagem na interação com o outro, ela se torna capaz 

de controlar o ambiente, relacionando-se diferentemente com este e organizando

seu comportamento intelectual. Nesse estágio, a criança começa a apropriar-se dos

signos. É justamente essa idéia de controle que Lemos e seguidores põem em

xeque nas suas pesquisas mais recentes sobre aquisição da linguagem.

1.2.1 Processos dialógicos

Lemos, em 1982, considerava três processos como responsáveis pela

construção da significação, em uma relação dialógica: 1º) a especularidade; 2º) a

complementaridade; 3º) a reciprocidade . Tais processos seriam os regentes do

diálogo, não seguindo hierarquias. Acreditava, a autora, que através deles haveria

uma discretização (processo de transformação do contínuo sonoro em unidades

discretas ou categorias) e sistematização gradual das várias faces da linguagem.

A especularidade diz respeito ao que acontece quando a mãe oferece sua

atividade como espelho para a própria criança e para si própria como intérprete e

interlocutora. O objetivo da especularidade é colocar fora da criança o seu

enunciado, para que ela possa vê-lo e reformulá-lo. Já a complementaridade pode
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ocorrer interturnos e intraturnos. A primeira ocorre quando a resposta da criança

preenche um lugar semântico , sintático e pragmático , instaurado pelo enunciado

imediatamente precedente do adulto; a segunda, quando o enunciado da criança

resulta da incorporação de parte do enunciado do adulto e de sua combinação com

um vocábulo complementar. A reciprocidade seria a resposta pela própria

instanciação do diálogo, papel que a criança assume, colocando a mãe na posição

que antes lhe era exclusiva: a produzir algo interpretável como resposta, segundo

uma perspectiva instaurada pelo outro.

Lemos percebeu a falha teórica de focalização nos processos dialógicos, os

quais não explicavam porque a criança só incorporava certos fragmentos da fala do

adulto e não outros. Além disso, o termo especularidade passava uma idéia de que

a criança simplesmente repetia a fala do adulto. A partir disso, os termos processos

dialógicos e diálogo são substituídos por interação.

1.2.2 Processos metafóricos e metonímicos

Prosseguindo em sua trajetória investigativa, a autora, em 1992, retoma e

reelabora conceitos relativos à organização estrutural da linguagem propostos por

Jakobson13 (1967); bem como passa também a levar em conta em seus estudos e

reflexões sobre a aquisição da linguagem conceitos propostos por Saussure

(relações associativas e sintagmáticas), os quais já haviam sido relidos por Lacan14

(1966). Desse modo, ela passa a utilizar o estatuto descritivo e explicativo dos

processos metonímicos e metafóricos, que estão na base das releituras e retomadas 

acima referidas, na dedução e compreensão das mudanças, na relação da criança

com a língua materna, no processo de sua constituição como falante, ou seja, na

aquisição de linguagem.

Sobre isso Lemos (2002, p.54) diz que

esse passo responde ao efeito que teve sobre meu trabalho o ter-me dado
conta, através de uma relação então mais estreita com a obra de Jacques
Lacan, de que os processos metafóricos e metonímicos não remetiam a um 

13 JAKOBSON, R. (1963) Deux aspects du language et deux types d aphasie. Em Essais de
Linguistique Générale. 43-67
14 LACAN, J. (1966) Écrits. Paris: Seuil.
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movimento autônomo da língua sobre si mesma, mas sim a um sujeito, isto
é, ao modo de emergência do sujeito na cadeia significante. Estava,
portanto, também em questão nesse momento, a possibilidade de uma
relação entre Lingüística e Psicanálise no campo da Aquisição de
linguagem.

Jakobson ([1967] 1999, p. 39-40) discute o duplo caráter da linguagem,

afirmando que falar implica a seleção de certas entidades lingüísticas e sua

combinação em unidades lingüísticas de mais alto grau de complexidade. Pode-se

dizer que a concorrência de entidades simultâneas e a concatenação de entidades

sucessivas são os dois modos segundo os quais nós, que falamos, combinamos os

constituintes lingüísticos. Diz então:

Todo signo lingüístico implica dois modos de arranjo:
1) A combinação. Todo signo é composto de signos constituintes e / ou
aparece em combinação com outros signos. Isso significa que qualquer
unidade lingüística serve, ao mesmo tempo, de contexto para unidades
mais simples e / ou encontra seu próprio contexto em uma unidade
lingüística mais complexa. Segue-se daí que todo agrupamento efetivo de
unidades lingüísticas liga-as numa unidade superior: combinação e
contextura são as duas faces de uma mesma operação. 
2) A seleção. Uma seleção entre termos alternativos implica a possibilidade
de substituir um pelo outro, equivalente ao primeiro num aspecto e
diferente em outro. De fato, seleção e substituição são as duas faces de
uma mesma operação.

Para Ferdinand de Saussure (1922), a combinação (relações in praesentia)

baseia-se em dois ou vários termos igualmente presentes dentro de uma série

efetiva e a seleção une os termos in absentia como membros de uma série

mnemônica virtual. Estaria, pois, associada ao código e não à mensagem formada.

Baseado nestas relações entre os elementos estruturais da língua, Jakobson

(1967) distinguiu dois tipos de distúrbios afásicos. A saber: o primeiro tipo seria

caracterizado por transtornos nas operações relativas ao eixo das similaridades; e o

segundo, abarcaria os transtornos ligados ao eixo da contigüidade. Avança, em

seguida, na sua proposição de organização da linguagem quando vincula estes

eixos a duas figuras polares de estilo: a metáfora baseada na similaridade; e a

metonímia baseada na contigüidade. Assim, o pólo metafórico (o das relações de

similaridade) envolve deterioração das operações metalingüísticas; e o pólo

metonímico (o das relações de contigüidade) altera o poder de preservar a

hierarquia das unidades lingüísticas. Percebe-se, portanto, que no comportamento
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verbal normal ambos os processos estão constantemente em ação, mas a

observação em detalhe mostra que, sob a influência dos modelos culturais, da

personalidade e do estilo verbal de cada sujeito, um dos dois processos pode ser

preponderante nos discursos realizados, independentemente da presença de uma

patologia ou distúrbio da linguagem.

Segundo Lemos (1992), na aquisição de linguagem, o processo metonímico 

ocorre quando a criança se ancora em fragmentos anteriores da fala da mãe, ou 

seja, quando o efeito da fala do outro está representado na fala da criança. E os 

processos metafóricos são evidenciados quando o que aparece como erro está

vinculado metonimicamente à fala anterior da mãe, mas sob a forma de uma relação 

substitutiva. Assim, o processo metafórico estabelece, pela substituição, uma 

relação de semelhança entre palavras e entre cadeias. Sobre isso Lemos (1997, p. 

9) afirma: [...] não é na fala imediatamente precedente da mãe, mas no âmbito do 

próprio enunciado da criança que está a cadeia que oferece sustentação para o 

movimento dos significantes, deslocando-se, aproximando-se, ressignificando-se .

Lemos (1997) expõe duas motivações para o estudo desses processos.

Como primeira motivação para o uso dos processos metonímicos e metafóricos,

evidenciou-se que Jakobson se colocava, de certa forma, além do estruturalismo

que analisa a(s) língua(s) de um ponto de vista que exclui o falante (ponto de vista

do código). Só assim se pode entender que, embora defina esses processos seja

como dois aspectos da linguagem , seja como o duplo caráter da linguagem ,

Jakobson dá um passo no sentido de incluir o falante (afásico) no funcionamento do

código, ainda que por via de uma lesão orgânica ( afasia).

A segunda motivação diz respeito às vantagens que esses processos

ofereciam:

Interpretar os enunciados da criança não como instanciações de categorias e 

estruturas lingüísticas, mas como produto de relações tanto entre os

fragmentos não-analisados e os enunciados/textos do adulto, quanto entre

esses fragmentos no domínio de um mesmo enunciado da criança;

Inferir dessas relações um movimento de ressignificação desses fragmentos

e da própria posição da criança na língua.
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A questão que levou a autora a outras linhas de teorização que abrissem a

possibilidade de incluir a heterogeneidade da fala da criança como recorte

constitutivo da empiria da aquisição de linguagem foi: como atribuir à fala da criança

o estatuto de manifestação de um conhecimento em construção (hipótese

construtivista), ou como conhecimento inato (teoria gerativista).

Teorias como as de Bruner (1975) e Ochs et al15 (1977) serviram como apoio

parcial para vincular essa heterogeneidade da fala da criança ao seu estatuto de

dependência da fala materna, isto é, para dar reconhecimento ao fato de que a fala

da criança repetia (espelhava) a fala tanto imediata, quanto mediata de seu

interlocutor adulto privilegiado.

Segundo Lemos (1997), a dependência dos enunciados da criança à fala

materna, levou-a a redefinir o processo de aquisição de linguagem como uma

trajetória da criança da posição de interpretado à posição de interprete, além da

necessidade de explicitar aquilo que na fala da criança corresponderia e sustentaria

essa mudança, o que as propostas interacionistas não poderiam ajudar.

O erro, em autores como Bowerman16 (1982), Peters17 (1983), Karmiloff-

Smith18 (1986), apresenta-se como indício comportamental de processos de

reorganização de um estado de conhecimento anterior, mesmo divergentes em

relação à natureza. Assim, para essas autoras o erro sinalizava um estado mais

avançado de conhecimento da língua e, em conseqüência, um estado também mais

avançado em relação à fala do outro. Baseando-se neste conteúdo, Lemos (1997)

se auto critica em relação ao artigo de 1982, ao dizer que não pode ir além de uma

assimilação dessas posições a um processo de crescente objetivação da língua,

como se pode observar neste trecho:

Ainda que incompletas, essas considerações finais me levam a concluir
que é através da linguagem enquanto Ação sobre o Outro (ou
procedimento comunicativo), e enquanto Ação sobre o Mundo (ou

15 OCHS, E., SCHIFFELIN, B., M.L.PLATT (1977) Propositions across utterances and speakers. Em 
E. Ochs & B. Schieffelin (Orgs.) Developmental Pragmatics (251-268)
16 BOWERMAN, M. (1982) Reorganizational processes in lexical and syntactic development. In E. 
Wanner e L. Gleitman (Orgs.) Language acquisition: the state of the art. Cambridge: CUP (319-345)
17 PETERS, A. (1983) The units of language acquisition. Cambridge: CUP
18 KARMILOFF-SMITH, A. (1986) from meta-processes to conscious access: Evidence from children s
metalinguistic and repair data. Cognition 23 (95-147)
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procedimento cognitivo) que a criança constrói a linguagem enquanto
Objeto sobre o qual vai poder operar (LEMOS, 1982, p. 119-120).(grifo da
autora)

Para a autora, o erro ocorre enquanto sintoma de construção de

conhecimento. Assim, pode-se dizer que o que os processos metafóricos e

metonímicos configuram vai muito além do que se designa pelo termo substituição.

A distinção entre a nomeação dos processos metafóricos e metonímicos, dos

eixos associativo e sintagmático de Saussure, é explicada por Jakobson como uma

necessidade de explicitar os processos de construção da significação como

resultado ora de relações opositivas, ora de relações contrastivas. Jakobson não

hesita em reconhecer os dois eixos de relações como determinantes de um

movimento de significação que não se detém nas unidades em si (Saussure). Sobre

isso Lemos (1997) diz:

essa conjugação da generalização com a restrição é suficiente para
explicar, no quadro do estruturalismo, a formação de classes e categorias
morfológicas ou morfossintática a partir do eixo associativo, e até mesmo
da estrutura da sentença enquanto domínio em que se articulam termos e
posições, a partir do eixo sintagmático. Enfim, um funcionamento que
garante a estabilidade da significação.

Contudo, Jakobson, ao se referir à contigüidade como característica do

processo metonímico e à substituição como característica do processo metafórico,

tem sempre em mente uma relação in praesentia ou in absentia entre as

unidades significativas (palavras e não cadeias), como dito anteriormente.

Lacan, relendo a teoria formulada por Freud sobre os mecanismos de

condensação e deslocamento presentes no sonho, analisa os processos metafóricos 

(substituição) e metonímicos (contigüidade) enquanto relações entre unidades cuja

viabilidade reside no que previamente as une do ponto de vista semântico.

Baseada, então, nos aportes tanto da lingüística estrutural/funcionalista,

quanto da psicanálise no que se refere à aproximação dos conceitos de processos

metafóricos e metonímicos de organização da linguagem às noções de

condensação e deslocamento, Lemos (1997) diz que a estabilização não é

interpretável como ponto final na atuação desses processos; isto porque uma certa
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homogeneidade na fala dos adultos não os homogeiniza enquanto falantes, não

elimina a singularidade e a diferença, nem detém a mudança lingüística. 

1.2.3 Posições discursivas (Curva-em-U)

Para Lemos, a mudança do ponto de vista fenomênico é o aspecto mais

importante da aquisição de linguagem. Assim, para definir a melhor representação

da mudança do ponto de vista empírico, autores como Bowerman (1982) e Karmiloff-

Smith (1986) retomaram da literatura psicológica a figura conhecida como Curva-em-

U, em que se dá visibilidade a ciclos nos quais acertos precedem erros que

desaparecem para dar lugar a uma fase final de acertos (crítica aos processos

reorganizacionais).

acerta       acerta

     erra

No entanto, não será essa a perspectiva a ser adotada por Lemos uma vez

que ela não considera que as espécies de colagens da fala do adulto sejam

considerados acertos.

Lemos (1992), então, formulou três posições da criança como falante. Na

primeira posição a criança acerta, pois a fala da criança está circunscrita à fala do

outro: na fase inicial de acertos, a fala da criança não só consiste de fragmentos da

fala do adulto como depende do reconhecimento que a interpretação do adulto

confere a esses fragmentos para continuar a se fazer presente no diálogo. Estes

fragmentos, não considerados mais especulados, são restos metonímicos que

migram para a fala da criança.

Na segunda posição, os erros ocorridos na fala da criança não são

percebidos por ela, através das correções feitas pelos adultos. Configura-se, assim,

a impossibilidade da criança em reconhecer o que na fala do adulto, em resposta a

seu enunciado, assinala uma diferença ao seu próprio enunciado. Isso, então,

mostra o que é chamado movimento da criança na língua, ao ser impermeável a

correção do outro, não havendo deslocamento (correção do enunciado errado pelo
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correto). Lemos (2002) afirma que a característica da segunda posição é o erro .

Afirma (2002, p. 59) ainda que esses fenômenos pareciam confirmar não só a

língua como pólo dominante da segunda posição, [mas também] como uma vigência

do processo metafórico para além do erro .

A terceira posição caracteriza o estado estável, no qual ocorre o

desaparecimento do erro coincidindo com pausas, reformulações, correções

provocadas pela reação do interlocutor e as auto-correções. Estes fatos ocorrem sob 

a forma de substituições. Significa, assim, o apoio aos processos metafóricos e

metonímicos que implicam o reconhecimento da diferença entre a unidade a ser

substituída e a que a vem substituir, sendo determinado pelo movimento de

assemelhamento à fala do outro. Na verdade, uma tentativa de assemelhar-se ao

outro, pois já responde aos efeitos da fala do outro. Lemos (2002, p.56) afirma que

seria nesta posição que a criança, enquanto sujeito falante, se dividiria entre aquele

que fala e aquele que escuta sua própria fala , conseguindo estabelecer a diferença

entre a sua fala e a fala do outro.

Na primeira e segunda posições a criança é personagem da fala; e na

terceira, torna-se autor. O erro, então, tem uma nova dimensão. Merece ser olhado

na análise, para que se entenda como funciona o processo de aquisição de

linguagem. É a primeira teoria que admite o erro como constitutivo dos processos da 

construção da linguagem.

Mas uma importante afirmação da autora é que essas três posições propostas 

não significam algo irredutível: não há como eliminar da relação do falante com a

sua língua materna nem a fala do outro e seu efeito, nem o movimento da língua e

seu efeito tanto de estabilização quanto de ruptura e estranhamento (Lemos, 1997,

p 16). Lemos (2002), portanto, conclui:

que não há superação de nenhuma das três posições, mas uma relação
que se manifesta, na primeira posição, pela dominância da fala do outro, na 
segunda posição, pela dominância do funcionamento da língua e, na
terceira posição, pela dominância da relação do sujeito com sua própria
fala.
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Os processos metafóricos e metonímicos são usados por Lemos, na tentativa

de dar conta das mudanças na relação da criança com a língua no decurso de sua

constituição como falante na / pela linguagem. Nesta perspectiva a linguagem não

existe a partir dos vocábulos, pois como evidencia Lemos e seguidores, a linguagem

transita entre a criança e o outro e, portanto, desde que nasce, a criança já é

interpretada pela mãe (Lemos,1995). Surgem, então, os dois eixos no

funcionamento da linguagem:

EIXO PARADIGMÁTICO EIXO SINTAGMÁTICO

Vertical

Processo metafórico

Substituição

Significado

Trabalha na ausência do elemento

que foi substituído in praesentia

Horizontal

Processo metonímico

Combinação

Significante

in absentia

Contigüidade processo metonímico (eixo horizontal)

Substituição processo metafórico (eixo vertical)

(LÍNGUA)

  Eixo paradigmático

  Operação = seleção Eixo sintagmático

  Ocorre na ausência Opera = combina

  Significado Ocorre na presença

(FALA) Significante

A tensão permanente entre Língua e Fala causa o desequilíbrio entre os dois

eixos. Não há língua sem fala e vice-versa. Ambas se articulam na linguagem.

Portanto, o desenvolvimento da linguagem ocorre por reorganizações ou

redescrições sucessivas de estados de conhecimento da língua pela criança, a

chamada Curva-em-U.

Assim, a criança adquire sua linguagem através de uma relação interacional

que estabelece com o adulto e do estranhamento que ele faz no discurso da
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criança, a qual, por sua vez, desloca-se passando a incorporar elementos da fala do

outro, elementos estes chamados de restos metonímicos que irão migrar para a fala

da criança. Deste modo, a fala da criança torna-se dependente de fragmentos da

fala do adulto assim como da interpretação que este dá ao seu discurso. Esta

questão será focalizada no capítulo da análise dos dados colhidos em sessão

terapêutica.

Esta teoria contribui significativamente para áreas afins, como por exemplo,

terapeutas de linguagem, pois proporciona uma espécie de re-olhar sobre a

patologia de linguagem, tornando a prática terapêutica mais eficaz, uma vez que não 

há para esta teoria patologia de linguagem, a não ser que haja comprometimento

orgânico. O que haverá é desvio de linguagem (cristalização), que não é

considerado patológico, sendo necessário descristalizar mudando a posição

discursiva (curva em U) e causando deslocamento.

Pode-se, portanto, concluir que o erro , a falta , além de constatados e

eliminados pelo terapeuta de linguagem ou pelo outro significativo na interação com

a criança, pedem para ser lidos, porque podem ser indicativos de desenvolvimento e 

não de doença (FREIRE, 1997).

Assim, o que faz pensar a patologia de linguagem como falta ou desvio

com relação ao normal, decorrente de uma alteração estrutural ou como

manifestação do mau-funcionamento de algum dos mecanismos envolvidos no

processamento lingüístico, é a falta de uma reflexão sobre a natureza da linguagem.

Os terapeutas de linguagem necessitam ter como ponto de partida a visão social da

linguagem enquanto atividade que constitui o outro e o mundo.

O próximo capítulo abordará a família, ou seja, o outro interacional, que

exerce tanta importância nesta perspectiva lingüística evidenciada neste capítulo,

como também a influência e valor da família no contexto da clínica de linguagem.
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2. FAMÍLIA: BASES TEÓRICAS E PRÁTICA CLÍNICA

Neste capítulo, abordar-se-ão alguns aspectos sobre a estrutura, surgimento

e evolução da família, segundo Poster (1979), Osório (1996), Minuchin (1990) e

Ackerman (1986), mostrando o contraponto entre a antiga e a nova configuração

familiar. Contém um apanhado teórico breve sobre a formação da família no Brasil

que irá ajudar a compreender a evolução ou permanência dos valores contidos na

dinâmica familiar, e, em seguida, a sua estrutura atual, para então realizar uma

discussão sobre a família inserida na prática fonoaudiológica.

2.1 A formação da estrutura familiar e sua atualidade

A família sempre existiu na sociedade humana, sendo uma das instituições

mais antigas. Em cada época da história de nossa civilização encontramos a família

estruturada de uma determinada maneira. As configurações familiares, geralmente,

obedecem às mudanças de paradigmas sócio-culturais de cada época histórica, fato

este que acarreta modificações em sua estrutura, como poderá ser evidenciado nos

autores apresentados a seguir.

Para Murdock (apud OSORIO, 1996) a origem da família é universal. Afirma,

ainda, que a família nuclear também é universal, e que apresenta quatro funções

elementares: sexual, reprodutiva, econômica e educativa, as quais seriam pré-

requisitos para a sobrevivência de qualquer sociedade.

As estruturas familiares diferem, de cultura para cultura, quanto à sua

dinâmica interna. O casamento entre irmãos, que era considerado como o

casamento perfeito no antigo Egito e como um privilégio dos Faraós, na atualidade é 

considerado como incesto e passível de punição legal.

Conforme Poster (1979), na Idade Moderna o grupo familiar era estruturado

em função da preservação do patrimônio herdado. O lar tinha como função a

proteção contra a ameaça externa, e era um lugar público e político. Hoje, o grupo

familiar se estrutura em função da necessidade de conviver e do desejo ou intenção
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de procriar. O lar passa a ter uma função de prover segurança física e psicológica.

Ocorre, assim, uma maior preocupação com a saúde, aspecto antes não relevante,

que hoje é objeto de estudo. Propiciou também o surgimento de novas ciências,

como por exemplo, a fonoaudiologia, com uma origem relativamente nova em

comparação com outras ciências.

Ainda no percurso histórico da família, o autor afirma que na Idade Moderna,

nos séculos XVI e XVII (família aristocrática), as crianças eram tratadas pelos pais

como pequenos animais domésticos, e não como objeto de afeição materna ou

paterna. Na família camponesa dos séculos XVI e XVII, a mãe era tida como o

modelo de autoridade e tinha Deus e o pároco como representantes da autoridade.

A família burguesa do século XIX tinha os pais como modelo de identificação e a

autoridade era parental. Na família operária do mesmo século, o modelo de

autoridade era o patriarcal, tendo o patrão como ponto de referência. Já, na família

contemporânea, os filhos são vistos como depositários das expectativas parentais e

a autoridade é compartilhada pelo pai e pela mãe. Nesta sociedade vamos encontrar 

a preocupação social de integrar a pessoa portadora de deficiência física ou mental,

ou o doente crônico na família e na sociedade. Percebe-se então o grande

contraponto entre o pensamento antigo e o novo (atual).

Phillipe Áries (1981) evidencia que o sentimento de família e a valorização da

infância só foram perceptíveis na Renascença, com a mudança realizada por

religiosos e pedagogos. No Brasil, pode-se afirmar que a medicina foi fundamental

para o surgimento ou revitalização do sentimento de intimidade, em fins do século

XIX. A medicina agiu nos hábitos de alimentação e vestuário, que eram muito

precários nesta época. A alimentação na modernidade tornou-se importante por

representar o encontro e a retração da família sobre ela mesma e pelos indivíduos

exercerem controle recíprocos sobre suas condutas; o que não acontecia na

antiguidade, pois ainda não havia sido desenvolvido o sentimento moderno de

intimidade, caracterizado pela valorização do convívio exclusivo entre pais e filhos.

Costa (1983) afirma que a evolução, portanto, acarretou as seguintes

características: valorização do convívio íntimo entre pais e filhos, sem a companhia

de pessoas estranhas, antes residentes na casa; o desenvolvimento físico-
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sentimental dos filhos torna-se importante, os pais passam a educá-los de forma

mais individualizada, com consciência de suas próprias individualidades; há a

coesão familiar, através da energia moral vinda do amor entre pais e filhos,

substituindo progressivamente a ética religiosa e os imperativos de sobrevivência

material.

Outro fator de dispersão do sentimento de intimidade que inibia a

individualidade era o tipo de solidariedade familiar. O papel do homem era

dominante;ou seja, ele representava o princípio de unidade da propriedade, da

moral, da autoridade, da hierarquia. Dele vinha toda iniciativa econômica, cultural,

social e sexual. A estabilidade da família antiga dependia da não motivação e

vontades individuais. O pai decidia as escolhas afetivas e as escolhas de instrução

dos seus dependentes, e estes reagiam de forma passiva. Quanto mais distância

afetiva, mais autoridade possuía.

Conforme as características da vida colonial, o conteúdo emocional da família

refletia e adequava-se às suas características. A intimidade era superficial, atrofiada,

pouco diversificada. Não possuía o reconhecimento e cultivo das peculiaridades

emocionais. Um indivíduo introspectivo era raro. Quando a medicina abre a casa ao

convivo social, a intimidade é enriquecida; na casa há o melhoramento de seus

utensílios; e no sujeito, de suas individualidades. A privacidade familiar, o conforto

doméstico e a interiorização dos indivíduos progridem juntos, no mesmo ritmo

(COSTA, 1983). 

Costa (1983) diz que com a diversificação econômica do país, os pais

começaram a investir nos filhos. Nesta direção, um filho saudável e educado era

mais lucrativo que a exploração de uma mão-de-obra desqualificada, pois estava

investindo num futuro aumento da riqueza familiar. O psiquismo começa a exercer

importância, já que manifestações emocionais costumam provocar desequilíbrio

orgânico, ameaçando a saúde. Introduziu-se a idéia de que a maneira como o

indivíduo tinha sido tratado na sua infância era determinante de suas qualidades

corporais e morais quando adulto. Assim, uma criança bem cuidada iria se tornar o

perfeito adulto higiênico. Percebe-se o reforço ao intimismo. Constituiu-se, portanto,

o eu romântico, interessado no corpo, sexo e psiquismo, onde parecia estar o
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sucesso pessoal e familiar. Surgiu um novo tipo de submissão das mulheres, criado

pela higiene que a medicina conferiu: a submissão pelo amor ao marido, aos filhos e

ao lar.

Os resultados desses benefícios obtidos pela família na submissão à higiene,

foram uma otimização na intimidade e estabilização dos indivíduos. A partir desses

preceitos, os pais modificaram suas relações com os filhos e a família passou a

valorizar a educação e cuidados na infância.

Assim, para Osório (1996, p. 16),

Família é uma unidade grupal onde se desenvolvem três tipos de relações
pessoais aliança (casal), filiação (pais/filhos) e consangüinidade (irmãos)

e que a partir dos objetivos genéticos de preservar a espécie, nutrir e
proteger a descendência e fornecer-lhe condições para a aquisição de suas 
identidades pessoais, desenvolveu através dos tempos funções
diversificadas de transmissão de valores éticos, religiosos e culturais.

Considera, ainda, que a família pode se apresentar, de forma geral, sob três

formatos básicos: a nuclear (conjugal: constituída por pai, mãe e filhos), a extensa

(consangüínea: composta por membros que tenham quaisquer laços de parentesco)

e a abrangente (inclui os não parentes que coabitem).

Osório afirma, também, que a tendência dos autores da atualidade e dos

meios de comunicação vigentes, é de dizer que a família atual está em crise , e

promulgam sua falência e morte. Mas se posiciona, dizendo que a família apenas

atravessa mais um momento de mutação em seu ciclo evolutivo, acreditando que ela

não deixará de ser um laboratório de relações humanas , onde se testam e

aprimoram os modelos de convivência que tentam o melhor aproveitamento dos

potenciais humanos, para que uma sociedade mais harmônica e promotora de bem-

estar coletivo seja criada.

Para este autor, estamos caminhando para um modelo familiar universal,

onde existe a aceitação dos pais de que não são donos do destino dos filhos, onde

os filhos são mais incentivados para investirem em seu crescimento pessoal, que

não podem mais deter o envelhecimento dos pais e nem assegurar sua onipresença

protetora.
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Para Minuchin (1990), as mudanças da sociedade irão influenciar sempre as

mudanças na concepção de família, que em resposta às necessidades da cultura

assume ou renuncia às funções de proteção e socialização de seus membros. Diz

ainda o autor que as funções da família hodierna atendem a três objetivos: a

proteção psicossocial de seus membros, a acomodação a uma cultura e a

transmissão dessa cultura.

Para o autor, a família é a matriz do desenvolvimento psicossocial de seus

membros: um sentido de pertencimento e um sentido de ser separado. É a família

que dá a identidade, modela e programa o comportamento da criança. 

Minuchin (1990) afirma que as agressões atuais à família são típicas de

períodos revolucionários: nos anos 20, quando as leis reguladoras de casamento,

divórcio e aborto tenderam para a dissociação da família; na atualidade, porém, as

comunidades, por exemplo, a Russa, a Israelense, estão tendendo a aumentar as

funções da família nuclear. A família que não tinha as responsabilidades sobre a

criação de seus filhos, ou cujos filhos não eram reconhecidos como indivíduos com

direitos próprios, nos tempos atuais passou a ter outra configuração: os pais estão

se responsabilizando mais por seus filhos; no entanto, a grande quantidade de pais

que trabalham fora faz com que eles abram mão da socialização das crianças cada

vez mais cedo.

Assim, Minuchin (1990) lembra que a família atualmente está num período de

transição, razão pela qual está sendo atacada, principalmente no que diz respeito à

família nuclear, como a formadora da psicose, dita pelas feministas como uma

fortificação do machismo. Porém o que na realidade existe, é que a família está em

uma fase de transição e que irá mudar com as transformações da sociedade.

Portanto, para o autor quando se investiga uma família deve ser considerado

se ela :

a) é a de um sistema sócio-cultural aberto em transformação;

b) passa por um desenvolvimento, atravessando certo número de estágios, que

requerem reestruturação;



- 53 -

c) se adapta a circunstâncias modificadas, de maneira a manter a continuidade

e a intensificar o crescimento psicossocial de cada membro.

Para Ackerman (1986), a família é o locus para o sujeito possuir a unidade

básica de crescimento e experiência, desempenho ou falha. É também a unidade

básica de doença e saúde. Afirma que a família está em constante transformação

através dos tempos, como produto de um processo evolutivo, e que se molda às

condições de vida que predominam em um certo tempo e lugar.

Sobre a família contemporânea, também diz que ela está mudando seus

padrões em um ritmo muito rápido. Isto se dá porque ela está, de uma forma

evidente, se acomodando à crise social que é a marca de nosso período na história.

Segundo Ackerman, a família tem duas funções: assegurar a sobrevivência

física e construir a humanidade essencial do homem. Os objetivos sociais atendidos

por ela são:

1. O fornecimento de alimento, abrigo e outras necessidades materiais que
sustentam a vida e protegem contra perigos externos, uma função melhor
desempenhada sob condições de unidade e cooperação social; 2. O
fornecimento de uma união social que é a matriz para a ligação afetiva das
relações familiares; 3. A oportunidade de desenvolver uma identidade
pessoal, ligada à identidade familiar, essa união de identidade
proporcionando a integridade física e a força para enfrentar novas
experiências; 4. A padronização dos papéis sexuais, que preparam o
caminho para a maturidade e desempenho sexual; 5. A educação dirigida à 
integração nos papéis sociais e à aceitação de responsabilidade social, e,
6. O desenvolvimento da aprendizagem e o apoio à criatividade e iniciativa
do indivíduo . (ACKERMAN, 1986, p. 32)

Logo após a observação da história da evolução da família, é interessante

notar sua diferente configuração e perspectiva atual, o que poderá causar até

mesmo um sentimento de estranhamento pela tamanha divergência dos tempos

antigos com o atual e como ocorreu essa evolução. Percebe-se, portanto, uma

concordância entre estes três últimos autores ( Ackerman, Osório e Minuchin) de

que a família da atualidade está em franco processo de transformação, que este

processo faz parte de sua ascensão evolutiva, e que, apesar de existir uma crise

social, a família continua sendo a base para o crescimento saudável biopsicossocial,

de formação da identidade, educação e proteção a seus membros. Mas é importante 
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frisar que a família não está estagnada em relação ao seu processo de mudança, as

quais irão estar sempre presentes no decorrer dos tempos, pois como foi explicitado, 

ela segue também as mudanças ocorridas na sociedade.

Em relação às constantes mudanças ocorridas na estrutura familiar, Maitena,

(2003) em um quadro de seu livro19, faz uma crítica aos dias atuais demonstrando a

formação de pequenos tiranos , ao explicitar a mudança nas relações entre pais e

filhos que foi de um extremo de autoritarismo a um extremo de permissividade.

Percebe-se, também, em cada quadro, dois discursos com ideologias diferentes, o

autoritário dominante e o submisso dominado. Ao longo do texto ocorre uma

inversão nos papéis dos personagens: no início o discurso dominante é o da mãe e

nos quadros intermediários a criança vai gradativamente tomando sua defesa

mesmo ainda na posição de dominado, até chegar no último quadro em que os

papéis se invertem, a criança apropria o discurso autoritário.

Percebe-se, então, a aquisição de novas identidades, articuladas aos novos

ideais, que se sobrepõem às antigas identidades posicionais, mas sem alterá-las

substancialmente. Assim, o processo de modernização está longe de ser linear, já

que há convivência de ideais hierárquicos e igualitários nas famílias.

Neste sentido, pensar a aquisição da linguagem em nossa cultura e em nossa 

época, é pensá-la no interior das relações familiares, mas não só, tendo em vista o

papel de destaque que a instituição escola parece assumir no processo de

socialização das crianças nos dias atuais.

No caso das crianças portadoras de algum distúrbio de comunicação, a

instituição clínica tem que ser considerada, bem como o papel do terapeuta na

dinâmica familiar. Este será o tema focalizado a seguir.

19 o quadro vai estar disponível nos anexos.
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2.2 Família na clínica da linguagem

Palladino (1990) aponta para as várias possibilidades de se olhar a cena

clínica , no caso das chamadas terapias fonoaudiológicas: a clínica da objetividade e 

a clínica da subjetividade, também abordadas por Freire (2000).

A clínica da subjetividade, ou clínica da significação, evidencia a necessidade

de dar um sentido ao sintoma trazido pela família e pela própria criança. Sobre isso

Cunha (1997) afirma que sempre haverá sentido nos ditos, daí a necessidade da

clínica fonoaudiológica ser essencialmente dialógica, digo, a partir da interação, com

trocas entre os sujeitos.

Sobre isso Albuquerque et al (2000, p. 7) afirmam:

Se apenas for ouvido o que a família nos traz e não se preocupar com o
verdadeiro sentido do dito, achando que está tudo claro, estamos
mergulhando em busca da verificação apenas, em outras palavras, na
clínica da objetividade, onde não existem dúvidas, porque não é necessário 
mais buscar, as palavras já estão explícitas.

A clínica da objetividade (verificação) não permite o empírico ou a

singularidade de cada indivíduo, o que ocorre é uma universalização tida como regra 

que procura transformar o real em ideal, e tudo o que foge do padrão real / ideal

deve ser compreendido como algo irrelevante e de pouca importância para a

evolução do quadro do paciente.

É essa clínica, segundo Freire (2000), que marca o princípio da prática

fonoaudiológica. A criança, nesta perspectiva, é vista dentro de um plano

maturacional, como um corpo biológico. Ocorre, pois, uma objetivação da linguagem, 

como diz Freire (2000, p. 2) Nesta clínica, o que importa da linguagem é sua

corporalidade, ou seja, como o falar pode indicar um funcionamento qualquer do

corpo . E dos pais, só se espera colaboração.

Palladino (1990) demonstra que na clínica da subjetividade (significação) os

referenciais gerais, o que é plural, o editado, garantido, são considerados como

condição necessária, mas não suficientes para a construção do espaço clínico. A
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regra tem sua importância, mas o subjetivo, ou seja, a parte mais intrínseca do

indivíduo deve ser relevada ao se traçar as metas do trabalho a ser desenvolvido.

Para a autora, esta clínica é concebida como espaço único e a subjetividade é

definida na alteridade, no cenário de confrontação permanente entre o igual e o

diferente, o singular e o plural.

A clínica da subjetividade, portanto, possibilita a escuta que é necessária

nas situações de entrevista familiar, dentro de uma perspectiva discursiva. O

discursivo da família tem um lugar de destaque, sendo considerado fundamental no

exercício clínico. Sendo assim, é possível um deslocamento do sujeito e do

terapeuta de forma diferente da clínica da objetividade. Assim, não se deve ignorar

os dizeres que aparentemente estão claros, mas na realidade possuem outro

significado ou sentido (Albuquerque et al, 2000).

É interessante notar que este ponto de vista se aproxima de Vygotsky ([1936]

1998), quando considera que a compreensão do funcionamento da mente humana

requer um estudo sobre sua formação e atividade e não sobre sua estrutura. O autor 

ao enfatizar as origens da linguagem e do pensamento, seguia a linha de influentes

sociólogos franceses, mas foi ele o primeiro psicólogo moderno a sugerir os

mecanismos pelos quais a cultura torna-se parte da natureza de cada pessoa.

Passos (1996) ao refletir sobre a família, na clínica fonoaudiológica, aborda o

fato de um sintoma poder está sustentado, tomando forma e sentido, por

complicadores emocionais vividos no âmbito familiar.

A autora defende a idéia de que a família tem um lugar significativo na clínica

fonoaudiológica. Reconhece que a partir de uma demanda espontânea dos

profissionais da área, sentiu-se a necessidade da inserção do conhecimento sobre a

família na prática do fonoaudiólogo. Isso se deu pela percepção de que muitos dos

sintomas apresentados pelos sujeitos que procuravam esta clínica continham em

seu contexto conteúdos emocionais que não poderiam ser desconsiderados.

Nesse sentido, o olhar da clínica da subjetividade, que vê o sujeito

contextualizado e não apenas os seus sintomas, está tomando espaço nos
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atendimentos fonoaudiológicos, o que reforça a necessidade de compreender o

sintoma implicado numa rede familiar. Pois como afirma Freire (2000, p. 4), 

Sob esta perspectiva a criança é concebida como posição que ocupa no
interior da estrutura discursiva familiar, e não mais como etapa do
desenvolvimento. Nesse sentido, a especificidade da clínica de crianças se
apresentará pela implicação dos pais em seu atendimento.

É importante conhecer a história da família para compreensão da

sintomatologia do sujeito que é trazida para um processo terapêutico, pois muitos

pais disfarçam suas dificuldades no casamento por intermédio, ou melhor, julgando

um sintoma do filho. Trazem os filho doentes ao consultório, como uma forma

encobridora dos seus próprios problemas. Então, cabe ao clínico perceber o

verdadeiro problema ou sintoma que precisa ser trabalhado. Como diz Arantes

(2003, p. 62),

No que tange ao atendimento dessas crianças, acredito que um terapeuta
de linguagem deva ser uma instância promotora de uma relação outra com
o Outro (tesouro dos significantes). Condição crucial para faze-las passar à
palavra e ao estabelecimento do laço social.Trata-se de abrir um espaço
para que elas possam ocupar o lugar de falantes. Nessa perspectiva, o
fonoaudiólogo interpreta os gestos da criança, sejam eles vocais (ou não) 
nesse caso, o fonoaudiólogo empresta seu imaginário e coloca em texto o
que ainda não ganhou lugar na fala.

Para algumas teorias, a aquisição da linguagem infantil é passiva em relação

ao meio social, que é ativo. A criança aprende gradualmente, incorporando

conhecimentos já prontos, fornecidos pelo meio social; e o fundamental são a

natureza e a quantidade de estímulos fornecidos a ela.

O modelo clínico, apoiado na psicolingüística, considera a linguagem como se

constituindo fundamentalmente na relação social e dependendo muito menos do

orgânico ou biológico, do que da construção de interlocutor que o sujeito faz, na

interação. Este modelo, portanto, sustenta-se na teoria interacionista de aquisição

da linguagem. O indivíduo constitui-se como ser lingüístico, na relação social

primordial, privilegiadamente a que se estabelece com a mãe.

O processo terapêutico, com essas características, não possui como objetivo

corrigir falhas, colocar fonemas ou ampliar o léxico, e sim, a construção conjunta de
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uma interação eficaz. Conhecer melhor a família e as histórias de seus sujeitos é o

caminho para que se possa conhecer, analisar e interpretar o sintoma que é

apresentado.

Da mesma forma que se foi aprendendo a ouvir e dar significação ao dito do

paciente / sujeito, também se aprendeu a ouvir sua família. Geralmente, os

distúrbios de comunicação em geral, em seus diversos comprometimentos que

acarretam diferentes deficiências , são acompanhados de ansiedade, tensão,

angústia, dúvidas e preocupações que, muitas vezes, estabelecem formas

estranhas de relação entre a família e o paciente (Zorzi, 1993).

Os encontros com os pais, dependendo da necessidade de cada caso, podem 

ser transformados em momentos de trocas, reflexões e de questionamentos. O

objetivo é a busca pelo fonoaudiólogo de compreender melhor certas características

da dinâmica familiar, para que por outro lado, o profissional possa ajudar a própria

família a compreendê-la. Este autor, afirma ainda, que quando se trabalha ao nível

da conscientização dos problemas, aproxima a obtenção de ajuda e participação da

família.

Nesta desenvoltura, as orientações mais específicas, como aquelas que se

referem à alimentação, estimulação, comportamento e escolaridade, podem ter

significado. Ainda tendo que ter a sensibilidade de reconhecer os problemas que não 

são da nossa competência profissional e, dessa forma, conduzir situações de

orientação para trabalhar indicações para outros profissionais que forem

necessários.

Os resultados da interação / trocas com a família, contudo, dependerão

demais das características de cada família. Algumas possuem mais abertura, o que

facilitará mudanças ou novas posturas, ao contrário daquelas mais fechadas, que

não aceitam muitas modificações. Isso também se aplica em relação aos próprios

pacientes, alguns aceitam com mais facilidade modificações que outros, mais

resistentes à mudança ou aprendizado (ibdem, 1993).
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Percebe-se que a clínica da subjetividade valoriza mais a relação terapêutica,

considerando os diferentes aspectos do desenvolvimento emocional, como

estruturas fundamentais num bom êxito de um prognóstico terapêutico. É, portanto,

o contexto intersubjetivo o grande fator diferencial entre clínica da objetividade e da

subjetividade.

Segundo Maia (1986), o terapeuta, muitas vezes tentando solucionar aqueles

sintomas geradores de angústias no paciente e na sua família, assume uma postura

de onipotência para agradar a família e atribuir ao paciente uma postura impotente,

postura esta que não se adequa à postura da clínica da subjetividade.

Nesta clínica, o terapeuta não é o curador da fala do seu paciente, mas sim,

aquele que propicia que os sintomas de linguagem apresentados sejam entendidos

pela família, na medida em que procura aproxima-la do indivíduo que sofre a

privação. Assim, permite que a família e o paciente participem do processo de

construção da linguagem em questão. Neste pensamento Gauderer (1997, p 273),

afirma:

Nós somos os donos do saber e não temos, pois, a humildade de aceitar
que algum leigo nos transmita alguma informação. Isto vigora ainda no
meio psicanalítico, onde crianças e adolescentes são psicanalizados,
sendo que os pais são contatados por profissionais outros, para que não
ocorra contaminação . Estas noções errôneas constituem obstáculos para
que se desenvolva uma relação mais eficiente de trabalho entre os pais e o
dito mundo científico.

Segundo Gauderer (1997), muitos estudos têm confirmado que os pais

possuem mais capacidade e eficiência de lidar com comportamento não apropriado

dos filhos, do que profissionais altamente treinados. Segundo o autor, existem

questões importantes que dificultam a relação pais / profissionais, como os

profissionais de educação ou saúde colocarem os pais numa situação de

inferioridade. São incapazes de perceber como os pais podem contribuir para o

tratamento do filho.

Os pais são cobrados a participar, pelos profissionais, em conferências,

reuniões na escola, programas de treinamento, só que eles não dão o devido valor,

além de criticá-los. Quando os pais não participam, os profissionais acham que é por 
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falta de interesse, motivação ou negligência; só que na maioria dos casos há um

movimento inconsciente do profissional para que os pais não participem destes

programas (GAUDERER, 1997).

Sobre isso, Maia (1986, p 21) afirma: conhecer a patologia que uma pessoa

apresenta, significa conhecer sua linguagem, sua família e a sociedade em que

vive . Dessa forma, ainda segundo Maia (1986), o fonoaudiólogo não trabalha

apenas centrado no indivíduo, mas também em seu grupo familiar. Deve-se

conhecer como a família age diante do problema, qual o conceito que possui dele e

o comportamento diante disso. Enfim, a autora (1986, p. 22) diz que A família deixa

de ser mera fornecedora de informações sobre o desenvolvimento da criança,

causadora consciente ou inconsciente de parte de seus males, e passa a se

envolver no processo terapêutico, desde os primeiros contatos .

As mudanças são primeiro observadas entre o indivíduo e a família; e depois

entre o indivíduo e a sociedade. A família estará envolvida no processo terapêutico

desde o início, deixando, assim, de ser somente fonte de informações sobre o

desenvolvimento do indivíduo. Enfim, é importante que o terapeuta tenha como meta 

descobrir a representação que a família tem do sujeito e de si mesma.

Como o objetivo deste trabalho é analisar a linguagem de uma criança com

atraso de linguagem de origem interacional, esta base sobre família mostrou-se de

extrema importância, demonstrando as diversas configurações familiares, seu

surgimento, evolução e como ela é abordada na clínica de linguagem. Considera-se,

portanto, a criança em todo o seu contexto, não só na patologia que ela evidencia.

Como afirma Passos (2003, p. 90): parto do princípio de que os sintomas da criança

estão implicados na natureza e na qualidade do vínculo constituído entre ela e os

membros da sua família, particularmente no vínculo parental .

Consideradas as perspectivas teóricas sobre aquisição da linguagem e

família, passaremos a abordar as principais perspectivas teóricas sobre o atraso de

linguagem.
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3. ATRASO DE LINGUAGEM: PRINCIPAIS PERSPECTIVAS

TEÓRICAS

Este capítulo pretende revisar as principais teorias sobre atraso de linguagem, 

dando ênfase ao atraso específico da linguagem, por ser de origem interacional.

Inicialmente far-se-á uma discussão sobre o termo atraso de linguagem e sua

distinção de distúrbio de linguagem. Para, em seguida, abordar os autores

considerados relevantes a este estudo, os quais serão agrupados em dois blocos. A

saber: os autores que pertencem à clínica da objetividade e os que pertencem à

clínica da subjetividade, sendo escolhido três representantes para cada bloco,

considerando questões como conceito, características, relação com a família e o

processo terapêutico.

O uso do termo atraso de linguagem, para se referir a certas manifestações

lingüísticas, gera uma discussão entre os autores. Aguado (1997) discute o uso da

terminologia adequada. Afirma que nos países anglo-saxões, autores como Ingram

(1971)20 e Rapin (1987)21 usam constantemente o termo disfasia, ocorrendo também 

em Mendilaharsu22 (1981) e Launay23 (1972). Mas o termo que mais está sendo

usado recentemente, segundo Befi-lopes (2000; 2002; 2003), para os autores Stark

e Tallal24, 1981; Lahey25, 1990, Bishop26, 1992, é alteração específica da linguagem

Specific language impairtment (SLI) que mostra a importância da distinção entre

distúrbio e atraso. Assim, como afirma Law (2001), crianças com deficiência

específica de linguagem não possuem deficiência lingüística mais generalizada, isto

é, patologia orgânica secundária (síndromes, lesões cerebrais, distúrbios psíquicos).

20 INGRAM, T.T. S. The Classification of Speech and Language Disorders in Young Children. In:
RUTTER, M & MARTIN, J. A. M. (dirs.) The Child with Delayed Speech. London: Spastic International
Medical, William Heinemann, 1971.
21 RAPIN, I. Disfunción cerebral em la infância. Barcelona: Martínez Roca, 1987.
22 MENDILAHARSU, C. et al Estudios neuropsicológicos. Montevideo, Delta, 1981.
23 LAUNAY, Cl. Los trastornos más corrientes de la adquisición del lenguaje. In: LAUNAY, CL. &
BOREL-MAISONNY, S. (dirs.). Trastornos del lenguaje, la palabra y la voz em el niño, 2 ed.
Barcelona: Masson, 1972.
24 STARK, R.E.; TALLAL, P. Selection of children with specific language deficits. Journal of Speech
and Hearing Disorders, vol. 46, 114-122, 1981.
25 LAHEY, M. Who skall be called language disordered? Some reflections and one perpective. J
Speech Hearing Disord, v.55, p. 612-220, 1990.
26 BISHOP, D.V.M. The underluying nature of specific language impairment. Journal of Child
Psychology and Psychiatry, vol. 33(1), 3-66, 1992.
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Por achar que não há um consenso entre a literatura nacional e internacional,

Befi-lopes (2000; 2002; 2003) utiliza o termo Alteração no Desenvolvimento da

Linguagem, caracterizando-a por quadros cujas dificuldades específicas estão

relacionadas aos aspectos lingüísticos, sem decorrência de problemas orgânicos.

Afirma que alguns autores como Reed27 (1994) e Kamhi28 (1998) diferenciam o

Retardo de Linguagem do Distúrbio de Linguagem. No primeiro as habilidades

lingüísticas retardam a se desenvolverem, apesar de seguirem a seqüência do

desenvolvimento normal, tendo o grau de alteração similar entre os subsistemas de

linguagem fonológico, pragmático, semântico, morfológico e sintático. No segundo,

há um desvio na seqüência e velocidade do desenvolvimento normal das

habilidades lingüísticas, havendo uma falta de sincronia no desenvolvimento desses

subsistemas lingüísticos.

Law (2001) também distingue atraso e distúrbio de linguagem nestas

considerações apresentadas acima, afirmando que no primeiro o prognóstico é bom

e no segundo é ruim. O autor (2001, p. 33) mais detalhadamente afirma:

Assim, distúrbio pode referir-se a :
1. Um distúrbio dentro dos vários componentes da linguagem dessa
forma, com um problema mais pronunciado em fonologia do que em
sintaxe [...]
2. Um distúrbio entre a função da linguagem e as outras funções
cognitivas.
3. Um distúrbio no qual o desenvolvimento da sintaxe ou da fonologia está
fora de sincronia com os outros elementos daquele sistema [...]
Da mesma forma atraso refere-se a:
1. Um atraso generalizado dos componentes lingüísticos em relação a
todas as outras habilidades [...]
2. O mesmo que acima, mas sem qualquer compromisso com o conceito
de nivelamento. Assim, seria possível falarmos de uma criança de 10 anos
com um atraso de linguagem.

Conforme vimos anteriormente, os diversos autores que abordam o atraso de

linguagem / alteração específica da linguagem, foram agrupados segundo duas

perspectivas: os que pertencem à clínica da objetividade e os que pertencem à

clínica da subjetividade, por diferenciar a atuação terapêutica e o tipo de abordagem.

No primeiro, pode-se citar: Spinelli (1983) organicista / visão médica; Aguado

(1997) estruturalista / Behaviorista, Zorzi (1993, 1998, 2002) cognitivista. No

27 REED, V. A. An Introduction to Children with Language Disorders. 2 nd Edition. Mac Millan, 1994.
28 KAMHI, A. G. Trying to make sense of developmental language disorders. Language Speech Hear Services 
Schools, v. 29, p. 35-44, 1998.
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segundo estariam: Freire (1997), Basso (1995) e Palladino (1986) interacionistas.

Os autores serão analisados nesta ordem.

Spinelli é o primeiro autor, que faz parte da clínica da objetividade, a ser

apresentado, tendo uma visão médica / objetiva da patologia abordada. Ele (1983 p.

49) define o atraso de linguagem como:

Distúrbio específico do desenvolvimento da linguagem (D.E.D.L.), este
distúrbio caracteriza-se por atraso no aparecimento da fala, no
desenvolvimento fonológico, semântico e morfossintático; nele ocorrem não 
apenas formas imaturas na articulação, no uso do vocabulário e da
gramática, mas também desvios, isto é, produção de sons e formas
gramaticais não características de crianças menores.

O autor (1983) faz uma classificação dos distúrbios da comunicação: no

desenvolvimento e os adquiridos. Os distúrbios no desenvolvimento da linguagem

podem ser orgânicos e não-orgânicos. Os distúrbios orgânicos podem ocorrer por

falhas de órgãos periféricos ou por falhas do sistema nervoso central, e os não-

orgânicos por fatores ambientais (por privação de estímulos, por fornecimento de

modelos inadequados) e emocionais (imaturidade emocional, distúrbios de

personalidade, dificuldades frente a situações de comunicação). Os distúrbios

adquiridos da linguagem são divididos em orgânicos (por falhas de órgãos

periféricos, por falhas do sistema nervoso central) e emocionais (manifestações na

voz ou fala). Nesta perspectiva, a alteração específica de linguagem estaria nos

distúrbios da comunicação no desenvolvimento, na classificação de não orgânicos

por motivos ambientais e emocionais.

Spinelli (1983) também faz uma classificação do distúrbio da comunicação

verbal como principal e não principal do quadro clínico que um sujeito pode

apresentar. O distúrbio específico da linguagem estaria como manifestação principal

no quadro clínico junto com deficiência auditiva, afasia adquirida, gagueira e fissura

palatina. Os acometimentos em que o distúrbio da comunicação não é o principal

aspecto do quadro clínico seriam a deficiência mental, paralisia cerebral e psicoses.

Para o autor, o que constitui a reunião necessária para desenvolver a

linguagem individualmente com qualidade e eficiência é a combinação de traços

genéticos, saúde física, estado nutritivo, estimulação e clima afetivo. Assim,
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estabelece algumas condições para se afirmar a presença de distúrbios da

comunicação em uma pessoa (1983, p. 11, grifo nosso):

1. revela, frente a vários interlocutores, dificuldades freqüentes para
compreender, em grau nitidamente maior do que o observado em
indivíduos de sua idade e condições sociais;
2. deixa transparecer ou informa que entra em tensão ao falar, evita
situações de comunicação, precisa se esforçar para prosseguir falando;
3. apresenta voz freqüentemente inaudível ou com características
desagradáveis para os interlocutores;
4. tem a fala pouco inteligível, considerando-se sua idade, por falhas
de pronúncia, no vocabulário, na gramática; (grifo nosso)
5. tem fala inteligível mas com características que chamam a atenção,
interferindo com a concentração do interlocutor no significado da emissão.

Como foniatra29, considera o atendimento terapêutico com medicamentos,

orientação familiar e terapia de linguagem.

As drogas seriam utilizadas em alguns casos para melhorar a concentração e

sua prescrição estaria baseada em dados neurológicos e nas observações da

equipe de reeducação.

Os objetivos principais da orientação familiar são: 1. esclarecimento aos pais

sobre o problema do filho, para evitar negligência e ansiedade. Assim, os mesmos

poderão contribuir com informações de suas próprias experiências. 2. fornecer

informações que permitam à família desenvolver a comunicação na criança.

Podendo esta participar da terapia na condição de observador. Sobre isso Spinelli

(1983 p. 61) afirma:

[...]pode ser útil permitir-lhes que assistam sessões de terapia de
linguagem para observarem quais atitudes facilitam a comunicação. Eles
podem, por exemplo, compreender melhor, participando, que há situações
em que a correção de erros (articulatórios ou outros) é útil e outras em que
isto pode ser desastroso.

Enfim, como item 3, Spinelli afirma que em alguns casos ensinam-se técnicas

com objetivos delimitados, como a estimulação do aumento da atenção a sons,

29 Profissional formado em Foniatria especialidade médica dedicada ao diagnóstico e tratamento
de distúrbios de comunicação, muito desenvolvida na Europa e na América Latina.Seus inícios
vinculam-se aos problemas da voz e à educação de deficientes auditivos; a seguir, voltou-se também
para as demais alterações de linguagem e da fala. Reconhecida como especialidade pela Associação 
Médica Brasileira em 1974, presente em associações desde 1924, ano de fundação da Associação
Internacional de Logopedia e Foniatria [...] (SPINELLI, 1983, p.114)
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melhora dos órgãos fonoarticulatórios em relação à flexibilidade e, orientação correta

às peculiaridades da criança, quanto ao fornecimento de modelos de linguagem.

A terapia de linguagem ocorre nos casos em que seja aparente a dificuldade

e quando, mesmo com pouca dificuldade, está acarretando conseqüências

indesejáveis ou quando a família não realiza estimulação.

Para estabelecer a quantidade das sessões, considera-se a gravidade do

problema e as condições financeiras da comunidade e da família. Para o autor além

dos objetivos específicos que dependem das características do caso, podendo ser

dirigidos ao aumento da inteligibilidade e ao aperfeiçoamento articulatório, ou ao

desenvolvimento da compreensão , podem-se considerar objetivos gerais tais como

(SPINELLI 1983, p. 62):

1. Criação de clima favorável no relacionamento do terapeuta com os pais e
especialmente com a criança. O trabalho não deve ter características
punitivas para nenhuma das partes.

2. Obter participação consciente da criança sempre que o problema também
o seja, e vice-versa.

Antes de passarmos a um outro autor, é importante salientar que essa visão

de Spinelli se refere à sua produção em 1983. Hoje em dia, a concepção tanto de

distúrbio, quanto de atraso de linguagem, bem como do papel da família na clínica

fonoaudiológica se alterou bastante, pela consideração de aspectos de constituição

da subjetividade em um quadro teórico psicanalítico por ele adotado.

Ainda na clínica da objetividade, abordaremos agora Aguado (1997), que

possui uma perspectiva estruturalista em que há predominância da função

referencial da linguagem em detrimento das outras. Adota uma concepção de

linguagem que a vê como código, com níveis e subsistemas a serem investigados,

observando a linguagem enquanto produção e compreensão fonético-fonológica e

sintático-semântica, através de repetição de listas de palavras, nomeação de figuras, 

identificação de erros gramaticais, definições de termos, complementação de

sentenças orais e outros (HAGE, 2001).
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Sobre a questão, Lyons (1982) afirma que esse tipo de prática se apóia nos

pressupostos teóricos da lingüística das formas , que é aquela que se preocupa em

mostrar as regras que permitem a formação das sentenças. Assim, tanto para este

autor quanto para o anterior, a linguagem é considerada fala e o terapeuta da

linguagem, modificador de comportamento, que se baseará em comportamentos

reais. O sintoma é a doença que é tratada diretamente.

Para Aguado (1997), o atraso de linguagem pode ser definido como o não

surgimento da linguagem na idade em que geralmente ela se dá. O autor considera

ainda que a criança tem atraso de linguagem quando há presença ou permanência

de certos padrões lingüísticos encontrados em crianças de menos idade.

Considera a noção de atraso de linguagem uma noção empírica em que

não ocorrem as hierarquizações baseadas nas relações entre causas, sintomas,

formas clínicas e tratamento. O atraso de linguagem é de difícil localização, sendo 

definido, tradicionalmente, por exclusão, a partir de um bom prognóstico da ação

fonoaudiológica.

O autor (1997) faz uma descrição dos sintomas lingüísticos do atraso da

linguagem com base em crianças de 4 ou 5 anos em fala espontânea e classifica

o atraso de linguagem em leve, moderado e grave.

No atraso leve da linguagem ocorrem geralmente formas diferentes de

simplificação fonológica como: a segunda consoante ( C ) dos grupos ( CCV ) ( V= 

vogal) encontra-se ausente; nos grupos CVC e VC, a segunda consoante

desaparece ou é assimilada à C seguinte; nos ditongos, costuma faltar a semi-

vogal nos descendentes e a semiconsoante nos ascendentes. Também pode

ocorrer a ausência da vibrante múltipla (/R/) e uma grande instabilidade na

colocação do /r/ ou sua substituição pelos fonemas /l/ ou /d/, ou mesmo, a

substituição, não sistematicamente, do fonema /s/ por /t/. Apesar da criança ser

capaz de produzir o primeiro quando solicitado, acontece geralmente por

superproteção. Além das substituições e omissões podem ocorrer também

algumas assimilações. Alguns exemplos podem ser retirados dos dados colhidos

nesta pesquisa, para ilustrar as situações descritas acima são:
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Situação terapêutica com objetos de cozinha e alimentos de plástico.

228 Oh
229 O que?
230 Pato
231 Pato?
232 É
233 Pr::ato ou mesa?
234 Mesa
235 É prato mesmo

Os dois trechos abaixo foram retirados de uma atividade terapêutica

montando um quebra-cabeça de palhaço de borracha.

186 A boca, o rosto...
187 Não
188 Não? Vá coloque você
189 (incompreensível) a

boca
190 E esse? O rosto
191 Ro(t)o
192 E esse? Na na riz::: É o 

nariz?
193 É

199 Oh (c)aiu ó
200 Que nariz danado, está 

caindo, não é?
201 É
202 Olha outro olho, e esse?
203 Ota boca.
204 Outro cabelo, rapaz.

Pega mais cabelo rosa
205 Osa

No nível semântico, embora a compreensão pareça sem problemas, a

realização lingüística de conteúdos cognitivos é ligeiramente mais escassa do que

em crianças sem atraso da linguagem. Como se pode perceber no recorte abaixo:
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As duas primeiras tabelas abaixo se referem à atividade lúdica com quebra-

cabeça de borracha. A terceira é referente à conversa espontânea durante o

processo terapêutico.

47 É a cabeça do rato.
Cadê o olho dele?

48 Aqui ((A. pega a
orelha))

49 Ai é a orelha
50 Aqui
51 A orelha?
52 Elha
53 ...Vamos montar? Esse

não abre não A.
54 ((A. puxando a orelha

do rato de borracha))
Ahm

55 É para colocar aqui oh, 
coloque a cabeça

56 Beça
57 Cabeça aqui
58 ((A. pega a orelha))
59 Primeiro a cabeça A.
60 Não
61 [Essa é a orelha A. a 

cabeça é a outra
[ é...

62 Coloque esse aqui
primeiro ((referindo-se a
cabeça))

63 Muito bem. E esse? 

348 Abe ((A. usa abrir para
colocar uma peça do
jogo no lugar))

349 Isso é o que?
350 Ela. Abe
351 Abre ou coloque? Co/
352 Abe
353 Colocar, né A.
354 É
355 Coloque o olho você

agora
356 Ahm
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366 A bosa 
367 A bolsa
368 Ahm aba aqui
369 Abrir?
370 Bi
371 O que?
372 (incompreensível) ((fala

pegando no feche
querendo fechá-lo, mas
não consegue)) 

373 Fechar.
374 Cha
375 É fechar ou abrir?
376 (incompreensível)
377 Fe char ((fechando o

feche))
378 (ambá)
379 Abrir? Abra, você sabe?
380 Ai aba aqui

No desenvolvimento morfossintático, esta criança encontra-se em nível

normal. Do ponto de vista da pragmática, sua capacidade de interação ocorre

normalmente.

Já no atraso moderado da linguagem irá ocorrer uma maior redução de

padrões fonológicos. Além de ocorrer a simplificação fonológica descrita acima,

apresenta-se também uma substituição das fricativas por suas correspondentes

oclusivas; e a assimilação dos fonemas consonantais frontais por /p/ e /m/, e os

palatais e velares, por /t/. A fala dessas crianças é muito infantilizada. Em relação à

estrutura silábica, são produzidas V e VC, com o desaparecimento dos ditongos,

consoantes finais e sílabas inversas e complexas. Pode-se observar algumas

considerações traçadas acima nos seguintes recortes:

Os dois trechos abaixo se referem a conversações entre F. e A. durante o

processo terapêutico.

15 Cadê titia?
16 Tá no (ao)
17 No carro?
18 Não, cadê titia K., ti-tia.
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Quem está no carro é
titio

19 Titio D. foi embora
20 Foi embola
21 Tá na escola
22 Ecoma
23 Ah Titia K. ta na escola,

como é o nome da
escola dela?

24 É isso?

257 O que foi isso no seu
pé?

258 Dodói
259 Quem foi que fez?
260 (aiu)
261 A sandália?
262 Ala

No nível semântico, percebe-se facilmente a pobreza de vocabulário. Há uma

nomeação dos objetos familiares, mas desconhecimento do nome (em relação a

todos os seus aspectos semânticos) de muitos outros objetos e conceitos que

seriam de conhecimento de crianças da mesma faixa etária. Mas observa-se uma

boa compreensão dessas crianças, como já foi exposto acima.

Em relação à morfossintaxe, encontram-se, de forma normal à faixa etária, os

sinais que determinam funções semânticas primárias: interrogação, negação, etc.

Embora em relação a sinais os que determinam as funções semânticas

secundárias de categoria nominal (gênero e número) e verbal (morfemas de tempo,

etc.), estejam deficientes. Mas o atraso de linguagem é mais percebido nas

dificuldades dos sinais de superfície. As funções da linguagem são realizadas com

deficiência, evidenciando muitos imperativos e gestos verbais para chamar a

atenção.

Enfim, para o atraso grave de linguagem essas crianças têm padrões

fonológicos muito reduzidos. O vocalismo é confuso e ocorre troca fonêmicas

múltiplas. A compreensão é difícil fora do contexto. A sintaxe encontra-se muito

primitiva na forma de holofrase e fala telegráfica. Na pragmática, ocorre uma
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conversação voltada para si mesmo. A maioria das funções básicas, por não

possuírem uma forma lingüística apropriada, devem ser inferidas do contexto.

Nessas crianças, é importante que seja realizado um diagnóstico diferencial em

relação ao atraso intelectual leve, síndrome de desatenção e, especialmente,

disfasia.

Os dois recortes abaixo, extraídos de uma atividade de brincar de cozinhar

com objetos de plástico, exemplificam algumas destas características:

271 A sopa/
272 É isso?
273 Aonde? Travesseiro?
274 Não, aba aqui

((referindo-se a sacola
de brinquedos, pois
queria mudar a
atividade))

275 Coloca o que? A
sacola?

276 Não (bota)
(incompreensível) aqui

277 Peça me dá, por favor?
278 Ahm
279 Me dá
280 Ahm
281 Quer?
282 É
283 Vou pegar, quer guardar

esse para ver o outro?
284 Oto
285 Guarde então: co:lher::,

tem que dizer o que é
286 (f)aca
287 E esse?
288 Bô
289 Ce::bo::la
290 Ebola
291 E esse?
292 (incompreensível)
293 Pimentão
294 Tão
295 E esse?
296 Etão
297 Outro pimen::tão, pode

colocar ((estava
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guardando para iniciar
outra atividade))

298 Esse?
299 Culé
300 Colher
301 E esse?
302 (oh aí)
303 Você lembra?
304 Oate
305 Tomate, muito bem

Atividade com quebra-cabeça de palhaço.

306 Ah, olha o que tem
aqui::  Hara::

307 Ha-ra
308 O que é isso?
309 Não
310 Pa -
311 Pato
312 Pato ou palhaço?
313 Aaço
314 [Palhaço. Caiu o olho,

eita, desmontou todinho,
vamos montar de novo?
O que é isso?

[(incompreensível)

315 Olo
316 Na -
317 Riz
318 [Olha a orelha do

palhaço, pegue a orelha
[Cadê o olo?

319 Ela?
320 Ah, dois o olho e o nariz
321 Aiu
322 O olho!
323 Aiu
324 Caiu o quê?
325 Ta sujo
326 Mas o que foi que caiu?
327 Eu
328 Foi você que derrubou
329 Oi
330 Mas o que foi que caiu

no chão?
331 Ta no chão
332 O o -
333 Olo
334 Olho
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335 Não
336 Limpe
337 (l)impe, é isso?
338 Nariz
339 Ahm, oh o ovo
340 Ovo?
341 Ovo
342 Ovo não, nariz
343 Não
344 ((olha para A.

estranhando o que ela
disse))

345 É ovo não
346 Vamos colocar
347 Cá

Aguado (1997) aponta, ainda, algumas condições que poderiam ser os 

fatores causais do atraso de linguagem:

O primeiro seria o enfoque neurobiológico fundamentado no fator genético.

Sugere-se, também que esse fator é comum na gagueira. O atraso e o

encaminhamento desses distúrbios dependeria do ambiente. Afirma que os casos

mais graves de atraso de linguagem podem ter síndromes de disfunção cerebral

mais generalizada, como a síndrome de desatenção-hipercinesia. Também

relacionou o atraso de linguagem a agressões perinatais. O atraso de linguagem

pode também ter origem nas perdas auditivas em conseqüência de otite no

ouvido médio, principalmente quando acontecem em época de discriminação

auditiva (de 2 a 4 anos).

O segundo seria a etiologia de origem cognitiva em que, de modo geral, não

há grandes déficits no desenvolvimento intelectual. Os resultados dos testes verbais

apresentam-se piores do que os do não-verbais. Pode-se explicar essa diferença

pela falta de habilidade em relacionar as diferentes entradas léxicas. Aguado (1997)

afirma que:

Provavelmente as dificuldades para relacionar conceitos, para utilizar
processos de cima para baixo que facilitem a antecipação da compreensão
e da expressão, tenham mais haver com as conseqüências do atraso de
desenvolvimento da linguagem do que com uma dificuldade
especificamente relacionada ao funcionamento e à complexa estrutura do
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léxico interno; ou seja, pode-se falar de uma conseqüência do AL e não de
um fator causal.

O autor refere-se ainda à memória de curto prazo e à atenção, dizendo que a

criança que possua uma memória de curto prazo deficitária irá persistir em seus

erros fonológicos, já que os padrões corretos não foram armazenados na memória

de longo prazo.

O terceiro seriam os fatores motores em que a criança com atraso de

linguagem não teria uma exercitação correta dos órgãos fonoarticulatórios, o que

dificultaria sua aprendizagem, pois a emissão da linguagem exige uma grande

agilidade desses órgãos.

Já o quarto seriam os fatores psicossócioafetivos relacionados a várias

causas ditas exógenas em que o estudo é complexo, porque se inter-relacionam

umas com as outras. Afirma que o que deve ser relevado são aspectos como as

relações afetivas entre pais e filhos, o nível cultural do meio, a personalidade da

criança etc. Segundo Aguado, a maioria das crianças com atraso de linguagem

apresentam erros educativos que afetam seu desenvolvimento afetivo e lingüístico.

E o que pode também causar na criança formas lingüísticas pobres e atrasadas são

os níveis socioculturais baixos ou mesmo o meio familiar com pouca estimulação,

ainda que seu nível sociocultural seja elevado. Entre as situações sociais que

podem influenciar as dificuldades de linguagem estão os problemas na família, como 

ciúmes do irmão mais novo ou atitudes superprotetoras dos pais. O biligüismo mal-

integrado também pode ser um fator.

Aguado (1997) considera dois itens essenciais ao tratamento: o contexto e

quem participa da educação da criança. Em relação aos pais, adota a modificação

de atitudes e o ensino de técnicas. As atitudes a serem modificadas são as de

superproteção, pouca estimulação, além de tentar evitar atitudes diretivas dos pais

com a linguagem da criança. É importante que seja solicitado tanto ao pai quanto a

mãe, dedicação de tempo para estimulação. Essa estimulação serviria para reforçar

as habilidades já adquiridas, podendo ser realizada através da leitura, para utilizar

algumas estratégias sugeridas por estudiosos tais como:
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1. Feedback corretivo.
2. Solicitação indireta de esclarecimento (repetindo, em forma de pergunta,

um conteúdo da intervenção da criança, etc.)
3. Expansões sintáticas com os elementos ausentes ou errôneos da

intervenção da criança, presentes ou corrigidos, respectivamente.
4. Extensões semânticas, etc. (AGUADO, 1997, p. 204)

Alguns pais também podem realizar exercícios para a musculatura, de

discriminação auditiva; e para a memória, dependendo das aptidões demonstradas

nas entrevistas com o fonoaudiólogo.

O autor considera que os atrasos de linguagem graves necessitam de

reeducação imediata; já nos atrasos de linguagem moderados pode haver primeiro

uma orientação aos pais. Neste caso, é importante monitorar se houve evolução

satisfatória ao ser iniciada a reeducação. Aguado (1997) segue um programa de

intervenção que deve ser flexível segundo a espontaneidade da terapia. Este

programa interviria na atenção, na organização fonológica, na organização

semântica, na organização morfossintática e na pragmática e gramática da

comunicação.

Na perspectiva de Zorzi, o terceiro autor adotado, nesta pesquisa, como

integrante da clínica da objetividade, evidencia-se uma linha cognitiva em que a

criança já possui um determinado conceito antes de conseguir codificá-lo

lingüisticamente. O atraso de linguagem é explicado como problemas nas relações

entre linguagem e cognição, e a terapia proposta visa a retomada de toda a

atividade espontânea da criança, com o objetivo de propiciar a consolidação dos

esquemas sensório-motores tidos como pré-requisitos para o desenvolvimento da

linguagem.

Para Zorzi (1993), atraso ou retardo na aquisição da linguagem, corresponde

ao comprometimento no curso evolutivo da aquisição da linguagem em que se

observam vários fatores que podem determinar a época em que cada criança

começa a falar: ritmo individual de desenvolvimento, estimulação de modo geral e

especificamente de linguagem, condições afetivas, hereditariedade de linguagem,

doenças e outras causas que possam afetar o tempo de aquisição. Mas crianças
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com dois anos de idade, apesar das variações normais, que ainda não usam a

linguagem, merecem uma atenção especial. 

O atraso de linguagem pode ocorrer de duas formas: uma seria quando a

criança, embora já tenha atingido ou até mesmo ultrapassado a idade cronológica

esperada, não conseguiu adquirir a linguagem. Uma segunda forma seria quando a

criança, embora já esteja se comunicando por palavras, não desenvolve a

velocidade e complexidade de sua linguagem de acordo com a evolução das demais 

crianças.

Portanto, a linguagem verbal, que tem por objetivo a comunicação e a

interação interpessoal, envolve a aquisição ou domínio de vários aspectos

lingüísticos-comunicativos, em que se inclui a fala. Assim, os distúrbios da

linguagem envolvem fatores pragmáticos, formais (sintaxe, morfologia, fonologia) e

semânticos enquanto os da fala são comprometimentos que afetam a realização

adequada dos sons da linguagem, ou seja, é a realização motora da linguagem.

Segundo Zorzi (2002), apesar das variações individuais, pode-se classificar

as crianças que apresentam atraso na aquisição da linguagem, considerando as

dificuldades encontradas e suas abrangências, em dois grupos:

crianças com alterações da linguagem fazendo parte de atrasos ou

distúrbios globais no desenvolvimento;

 e crianças com atrasos ou distúrbios específicos de linguagem. 

No primeiro caso, a linguagem não é o único aspecto alterado e no segundo,

pode-se encontrar dificuldades quanto ao desenvolvimento específico da linguagem,

enquanto outros aspectos do desenvolvimento não se encontram prejudicados. 

Nos atrasos específicos da linguagem há boa compreensão e, para o autor,

um dos fatores que pode estar causando este atraso são situações ou ambientes

que são pouco favoráveis para o desenvolvimento da linguagem e habilidades gerais 

de comunicação, pois considera a qualidade das situações comunicativas,

fundamentais para o domínio da linguagem pela criança. 



- 77 -

Zorzi (1993, 1998, 2002), portanto, descreve as características gerais do

atraso específico da linguagem, utilizando as seguintes categorias: os modos de

interação com os objetos; imitação; habilidades interativas / sociais; graus de

desenvolvimento da comunicação; e atitudes comunicativas dos pais.

Quanto aos modos de interação com os objetos, observa-se que o

desenvolvimento sensório-motor ocorre normalmente. Estas crianças possuem

capacidades para lidar com símbolos, mas não com a atividade simbólica da

linguagem. Significados convencionais e simbólicos podem ser atribuídos aos

objetos, apresentam formas diversas para explorar os objetos, só que com tempo

mais prolongado.

Nesse autor, em relação à imitação, observa-se boa reprodução de

movimentos não visíveis no próprio corpo, boa reprodução de ações realizadas com

objetos, boa imitação de modelos ausentes. Contudo, na comunicação, tendem a

apresentar desinteresse ou maiores dificuldades.

Em relação às habilidades interativas / sociais, algumas crianças com essa

patologia podem ter dificuldade para organizar condutas comunicativas intencionais,

podem ter a tendência de atuar diretamente sobre o meio, com pouco intermédio de

outras pessoas. Em geral, essas crianças podem ainda possuir dificuldades em

manterem atenção conjunta e coordenarem suas ações com as de outras pessoas.

Já nos níveis de desenvolvimento da comunicação, tais crianças possuem

boa compreensão da linguagem, apesar de a linguagem expressiva apresentar-se

deficitária em relação à idade. É comum a presença de desvios fonêmicos, utilização 

de gestos para uma comunicação não-verbal, ou mesmo comunicações vocais não-

simbólicas, apesar de poder haver uma capacidade para lidar com símbolos. As

atitudes comunicativas dos pais podem estar sendo diretivas, não se enquadrando

as características das crianças.

Zorzi (1993) aponta causas gerais para o atraso de linguagem. Para ele, na

evolução infantil dois fatores são básicos: as características individuais das crianças

e de seu ambiente.
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Nas características individuais têm-se as condições orgânicas e afetivas. Nas

características ambientais têm-se os aspectos sócio-familiares e as oportunidades

de aprendizagem. O processo de interação entre as características individuais da

criança e as do seu ambiente irá determinar o seu desenvolvimento lingüístico,

cognitivo e emocional. Pode-se, afirmar, portanto, que o atraso da linguagem da

criança desta pesquisa enquadra-se na característica ambiental, pois a mesma não

possui condição orgânica ou afetiva patológica.

É interessante o esquema montado por este autor para mostrar os possíveis

resultados de desenvolvimento da interação criança-meio, abaixo explicitado:

a) a situação em que a criança e o meio possuem características favoráveis

proporciona um resultado satisfatório. Neste item, a criança não possui distúrbios e o 

seu ambiente é próprio para o seu desenvolvimento geral;

b) a situação em que a criança tem boas condições para o seu desenvolvimento,

mas o meio não corresponde, pode levar a haver prejuízo do desenvolvimento.

Como exemplo, pode-se citar ambientes familiares tensos ou agressivos, abandono

ou superproteção, como também pouca estimulação;

c) a situação em que a criança apresenta dificuldades individuais, apesar do meio

ser favorável, também prejudicará seu desenvolvimento. Ocorre isto quando a

criança apresenta alterações neurológicas, e também quando a criança está

organizando seu mundo afetivo; 

d) a situação em que tanto a criança quanto o meio não são favoráveis também

pode prejudicar o desenvolvimento. É quando a intensidade dos problemas que

prejudicam a evolução, ditos acima, ocorre de forma mais ou menos intensa.

Esse esquema resume apropriadamente as possibilidades para a explicação

das possíveis causas de problemas que possam ocorrer no desenvolvimento da

linguagem pela criança.
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Em resumo, Zorzi (1993) aponta as possíveis causas que podem prejudicar o

desenvolvimento da linguagem sendo alguns de difícil detecção na prática clínica. 

Em relação à criança as causas podem estar radicadas em quadros de lesão

do Sistema Nervoso Central, deficiência mental, síndromes ou distúrbios

emocionais, quadros de desatenção, dificuldades no nível perceptual e motor,

hiperatividade, dificuldades de compreensão e aprendizagem, instabilidade

emocional, inabilidade para prosseguir em uma brincadeira e para manipular objetos.

Em relação ao aspecto do meio, destaca-se ambientes familiares tensos ou

agressivos, abandono, rejeição ou excesso de cuidados com a criança, estimulação

deficiente ou mesmo pais que não dão limites de comportamento, que supõem o que 

a criança deseja e procura fazer antes dela solicitar, que resolvem todos os seus

problemas e que estimulam pouco o seu brincar.

Zorzi (1993, 1998, 2002) expõe como procedimentos gerais: encaminhar a

criança que ainda não esteja, para a escola; caso necessário, encaminhar ao

atendimento fonoaudiológico, com enfoque na linguagem; solicitar se preciso outras

avaliações; se houver suspeita quanto aos níveis de audição encaminhar para

avaliação audiológica e realizar orientação á família.

No trabalho terapêutico, Zorzi (1998, 2002) afirma que o objetivo, dependendo 

do desenvolvimento em que cada criança esteja, é apresentar uma série de

situações para poderem provocar a atenção das mesmas e incentivá-las a agir sobre 

o meio. Estas situações podem servir de contexto para as interações e trocas

comunicativas entre o terapeuta e a criança [...] ao mesmo tempo, estimular sua

atividade cognitiva (1998 p 901, 2002 p 79).

Assim, sugere alguns procedimentos terapêuticos específicos para crianças

apresentando atraso simples de linguagem como (1998 p. 902-903, 2002 p 80):

Estimular situações propícias ao brinquedo simbólico.
Estimular atividades ligadas a jogos de construção.
Estimular o desenvolvimento de comportamentos imitativos:

vocalizações em geral, onomatopéias e palavras
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imitação de movimentos não-visíveis no próprio
corpo

imitação de modelos ausentes
imitação de ações diversas sobre objetos

Comportamentos comunicativos:
uso de linguagem;
uso de formas simbólicas não-verbais.

O autor (1993, 1998, 2002) ressalta o trabalho realizado com a família, por ele 

chamado orientação familiar. Contudo, irá se afastar dos pressupostos adotados na

clínica tradicional, em que regras, normas ou condutas são ditadas para a família.

Ocorre, pois, por situações diretivas, ao predominar o caráter técnico em que instrui

qual o papel do terapeuta e qual o da família.

Atualmente considera a orientação com uma maior abrangência, pois permite

uma situação de escuta para que o terapeuta possa, dentro do possível, trabalhar

com as ansiedades da família. Este momento pode se tornar um momento de troca,

reflexão e de questionamentos. O intuito seria, portanto, a busca de compreensão,

tanto do fonoaudiólogo em relação à dinâmica familiar quanto da família em relação

a ela mesma e ao problema em questão. Mas considera que nem todas as famílias

iriam responder da mesma forma, umas são mais abertas e disponíveis a mudanças,

outras são mais fechadas e de difícil modificação.

Assim, pode-se afirmar que Zorzi concebe a linguagem como uma das

manifestações da atividade simbólica, mas também mostra a importância da

comunicação não-verbal e interação com os adultos, sem esquecer o papel do

ambiente em que vive no seu desenvolvimento. Percebe-se, então, que apesar de

não teorizar sobre a família, o meio social, verifica-se a influência de Vygotsky

quando aborda a atuação do social e da cultura na construção da linguagem e da

cognição. Para Zorzi o que importa é o processo da aquisição da linguagem e não o

produto  resultado final  patológico ou não.

Evidencia-se, então, segundo Silveira (2001), que tanto para este autor como

para os outros autores, a visão sobre o atraso de linguagem será constituída do

reflexo da perspectiva teórica adotada.
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Na perspectiva do sujeito, como dito anteriormente, estariam aqueles autores

que exercem uma clínica da subjetividade, esta, estando baseada em pressupostos

interacionistas.

Com base no Projeto Interacionista de Aquisição de Linguagem, de Lemos

(1982, 1992, 1997), serão abordados os pressupostos dos seguintes autores citados

nesta pesquisa Freire (1997), Palladino (1986) e Basso (1995) que fazem parte da

clínica da subjetividade. Estes autores que adotam esta concepção subjetiva de

linguagem são os que segundo Hage (2001, p. 13) não vêem a linguagem só como

um código com a finalidade de transmitir informações, excluindo o sujeito que fala e

os fatores múltiplos contextuais de interpretação, mas como atividade, uma ação .

Nesta perspectiva, a linguagem é construída a partir do outro. Será na

dependência dialógica (interação) ou na condição de interpretado, segundo Lemos

(1982), que a criança passa para o controle efetivo de sua posição discursiva ou

para a condição de intérprete. Portanto, a atividade interpretativa da mãe é

fundamental para a construção da linguagem e para a constituição do sujeito. É um

processo baseado na imagem ou representação que a mãe faz de seu bebê

enquanto interlocutor. Para adquirir a linguagem a criança depende de fragmentos

da fala do adulto, assim como da interpretação que este dá ao seu discurso. 

Dessa forma, esses autores interacionistas consideram o atraso de linguagem 

segundo esse pressuposto, em todas as suas perspectivas linguagem, sintomas,

família e terapia. Nesta clínica a família é mais valorizada e está mais envolvida em

todo o processo da criança com atraso de linguagem. Conforme afirma Freire (1997,

p.7), o outro é significativo na interação, em que [...]o terapeuta não corrige formas

erradas nem treina formas corretas da língua , mas precisa fornecer à criança

autoconfiança para inserir-se como sujeito discursivo. 

O primeiro autor da clínica da subjetividade é Freire, para ela (1997, p.13) a

nova proposta de atuação junto a indivíduos com desvios de linguagem seria:

Em primeiro lugar, constituir o fonoaudiólogo como aquele cuja prática se
apóia em uma visão de que a sua própria linguagem vai ser estruturante da
linguagem do Outro  sujeito da terapia fonoaudiológica.
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Em segundo lugar, posicionar o foco de sua investigação na interação
diádica instaurada pela terapia e compreendida como lugar privilegiado
para a (re)construção da comunicação oral (e escrita).
Em terceiro lugar, buscar entender os desvios de linguagem a patologia

através da própria linguagem, sem recorrer a outros domínios que
acabam tirando a especificidade do objeto fonoaudiológico.

A autora comenta as várias vertentes da literatura tradicional no que se refere

ao retardo de linguagem. Diz que os vários trabalhos não conseguem diagnosticar

corretamente a causa do problema e não olham o indivíduo como ser que não se

repete, é único.

Na visão interacionista o que se considera relevante da medicina é como

chegar a um diagnóstico, pois seu raciocínio, segundo Freire (1997), a linguagem

enquanto funcionamento harmônico de áreas cerebrais e órgãos fonoarticulatórios é

objeto de diagnóstico da medicina e a linguagem em outras dimensões só pode ser

compreendida através de uma teoria voltada para a linguagem.

Em seus estudos Freire (1997) abordou o papel do déficit na representação

que os interlocutores fazem da criança e do desenvolvimento de sua linguagem.

Investigou até que ponto os papéis preenchidos pelos adultos aproximam-se ou

distanciam-se daqueles papéis ocupados pela mãe na interação mãe-criança dita

normal , tal como discutidos pelos estudos de aquisição de linguagem. Para isso ela

observou a relação de estagiárias com crianças institucionalizadas e a relação de

mãe / filha com retardo de linguagem.

Para que o terapeuta de linguagem possa assumir um papel estruturador da

linguagem do outro, é necessário que ele reconheça na interação a matriz de

significação, a origem da linguagem. Não basta conhecer a abordagem teórica, é

preciso também ter o conhecimento como um saber fazer específico, o saber fazer

fonoaudiológico é constituído na sua prática, na relação investigador com o dado

(FREIRE, 1997).

Na terapia, a representação que o terapeuta faz de seu paciente, leva-o a

atribuir, neste sujeito, papéis diversificados. Ao solicitar a sua participação no

processo dialógico e, conseqüentemente a ser co-autor da construção de sua
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linguagem. Assim, para Freire (1997) a anamnese30, avaliação e a terapia são

realizadas através de uma entrevista não-diretiva, solicitando-se aos pais que digam

o porquê de procurarem um especialista em linguagem.

A queixa dará origem ao levantamento da história nosológica e/ ou da história

desenvolvimental. A condição interacional da criança é entendida através do

levantamento e análise de suas atitudes comunicativas. Sua forma de interagir é o

ponto de partida que permite representá-la como falante virtual. Assim, deve ser

observado se a criança interage através de contatos oculares, acompanhados ou

não de gestos corporais e vocalizações. Assim, Freire (1999, p.5) diz que a

investigação diagnóstica precisa então se prolongar além do sintoma, isto é num

espaço intersubjetivo, dito clínico .

Mas essa investigação inicial deve, não só considerar a queixa dos pais, mas

também escutar a criança para que a terapia seja traçada junto com ela, pois ela se

apresenta inicialmente não por uma demanda sua, mas pela demanda de seus pais

(FREIRE, 2000, p. 7)

A terapia deverá construir o perfil lingüístico da criança ou a descrição de sua

linguagem e dos distúrbios de linguagem, que são indícios do processo de

subjetivação da criança.

O terapeuta além do papel de interlocutor, também ocupa o de investigador o

que provoca ocupar o papel de terceira pessoa, ou seja, daquele que está fora da

situação interacional e que de seu lugar segue simultaneamente os lugares das três

pessoas discursivas. Em relação a isso o fonoaudiólogo ocupa três níveis diferentes

(FREIRE 1997, p. 89):

O primeiro é interno ao discurso e ocorre quando o fonoaudiólogo /
interlocutor se afasta da interação em curso, analisa e interpreta os indícios
que a fala da criança apresenta e aproxima-se novamente para constituir-
se como co-autor da linguagem da criança.
O segundo é externo ao discurso e ocorre quando o fonoaudiólogo /
observador vê e ouve, através de gravações em vídeo, a ambos os
interlocutores, reatualiza sua história interacional e analisa a eficácia das
estratégias dialógicas.

30 Informação acerca do princípio e evolução duma doença até à primeira observação do médico
(AURÉLIO, 1980 p. 113).
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O terceiro é também externo ao discurso e ocorre quando o fonoaudiólogo / 
investigador sistematiza o que fazem a terceira pessoa / observador e a
terceira pessoa / interlocutor, constituindo-se em autor de uma nova
proposta terapêutica em fonoaudiologia.

Portanto, para Freire (1997) a prática fonoaudiológica se baseia em dois

argumentos: as possibilidades comunicativas da criança (o paciente ) e o poder

estruturador da linguagem de seu interlocutor (fonoaudiólogo). Assim, o terapeuta

procura na construção de sua prática, o objetivo inicial de proporcionar a maior

eficiência da linguagem oral sobre a gestual, em relação a comunicação. O

terapeuta deve realizar estratégias para fornecer à criança condições de comparar a

sua emissão com a dela, possibilitando, assim, a gradativa integração da forma

fonológica usual.

Basso (1995) é a segunda autora abordada da clínica da subjetividade. Ela

considera o estudo sobre o atraso de linguagem em crianças, repleto de dúvidas e

indefinições, demonstradas pelas várias nomenclaturas, dificuldade em estabelecer

a etiologia precisa, pela linguagem de difícil caracterização e pelas incertezas do

que pode ou não contribuir para a evolução terapêutica.

Na Fonoaudiologia o que faz pensar a patologia de linguagem como falta ou

desvio com relação ao normal, decorrente de uma alteração estrutural ou como

manifestação do mau-funcionamento de algum dos mecanismos envolvidos no

processamento lingüístico, é a falta de uma reflexão sobre a natureza da linguagem.

(BASSO, 1995)

Como a linguagem, para a teoria interacionista, é considerada constitutiva do

sujeito e se constrói a partir da interação com o outro, a patologia, por sua vez,

também pode ser considerada construída e, tal como a linguagem, mostra-se

também como um processo.

Na clínica da objetividade, a maior parte dos questionamentos são feitos

através de entrevista diretiva, por protocolos pré-estabelecidos para a patologia em

questão. Sobre isso Basso (1995, p. 305) diz que para valorizar o processo de cada

díade pelo papel que se atribui ao discurso do outro no desenvolvimento lingüístico
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da criança, a anamnese, a avaliação de linguagem e a terapia deveriam ser

redimensionadas . Portanto, a anamnese não irá funcionar mais como entrevista

inicial, de caráter quantitativo. Ela deverá ocorrer em todo processo terapêutico,

valorizando o dado novo e, assim, redimensionando a terapia. Sendo, então,

realizada de forma não-diretiva, como também afirma Freire (1997). Pois, não se

deve seguir só as normas pré-estabelecidas. É preciso que o fonoaudiólogo trate de

novos direcionamentos.

Assim, para Basso (1995, p. 305) a anamnese torna-se um meio de

reconstrução de uma história que tem o objetivo de ajudar a compreender

determinado caso ou um sintoma de algo que está alterado no momento. Por estar

presente em todo o processo terapêutico, a anamnese irá poder possibilitar sempre

que um novo caminho seja traçado.

A avaliação, para a autora, constitui-se no conhecimento do que naquele

momento está alterado, não em relação a uma escala genérica, mas em relação ao

que a própria criança apresenta; constituindo-se, pois, como um processo, não só

um quadro.

Sobre isso, Basso (1995, p. 305) diz que

[...] a avaliação de linguagem deixa de ser o levantamento das dificuldades
da criança perante a norma, para constituir-se no desvelamento daquilo
que, no momento, é visto como uma diferença, tomando-se como
referência não uma escala genérica do desenvolvimento de linguagem,
mas a relação daquela criança com a linguagem. (grifo nosso).

A terapia é agora determinada intra-processo , sem considerar mais a escala

genérica de desenvolvimento onde os objetivos e conteúdos eram determinados

antecipadamente pelo fonoaudiólogo. Nesta perspectiva este profissional deverá

encaminhar a terapia conforme o andamento do processo terapêutico, sem

estabelecer planos previamente. Sobre isso Basso (1995, p. 306) afirma:

A linguagem não é algo pronto que a criança deva aprender por repetição
ou desenvolver por estimulação. Ela é construída na interação, interação
esta que se dará a cada encontro da criança com um OUTRO , enquanto
instância de funcionamento da linguagem.
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Para Basso (1995) o processo terapêutico não é mais determinado de fora,

com objetivos e conteúdos pré-estabelecidos. O terapeuta não saberá o que será

realizado, mas seu saber é que irá direcionar a atuação segundo os dados que

estão sendo apresentados. A autora (1995, p. 306) afirma ainda que é, pois, a

possibilidade da escuta, como defendida na psicanálise que permite ao

fonoaudiólogo ocupar um outro lugar, diferente daquele de técnico tradicionalmente

a ele embutido ; realizando, assim, uma clínica da significação em que se considera

o sujeito não a patologia, trabalhando-se de acordo com as necessidades da

criança, e não mediante normas pré-estabelecidas.

Seus estudos mostraram que o processo de desenvolvimento da linguagem

não é ordenado nem homogêneo, o que vai interferir diretamente na prática clínica

fonoaudiológica.

Por fim será explicitado o terceiro autor da clínica da subjetividade que é

Palladino. Este (1986) também relata sobre as mudanças ocorridas na anamnese,

avaliação e terapia quando se adota uma postura clínica interacionista. 

A anamnese sob esta perspectiva irá verificar a capacidade da criança, pois

tem a função de instrumento viabilizador do surgimento de dados interacionais, com

o objetivo da compreensão do tipo e qualidade das situações interativas da vida da

criança (PALLADINO, 1986, p. 7).

Portanto, para Palladino (1986), a anamnese deverá ser um instrumento que

viabiliza a análise de dados interacionais que darão para perceber como é a

qualidade do relacionamento corriqueiro dessa criança com seus interlocutores. O

fonoaudiólogo deverá levantar dados sobre as possibilidades desta criança,

tentando evitar o que geralmente ocorre no discurso dos pais que é o relato das

impossibilidades dela. O ambiente social ou familiar pode estar sendo responsável

pelos problemas de linguagem.

Os pais podem observar, ao longo de algum tempo, a interação da criança

com outros parceiros, para que percebam as possibilidades dela. Assim, a

anamnese se transforma num instrumento fundamental de exploração de dados
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interacionais em todo processo de investigação, bem como promove uma maior

aproximação do terapeuta com a família. Todas as interações deverão ser gravadas

em fita cassete.

Para esta autora, a situação de brinquedo é a melhor para a observação

direta pelo clínico nas diversas situações interacionais, já que ela proporciona um

ambiente ideal para a atuação efetiva da criança. Estabelecerá, também, através de

situações lúdicas, interações não só com o clínico, como também com a família

(pessoas de seu convívio íntimo).

A coleta de dados deve durar o tempo necessário para a compreensão do

processo de construção da linguagem da criança. Em seguida virá a análise dos

dados que deverá ser realizada não somente sob o enfoque lingüístico, mas de uma

forma global. Sobre isso Palladino (1986, p. 9) diz:

Ainda que o foco de interesse desta investigação seja o desenvolvimento
da linguagem, aspectos ligados ao desenvolvimento social, cognitivo e
emocional não podem ser tidos como irrelevantes em função da
importância que eles assumem em tal perspectiva, principalmente no que
se refere à relação linguagem x cognição x emoção, já que esses aspectos
são, por natureza, intercorrentes e interdeteminantes.

A terapia, para a terceira autora da clínica da subjetividade, deverá tentar

refazer / fazer a construção da linguagem (conhecimento) pela criança, já que o

método que propõe para investigação é o de rastreamento da sua história com a

linguagem.

Percebeu-se que para os autores, que realizam uma clínica da subjetividade,

a família é mais valorizada e está mais envolvida em todo processo da clínica

fonoaudiológica, participando e compreendendo a linguagem da criança para ser,

assim, também constitutiva da evolução da linguagem da criança.

Rocha (2004), em sua pesquisa sobre a importância da família em terapia de

crianças com atraso de linguagem, evidencia que todas as fonoaudiólogas

pesquisadas reconheceram que a família exerce influência na causa, manutenção

ou na evolução terapêutica de uma criança com atraso de linguagem. Mas, mesmo
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assim, é importante saber como é a participação da família em todo o processo

terapêutico, pois afirma que:

o fonoaudiólogo pode reconhecer a importância, devido a experiências
práticas anteriores positivas ou porque soube em algum lugar ou por
alguém, mas pode não estar sabendo como inserir devidamente essa
família no processo terapêutico, deixando de valorizá-la ou aproveitá-la de
uma forma que pudesse contribuir mais eficazmente na terapia. (ROCHA,
2004, p. 59)

A linguagem aqui é percebida como manifestação discursiva, constitutiva e

contextualizada no diálogo. Como afirma Hage (2001, p. 10),

Ao criticar a rigidez da análise formal da linguagem e ao propor, no trabalho
do fonoaudiólogo, a recuperação do contexto onde ela ocorre, o trabalho
prioriza a linguagem como um jogo dinâmico , forma de atividade. A
compreensão desse aspecto se apresenta fundamental para que o
especialista possa sair de um plano terapêutico previamente estabelecido e
fazer de seu trabalho um jogo interacional de linguagem , a fim de
estabelecer, com a criança que apresenta dificuldades de linguagem, um
jogo dialógico que deve começar antes das primeiras manifestações verbais.

Pode-se afirmar também que a visão sociointeracionista não enfatiza as bases

neurofisiológicas de aparecimento da linguagem no ser humano, já que não é seu

objeto de estudo. Considera, pois, que a construção do conhecimento de mundo e a

da linguagem ocorrerá pela interação entre a criança e o outro significativo desta.

Assim, Hage (2001) considera que a concepção referida é aquela em que a

linguagem tem um papel constitutivo no conhecimento de mundo da criança

(procedimento cognitivo) ou tem um papel de ação sobre o outro na interação social

(procedimento comunicativo), como também afirma Lemos (1982, p. 119-120):

[...] que é através da linguagem enquanto Ação sobre o Outro (ou
procedimento comunicativo), e enquanto Ação sobre o Mundo (ou
procedimento cognitivo) que a criança constrói a linguagem enquanto
Objeto sobre o qual vai poder operar. (grifo da autora)

Um ponto importante de Lemos é que ela enfatiza a relevância da interpretação 

do adulto sobre as produções da criança, mesmo que ininteligíveis e aleatórias.

Portanto, em crianças que apresentem algum tipo de patologia da linguagem entre

elas, atraso específico de linguagem, o terapeuta deve trabalhar com a interação,

interpretando as produções da criança, mesmo as que em um primeiro momento
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parecem ser não compreensíveis, dando-lhes intenção, significado e forma. (HAGE,

2001).

Após a explanação realizada neste capítulo sobre o atraso de linguagem

considerando-se duas visões, a da clínica da objetividade e da subjetividade, é

importante salientar o valor de todas as abordagens de linguagem, seja sob enfoque

objetivo ou subjetivo, pois, como afirma Silveira (2001), deve-se considerar as

contribuições trazidas pela ciência, numa visão sistêmica, já que muitas vezes

adotar um único paradigma implica em reducionismo. Se o fonoaudiólogo possui

uma visão holística, torna-se flexível. Para ela, é importante que se adote um

pressuposto teórico, mas, além disso, deve-se ter o conhecimento de outros

existentes, tanto para poder criticá-los, quanto para que contribuições sejam mais

amplas.

Em seguida, no próximo capítulo, abordaremos os procedimentos adotados na

realização deste trabalho.
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS
___________________________________________________________________

Neste capítulo, apontaremos os procedimentos metodológicos utilizados para a

realização deste trabalho, enfocando o sujeito estudado, o material, o processo de

coleta de dados e o procedimento de análise.

Este estudo foi realizado em ambiente terapêutico, domiciliar, da criança, no

período de final de agosto a novembro de 2004.

A amostra foi constituída por eventos interacionais de uma criança com atraso 

da linguagem de origem interacional em terapia fonoaudiológica. Trata-se de um

estudo de caso, onde faremos uma análise qualitativa.

Os responsáveis pelo sujeito da pesquisa foram informados verbalmente e

por escrito sobre o objetivo do estudo sendo solicitada uma autorização dos mesmos 

através de um termo de consentimento (Anexo 1). O anonimato foi garantido através

de abreviatura. Por envolver seres humanos, essa pesquisa foi aprovada pelo

Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade

Federal de Pernambuco CEP / CCS / UFPE (ANEXO 2), onde tivemos que

esclarecer aspectos relativos à análise ética, riscos e benefícios da pesquisa

(ANEXO 3)

O procedimento de coleta de dados consistiu na gravação em fita cassete das 

sessões terapêuticas e algumas sessões finais filmadas com câmera digital. O

gravador utilizado foi o Sony TCM-20DV, com clear voice em modo de gravação

normal (1x rec time), com o VOR (gravação controlada com a voz) desligado. A

câmera digital utilizada foi a Sony Cyber-shot DSC-W1 em modo de gravação STD

640 (640 x 480) e 160 (160 x 112). As gravações do gravador foram transferidas

para o computador através de um programa específico, o Sound Forge 6.0 que

possui um espectograma que permite uma melhor análise da fala, divisão por

minutos de vinte em vinte segundos e contagem geral do tempo em hora, minuto e
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segundo. Já as filmagens foram analisadas no computador pelo programa Windows

média player.

As sessões expostas para análise foram escolhidas por seus aspectos mais

relevantes, obedecendo uma ordem crescente de gravação. O corpus foi constituído

pelas interações entre fonoaudióloga (terapeuta da linguagem) e sujeito (criança)

cujo enfoque era o desenvolvimento da linguagem da criança. Como não é um

estudo específico de aspectos fonéticos e fonológicos do uso da língua portuguesa,

o processo de transcrição foi adaptado levando em conta alguns elementos da

análise da conversação, propostos em Marcuschi (1999, p.9-13), sendo a

representação grafemática a mais próxima da variante lingüística do sujeito, como

por exemplo, mulher mulé. Na análise, quando necessário referir alguma palavra

do recorte, utilizou-se a transcrição fonética segundo Masip (2000).

A seleção do sujeito baseou-se em duas condições prévias: possuir atraso da

linguagem de origem interacional e estar em terapia fonoaudiológica, o que foi um

pouco difícil de encontrar no início. Possuindo três opções: 1ª) na clínica da UFPE,

com uma criança com atraso de origem interacional de dois anos; 2ª) em um

hospital público de Jaboatão, com uma criança também com dois anos; 3ª) e em

uma clínica privada, com uma criança com três anos. Nenhuma dessas opções

pode ser levada em conta pelos seguintes motivos: a criança em atendimento na

UFPE ou faltava muito ou chegava bastante atrasada, prejudicando a

sistematicidade das gravações, como também a evolução terapêutica; como o

hospital público de Jaboatão entrou em greve por um longo período interrompendo a

terapia, não foi possível realizar gravações. Por fim, a criança em atendimento

particular apresentava uma linguagem ininteligível, mas rapidamente saiu deste

quadro diagnóstico, apresentando em seguida um outro tipo de problema de

linguagem.

Logo após estas iniciativas falhas, o sujeito da pesquisa (A.) foi encontrado.

A. na época estava com dois anos e seis meses, filha de A.H.R.G., 26 anos e

J.C.B.Q.F, 23 anos e irmã de L.M.C.B.G., 5 anos. Apresentava a linguagem com

sons ininteligíveis e gestos, além de possuir socialização difícil. Os pais relataram
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que A. ao nascer era muito quieta, não deu trabalho. Atualmente, dorme bem a noite 

e durante a tarde, apesar de hoje ser mais traquina quando acordada.

Começou a produzir algum som (balbucio) tarde, não foi um bebê

barulhento . Era tão quieta que alguns membros da família insistiram que A. fizesse

exame audiológico e neurológico, os quais não indicaram nenhuma patologia. A. a

partir de um ano e seis meses começou a se expressar oralmente, só que falava

mamãe com o pai, pois este é muito atencioso e cuidadoso com as filhas. A.

chamava pelo pai, como mamãe, quando precisava suprir alguma necessidade.

Até o início das sessões de terapia de linguagem, A. apresentava uma fala

pouco inteligível, sendo compreendida um pouco por seus familiares, mas nem

sempre. Nesta época era muito dependente do pai, não possuindo boa socialização,

por evitar o convívio com outras pessoas. As primeiras sessões foram realizadas

com alguém da família acompanhando, para que A. se acostumasse à terapeuta e

interagisse com ela, pois A. estava ainda muito tímida e temerosa para ficar só com

a terapeuta, depois foi se adaptando.

Nas sessões atuais A. já se expressa compreensivelmente, melhorando

significativamente sua socialização e também o relacionamento familiar, já que os

pais procuram sempre estimular a linguagem da criança. A. no decorrer das sessões 

foi mostrando muita potencialidade que foi sendo trabalhada e usada durante o

processo terapêutico. Hoje em dia A. já consegue estabelecer diálogo até em

conversação telefônica, mas ainda há muito a se conquistar.

Passaremos ao capítulo seguinte, onde haverá uma análise e discussão dos

dados obtidos por esta pesquisa, de acordo com os postulados teóricos já

apresentados.
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO

O presente capítulo tem por objetivo expor os dados colhidos em situações

interacionais do processo terapêutico da criança com atraso de linguagem,

investigada neste trabalho.

As tabelas a seguir referem-se a situações interacionais terapêuticas

contextualizadas através de alguma atividade lúdica, que têm como objetivo

desenvolver os níveis lingüístico/discursivos bem como estimular a brincadeira,

como jogo simbólico, para proporcionar o desenvolvimento normal da atividade

comunicativa.

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

1 Nem falou com titia
2 Não, ela veio me

receber hoje, não foi
A.?

3 ((em silêncio))
4 Olha A. o que eu trouxe

hoje. Qué vê esse?
Senta aqui com tia
L...Você está linda de
chapéu

5 ((A. tira rapidamente o 
chapéu))

6 Tirou?
7 Agora tirou
8 Cadê tia K.
9 Ei não
10 Sabe não?
11 Ahm, ahm 

(incompreensível)
12 Tá dormindo?
13 Mindo
14 Dormindo?
15 Cadê titia?
16 Tá no (ao)
17 No carro?
18 Não, cadê titia K., ti-tia.

Quem está no carro é
titio
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19 Titio D. foi embora
20 Foi embola
21 Tá na escola
22 Ecoma
23 Ah, Titia K. tá na escola, 

como é o nome da
escola dela?

24 É isso?

A partir deste momento terapêutico, A. melhorou sua socialização com F., já

que as sessões anteriores foram de adaptação, mas a presença de alguém da

família ainda é necessária, não aleatória. Pois como diz Passos (1996), o processo

terapêutico deve relevar, além da linguagem, as condições de desenvolvimento e a

constituição da subjetividade do sujeito em terapia e para que isso seja feito não se

precisa ser psicólogo ou psicanalista. Importa, assim, a boa interação entre a

terapeuta e a criança, uma vez que, como diz Vygotsky ([1936] 1998), a língua

materna é adquirida pela criança quando há necessidade de comunicação com os

outros membros de seu meio.

Neste início, A. apresenta vocabulário pobre, não forma frases simples e tem

dificuldade de se expressar oralmente, fazendo-o através de gestos ou sons e por

palavras pouco inteligíveis. Apresenta uma sintaxe rudimentar e possui pouco

conhecimento semântico. Dessa forma, Passos considera (2003, p. 90) que os

sintomas da criança estão implicados na natureza e na qualidade do vínculo

constituído entre ela e os membros da sua família, particularmente no vínculo

parental . Talvez pudéssemos sugerir, então, que o desenvolvimento tardio da

linguagem de A. ocorreu em razão de sua dinâmica familiar, não ser favorável a este 

desenvolvimento.

Nas poucas vezes em que responde ao que foi perguntado, A. utiliza

fragmentos da fala anterior de seu interlocutor para se expressar ( mindo A-13,

foi embola A-20, ecoma A-22), mas ainda como tentativa de assemelhamento

ao escutado somente naquele momento, não usando novamente em outro episódio.

É importante a terapeuta interpretar a fala da criança ( tirou A-6, tá

dormindo? A-12, no carro? A-17), mesmo quando esta se mostra
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incompreensível, pouco compreensível ou inexistente, contextualizando-a, isto é,

procurando dar sentido aos jogos de interação. Assim, ao se trabalhar com todo o

contexto interacional, não se estará separando o sujeito do funcionamento da sua

linguagem. Esta postura terapêutica proporciona, pois, traçar um caminho para além

da patologia; com a qual Freire (1997), Basso (1995) e Palladino (1986) concordam,

já que não falar não significa estar fora da linguagem (ARANTES, 2003, p. 60)

Neste próximo recorte, A. se sente mais segura com F. A atividade lúdica é de 

quebra cabeça de borracha, de formas geométricas, e a maioria, de animais

domésticos diversos menores e uma cabeça de rato grande.

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

25 ...Vamos ver os
bichinhos?

26 Chinhos
27 Animais
28 Ais
29 Você gosta de animais?
30 É isso? ((pergunta o

que é isso?))
31 Ah ra ((suspense)),

igual àquele que eu já
trouxe para você e
agora trouxe mais

32 Atinho
33 É. Ratinho desmonta o 

ratinho que vou guardar 
esse...

34 Oh ((mostrando)) é
isso?

35 Esse? É o triângulo,
você qué? Tem mais
aqui para você vê. Eu
vou colocar aqui para
daqui a pouco você ver,
vamos montar o rato?

36 Ato
37 aiu, oh.
38 O que é isso que caiu? 
39 ((Fica olhando em 

volta))
40 O que é isso? [Olha

para cá
[elha

41 É a ca
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42 Ca
43 Beça
44 Beça
45 Cabeça do rato
46 Ato
47 É a cabeça do rato.

Cadê o olho dele?
48 Aqui ((A. pega a

orelha))
49 Ai é a orelha
50 Aqui
51 A orelha?
52 Elha
53 ...Vamos montar? Esse

não abre não A.
54 ((A. puxando a orelha

do rato de borracha))
Ahm

55 É para colocar aqui oh, 
coloque a cabeça

56 Beça
57 Cabeça aqui
58 ((A. pega a orelha))
59 Primeiro a cabeça A.
60 Não
61 [Essa é a orelha A. a 

cabeça é a outra
[ é...

62 Coloque esse aqui
primeiro ((referindo-se a
cabeça))

63 Muito bem. E esse? 
64 Esse
65 E esse? Esse é o olho. 

O que é isso?
66 Olo
67 Olho, muito bem. Olha,

colocou o olho 
68 A orelha, coloque a 

orelha
69 Elha

Neste recorte, A. ainda reproduz a fala do seu interlocutor (A-26, 28, 36, 45,

51, 55, 63, 68), tentando se assemelhar a ela. Aumenta, assim, aos poucos, sua

intenção comunicativa, diminuindo o silêncio que predominava anteriormente.

Começa a aparecer a conduta imitativa ( ca A-41, beça A-43), o que mostra

sua percepção e interesse na fala do outro. Apesar da progressão da interação ir ao
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encontro da fala e não do silêncio, é importante entendê-lo e com ele atuar

discursivamente pois sabe-se que a criança com atraso pode não falar, contudo,

como diz Arantes (2003, p. 60), elas ouvem, e [...] certamente estão sob o efeito da

fala do outro .

Mesmo que em poucas ocasiões, A. começa a iniciar um tópico ( É isso?

A-30, Oh ((mostrando)) é isso? A-34, aiu, oh A-37), já que não só responde

ao perguntado a ela. A terapeuta ao fazer suspense da atividade a qual a criança

questionou, ao relacionar com a atividade trabalhada na sessão anterior (F-31), a

criança remete o interlocutor à sua memória comunicativa, pois consegue retomar o

tópico já trabalhado (A-32), através de restos metonímicos retirados da interação

ocorrida na sessão anterior. Como também ocorreu com o fragmento presente na

fala precedente do seu interlocutor ( E esse? Esse é o olho. O que é isso? F-65,

olo A-66), apesar de substituir o / / pelo /l /, pois, nesta idade, é uma dificuldade

normal no processo de aquisição de linguagem, observando-se também a omissão

do /R/ e /k/ ( atinho A-32, ...é isso? A-34, ato A-36, aiu, oh A-37, ato

A-46).

Em várias partes do recorte (A-40, 48, 52, 54, 57), A. valoriza a orelha do

rato, pois foi enfatizada na sessão anterior, através de uma brincadeira da qual ela

gosta. A. marcou, assim, a orelha na sua memória lingüística, já que a utiliza para

denominar outras partes do rato (A-40, 48, 57), talvez por não ter ainda o

conhecimento lexical delas.

Percebe-se que, em muitos momentos destes recortes, a criança aproxima-se

da primeira posição da curva-em-U descrita por Lemos (1997), pois sua fala não só

consiste de fragmentos da fala do adulto como depende do reconhecimento que a

interpretação do adulto dá a esses fragmentos para continuar a se fazer presente no

diálogo. Sobre isso Lier De-Vitto (1995, p. 51) diz que

quando uma criança produz um som, o outro toma essa produção como um 
dizer dirigido a ele e, ao interpretá-lo assim, o remete a uma zona
discursiva e o insere numa rede de formas e de sentidos ao articulá-lo num
texto. Som que é transformado e capturado numa cadeia significante. Dela
a criança toma pedaços e pedaços que serão reinterpretados,
rearticulados, nos enunciados do adulto: deslizamentos que caracterizam a
dialética da linguagem sobre a linguagem.
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Assim, é importante ter o cuidado para que o processo terapêutico não ocorra 

apenas sob o enfoque estrutural da língua, mas considerando também uma visão

discursiva e global da criança em questão, já que a linguagem constitui e é

constituída pelo conhecimento (PALLADINO, 1986, p. 9). Para que a clínica de

linguagem não se torne objetiva, sem considerar o sujeito, é preciso então levar em

conta a relação sujeito/linguagem em uma perspectiva discursiva.

No recorte seguinte, a atividade lúdica contextualizada é sobre animais,

utilizando vários animais de borracha.

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

70 Olha A., os animais.
Pode tirar, vá tire

71 Pronto tirou tudinho
72 Oh
73 Isso é o que?
74 Auau (incompreensível)
75 Auau? Não é o cachorro 

não?
76 ((A. coloca o dedo na

boca do animal de
borracha))

77 Aí, ele morde. É o
rinoceronte esse.

78 Abe
79 E esse é o que? Ele faz 

qua qua
79 (incompreensível)
80 Pato.
81 Pato
82 É o pato, muito bem
83 Pato
84 E esse?
85 (aim, einho, alhinho)
86 O que?
87 passarinho
88 Passarinho?
89 Inho
90 Ah, passarinho. É o

passarinho.
91 (Ode)
92 Ele morde?
93 Ode
94 Aí, ele mordeu ((risos))
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95 (aê) o outro?
96 Outro? Como é o nome

desse, esse é difícil
97 Ahm
98 Caracol
99 O
100 Caracol
101 Adê o outro?
102 Está aqui
103 (qui)
104 Ah, esse você sabe
105 Esse é o que A.
106 Auau
107 Auau ou cachorro?

Cachorro.
108

((em silêncio, sem
prestar atenção em F.))

109 Ei A., o cachorro está 
fazendo o que?

110 É isso?
111 Não esse não é do

brinquedo, vou guardar
112 (incompreensível)
113 É guardar.  E como é o 

nome desse?
114 Auau
115 Ca...
116 (O::uô)
117 Muito bem, cachorro. E

o cachorro faz o que?
Ele morde?

118 Ode

A. continua na aproximando-se da primeira posição tentando assemelhar-se à 

fala do outro (A-81, 83, 89, 93, 103, 118), mas também da segunda posição (A-74,

85, 106, 114), ao não ser permeável à correção, havendo uma dominância do

funcionamento da língua. Assim, evidencia-se segundo Lemos (2002), que nenhuma 

das três posições são superadas. O que há são dominâncias, sendo elas , portanto,

contrárias à noção de desenvolvimento. O que concorda com o que Basso afirma

(1995), quando diz que o processo de desenvolvimento da linguagem não é

ordenado nem homogêneo - afirmação que vai interferir diretamente na prática

clínica fonoaudiológica.
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Percebe-se, também, como o efeito da fala do outro se apresenta na fala de

A., como processo metonímico ( auau A-74, abe A-78, (ode) A-91, (aê) o

outro? A-95, adê o outro? A-101, auau A-106, auau A-114) retomando

falas anteriores, e jogos discursivos advindos de processos organizacionais do tipo

metafóricos, quando erra e tenta acertar ( aim, einho, alhinho A-85, (o::uô) A-

116), neste caso está sendo significada e interpretada pelo seu interlocutor, o que é

fundamental para o funcionamento da linguagem.

Sobre a questão, cita-se Lemos (1982) quando afirma que as primeiras

palavras são simplesmente retiradas de um esquema interacional e colocadas em

outro, ou seja, a criança não fala a partir de uma categoria e, sim, a partir de

fragmentos da fala do outro. Através desse procedimento e com a ajuda de um

parceiro interacional mais hábil do ponto de vista lingüístico, gradativamente a

criança vai construindo a significação da linguagem e do mundo, constituindo-se

como sujeito. Assim, Lemos (idem), diz que a fala inicial da criança, só pode ser

interpretada, passando a ganhar sentido, dentro do contexto dos esquemas

interacionais entre criança e adulto.

Segundo Basso (1995) a linguagem não está pronta para a criança, ou seja,

não é algo a ser aprendido por repetição. Ela vai se estabelecer na interação, no

contexto desta criança com um outro significativo a ela, beneficiando o processo do 

funcionamento da linguagem. Portanto, para adquirir a linguagem a criança depende

de fragmentos da fala do adulto, assim como da interpretação que este dá ao seu

discurso.

Neste recorte, observa-se a conversa espontânea que surge no meio da

atividade lúdica com animais.

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

119 ...Vamos ver os outros
animais para não
misturar?

120 Adê papai?
121 Cadê papai?
122 (incompreensível)
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123 Vai andar de bicicleta
124 (incompreensível)

papai?
125 Aonde ele vai?
126 Ahm
127 [Ele vai ali e já volta [ali ((apontando))
128 Ah, ele está ali e volta 

depois
129 E o que é isso A.?
130 (elhinho)
131 [Coelhinho? È a

tartaruga. A tartaruga
nada no/

[incompreensível

132 (incompreensível) é 
isso?

133 É o gravador de titia
134 (incompreensível)

((aponta para outro
objeto))

135 Isso você sabe o que é, 
diga o que é isso?

136 atinho
137 [Muito bem ratinho [ratinho ((risos))
138 Oh dodói ((fala

embolada))
139 Cadê o dodói?
140 I ((bem baixo))
141 Eita está doendo? Quem 

foi que fez esse dodói?
142 Ainho
143 Foi pa inho, como foi

que ele fez esse dodói
em você?

144 (incompreensível)
145 Lapada
146 [Ele deu em você? Ahm
147 Oi painho
148 Eu acho que não foi

painho não
149 A muriçoca A.
150 (oca) (incompreesível)
151 Foi a muriçoca? Aí

painho coçou e ficou
assim?

152 Em oto
153 Tem outro?
154 Oh o otô
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Neste recorte, a criança surge com um tópico ( adê papai A-120) que é

valorizado e interpretado por F. A terapeuta irá interpretar e significar várias vezes a

fala da criança (F-123 a F-128, F-131, F-139 a F-153), contextualizando-a. É

importante essa valorização da fala da criança por F., mesmo que saia do

planejamento da sessão, pois o terapeuta de linguagem deve saber aproveitar e

valorizar o que está sendo apresentado naquele momento, não sendo uma sessão

de terapia igual a outra.

Assim, segundo Basso (1995, p. 305), pode-se dizer que uma visão

interacionista proporciona sair do reducionismo com que freqüentemente se lida

com a patologia de linguagem , abrindo uma fresta para que fenômenos obscuros

na clínica fossem iluminados , pois interessa uma concepção de linguagem que

permita ao fonoaudiólogo ver a linguagem em seu funcionamento, ou ainda em sua

singularidade, uma vez que a linguagem não está separada do sujeito. Tal postura,

diferencia-se, assim, do fazer clínico da objetividade, que coloca a doença e não o

sujeito em primeiro lugar, durante a relação terapêutica.

A tabela a seguir, mostra uma atividade de montar um quebra-cabeça de

palhaço de borracha.

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

155 ...Olha A., o que é isso?
156 Elinho
157 Co[elhinho? [elinho
158 É o [pa-lhaço [pato
159 Pato? É o Palhaço
160 (incompreensível)
161 Olha caiu. Caiu?
162 Ahm (incompreensível)
163 O olho caiu
164 (incompreensível)
165 Eita, agora misturou

tudo. Vamos achar as
partes do palhaço que
estão misturadas aqui?

166 Vamos segura, cabelo,
cabelo do palhaço, olho,
nariz...

167 Ahm
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168 Oh o chapéu
169 Ahm
170 Chapéu
171 Péu
172 Chapéu. Vamos montar

agora? A. o que é isso
do palhaço

173 Aço
174 O que é isso?
175 Boca
180 A boca:: Coloca a boca

do palhaço, coloca
181 ((tenta colocar e não 

consegue))
182 Entra boca, entra ((ajudo 

A. a colocar a boca))
Pronto colocou: Agora o
que falta colocar? O na-
riz::

183 (incompreensível) oh
184 O que?
185 (incompreensível)
186 A boca, o rosto...
187 Não
188 Não? Vá coloque você
189 (incompreensível) a

boca
190 E esse? O rosto
191 Ro(t)o
192 E esse? Na na riz::: É o 

nariz?
193 É
194 E esse?
195 (incompreensível) (inço)
196 O que?
197 (inço)
198 O olho, rapaz::
199 Oh (c)aiu ó
200 Que nariz danado, está 

caindo, não é?
201 é
202 Olha outro olho, e esse?
203 Ota boca.
204 Outro cabelo, rapaz.

Pega mais cabelo rosa
205 Osa
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Neste recorte, A. continua produzindo fragmentos discursivos que se

assemelham em alguns momentos aos da fala do outro (A-171, 173, 191, 201, 205),

mas começa a diminuir e responder com restos metonímicos , como diz Lemos

(1997), de falas anteriores, acertando, errando ou reorganizando para, finalmente,

tentar acertar ( elinho A-156, [pato A-158, boca A-175, (incompreensível)

(inço) A-195, (inço) A-197, oh (c)aiu ó A-199, ota boca A-203). Sobre a

questão, Lier De-Vitto (1995, p. 51) afirma: 

[...] o que se apresenta na voz da criança são pedaços/restos de já ditos
que se articulam de modo peculiar, compondo um tecido esgarçado e sem
fecho. O que a criança diz guarda sua relação com um já dito e dito de
um certo modo . Modo mesmo de captura de seu dizer por um
funcionamento lingüístico-discursivo.

Percebe-se, também, o aumento de trechos incompreensíveis (A-160, 162,

183, 185, 189, 195), tentando não só expressar palavras, como configurar frases,

mesmo não tendo ainda capacidade lingüística para isso. Mostra, portanto, que o

estímulo da linguagem, realizado por F., está causando efeito em A. de intenção

comunicativa, necessária para que a linguagem se processe.

Nota-se, também, que aspectos ligados à esfera do social, proporcionados

pela terapeuta, estão causando um certo efeito na criança. Cita-se, então, Freitas

(1999, p. 98) quando afirma que Vygotsky defende que a criança, ao entrar em

contato com o conhecimento humano, capta conceitos do mundo ao seu redor.

Afirmando que é a partir da interação social, da qual a linguagem é expressão

fundamental, que a criança constrói a sua própria individualidade .

Nos dois recortes abaixo, A. e F. estão com alimentos e alguns objetos de

cozinha de plástico, realizando uma atividade lúdica contextualizada de fazer sopa.

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

206 ...O que você está
colocando na colher?

207 ((A. mostra o ovo de
plástico que colocou na
colher do brinquedo))

208 O ovo, você vai comer?
209 Abre a boca fingindo
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que come
210 Uhm eu também quero

((abre a boca fingindo
que come)) inhamum
mum mummum:: 

211 O que é isso? ((aponta,
mas não da para
entender para onde))

212 Isso? ((aponta para um
objeto diferente que A.
quer saber))

213 ((rapidamente
responde, apontando
para o óculos)) Não,
óvu

214 O Óculos
215 É isso?
216 Cabelo::. Não é cabelo?
217 Isso?
218 Gravador. E isso o que

é? ((pegando no cabelo
de A.))

219 (c)abelo
220 (abue) ((aponta para a

blusa de F.))
221 A blusa igual a sua, a

minha também ataca e
desataca, oh

222 Eh:: ataca. Oi ainha
223 Foi sua mãe que atacou,

vamos atacar igual a
titia?

224 É isso?
225 Aonde? Pegue. Cabelo?

Aonde, boca?
226 Não. É o ócu(lo)
227 É o óculos, que você

conhece muito bem
228 oh
229 O que?
230 Pato
231 Pato?
232 é
233 Pr::ato ou mesa?
234 mesa
235 É prato mesmo
236 ...
237 Ovo, (c)adê o ovo?

((aflita))
238 Está aí, pegue



- 106 -

239 (c)adê o ovo?
240 Está aí na sua mão

((estava próximo a
colher que A. estava
mexendo))

241 (c)adê o ovo?
242 Deixe eu pegar assim,

oh ((equilibra o ovo na
colher)) ahra:, o ovo
está aonde? Na co-lher

243 Aiu
244 Caiu o que?
245 O ovo
246 Peça para eu pegar.

Quer que eu pegue?
247 Pegue
248 (t)á sujo
249 Limpa, né? Vamos

limpar
250 impá ((bem baixo))
251 Limpou?
252 Impô
253 Pronto,né?
254 (t)a sujo
255 Aonde está sujo?
256 Não (incompreensível)
257 O que foi isso no seu

pé?
258 Dodói
259 Quem foi que fez?
260 (aiu)
261 A sandália?
262 Ala

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

263 ...e como é o nome A.?
Mi/

264 milo
265 Milho, muito bem. ((A.

coloca o milho no chão))
Não, no chão? Quer
colocar aqui? 

266 i
267 Na sopa, né?
268 É
269 Vamos fazer a sopa?
270 sopa
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271 A sopa/
272 É isso?
273 Aonde? Travesseiro?
274 Não, aba aqui

((referindo-se a sacola
de brinquedos pois
queria mudar a
atividade))

275 Coloca o que? A
sacola?

276 Não (bota)
(incompreensível) aqui

277 Peça me dá, por favor?
278 Ahm
279 Me dá
280 Ahm
281 Quer?
282 é
283 Vou pegar, quer guardar

esse para ver o outro?
284 Oto
285 Guarde então: co:lher::,

tem que dizer o que é
286 (f)aca
287 E esse?
288 bô
289 Ce::bo::la
290 ebola
291 E esse?
292 (incompreensível)
293 Pimentão
294 Tão
295 E esse?
296 Etão
297 Outro pimen::tão, pode

colocar ((estava
guardando para iniciar
outra atividade))

298 Esse?
299 Culé
300 Colher
301 E esse?
302 (oh aí)
303 Você lembra?
304 Oate
305 Tomate, muito bem
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A criança ainda se mostra na primeira posição (A-219, 222, 247, 250, 252,

262, 270, 284, 294) com elementos precedentes no discurso, mas apresenta

também elementos de outros discursos terapêuticos, ao aperfeiçoar sua capacidade

semântica ( ovo, (c)adê o ovo? - A-337, milo A-264, (f)aca A-286, culé A-

299, oate A-304). Agora, revela fragmentos discursivos retirados de outros

contextos da sua vida, não só o terapêutico, pois começa a mostrar atenção e

interesse pela linguagem ao querer se expressar ( ((rapidamente responde,

apontando para o óculos)) Não, óvu A-213, (abue) ((aponta para a blusa de F.))

A-220, não. É o ócu(lo) A-226, pato A-230, (t)á sujo A-248, dodói A-

258, Não, aba aqui  A-274, Não (bota) (incompreensível) aqui  A-276).

A interlocutora, ao ressignificar o discurso de A., retoma a palavra novamente

em seguida ou a estranha. Tal atitude irá fazer com que a criança, ao longo do

contexto interativo, desloque algumas palavras tentando se assemelhar ao discurso

de seu interlocutor ( não. É o óculo A-226, bô A-288 a ebola A-290, tão

A-294 a etão A-296); já em outros contextos, a criança poderá persistir no erro,

por não reconhecê-lo naquela instância discursiva ( pato A-230 a mesa A-

234). Como, por exemplo, quando a terapeuta estranha a palavra /pá:tu/,

perguntando /prá:tu/ ou /mé:za/, a criança propositalmente responde /mé:za/ por

achar que /pá:to/ está certo, então só pode ser /mé:sa/. Sobre isso Lemos (2002, p.

59) afirma [...] esses fenômenos pareciam confirmar não só a língua como pólo

dominante da segunda posição como uma vigência do processo metafórico para

além do erro .

No próximo recorte volta-se ao quebra-cabeça de palhaço que A. gosta.

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

306 Ah, olha o que tem
aqui::  Hara::

307 Ha-ra
308 O que é isso?
309 Não
310 Pa -
311 Pato
312 Pato ou palhaço?
313 Aaço
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314 [Palhaço. Caiu o olho,
eita, desmontou todinho,
vamos montar de novo?
O que é isso?

[(incompreensível)

315 Olo
316 Na -
317 Riz
318 [Olha a orelha do

palhaço, pegue a orelha
[Cadê o olo?

319 Ela?
320 Ah, dois o olho e o nariz
321 Aiu
322 O olho!
323 Aiu
324 Caiu o quê?
325 Tá sujo
326 Mas o que foi que caiu?
327 Eu
328 Foi você que derrubou
329 Oi
330 Mas o que foi que caiu

no chão?
331 Tá no chão
332 O o -
333 Olo
334 Olho
335 não
336 Limpe
337 (l)impe, é isso?
338 Nariz
339 Ahm, oh o ovo
340 Ovo?
341 Ovo
342 Ovo não, nariz
343 Não
344 ((olha para A.

estranhando o que ela
disse))

345 É ovo não
346 Vamos colocar
347 Cá

Neste recorte, três aspectos são interessantes. O primeiro é quando F. ao

perguntar sobre o jogo ou também quando inicia a palavra ( o que é isso? F-308,

Pa- F-310), A. responde imediatamente com uma palavra conhecida sua, não

considerando o seu significado ( não  A-309, pato  A-311). A terapeuta estranha 

( pato ou palhaço? F-312) e a criança ( aaço A-313) percebe que sua fala
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anterior não correspondia ao significado, e, responde tentando se aproximar do

significado real do objeto, pois busca metonimicamente na fala anterior a pronúncia

que naquele momento poderia ter esquecido. Sobre isso Carvalho (1995, p. 137) diz

que tocamos, assim, num ponto central que é a noção de erro aprisionado a um

sujeito que sabe (ou que deve saber) e que, no entanto, falha em relação a este

objetivo .

O segundo momento, que merece ser evidenciado, é quando A. fala que caiu

algo e a terapeuta interroga sobre o que foi que caiu (F-326), e a resposta de A.

( eu A-327) usa um pronome pessoal se referindo a ela mesma. Mas não deixou

claro o sentido, o que a terapeuta realizou, interpretando e contextualizando a sua

fala. A resposta correta, para A., seria /ew/, pois apontava o que tinha caído, já que

F. não pediu diretamente para dizer o nome do objeto. O terceiro ponto interessante

é quando A. insiste que o nariz é ovo ( ahm, oh o ovo A-339 a não A-343), e,

basta F. (F-344) olhar para ela estranhando sua fala, que A. logo concorda que não

é ovo ( é ovo não  A-345), mas não pronuncia nariz.

É interessante notar como o processo terapêutico vai proporcionando, aos

poucos, pequenas modificações, deslocamentos e ressignificações. Num constante

re-olhar sobre a patologia abordada, pois segundo Palladino (1986, p. 7) a

observação é dirigida menos para o que a criança faz ou não faz e mais para

como ela procede naquele contexto interacional específico .

No recorte seguinte A. e F. estão montando um brinquedo de encaixe e no

próximo, em conversa espontânea sobre abrir e fechar um zíper da bolsa de plástico

que guarda verduras e objetos de cozinha.

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

348 Abe ((A. usa abrir para
colocar uma peça do
jogo no lugar))

349 Isso é o quê?
350 Ela. Abe
351 Abre ou coloque? Co/
352 Abe
353 Colocar, né A.
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354 É
355 Coloque o olho você

agora
356 ahm
357 O olho
358 (incompreensível) enta

não
360 Entra sim, o outro olho
361 Olo. Abe
362 Colocar? Por que eu? 
363 (entá)
364 Colocar?
365 É

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

366 A bosa 
367 A bolsa
368 Ahm aba aqui
369 Abrir?
370 bi
371 O que?
372 (incompreensível) ((fala

pegando no feche
querendo fechá-lo, mas
não consegue)) 

373 Fechar.
374 Cha
375 É fechar ou abrir?
376 (incompreensível)
377 Fe char ((fechando o

feche))
378 (ambá)
379 Abrir? Abra, você sabe?
380 Ai aba aqui
381 Eu seguro e você puxa
382 ((puxa e consegue

abrir))
383 Ehhh, abriu

Nestes recortes, pode-se perceber o erro , enquanto sinal de mudança,

mostrando o desenvolvimento de A., pois realiza um jogo simbólico entre os

significados abrir/fechar e abrir/colocar, errando para tentar acertar ( abe ((A. usa

abrir para colocar uma peça do jogo no lugar)) A-348 a olo. Abe A-361, Ahm

aba aqui A-368 a (incompreensível) ((fala pegando no feche querendo fechá-lo,
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mas não consegue)) A-372). Lemos (2002, p. 49), sobre essa questão, considera

que o erro , assim, irá [...] sinalizar a saída da indeterminação e do total

submetimento à fala do outro .

Configura, dessa forma, segundo Lemos (1982) a sua indeterminação

semântica e pragmática que começou a ocorrer um pouco mais tardiamente em A.,

através dos estímulos da clínica de linguagem. Pois a idade prevista para início

desses acontecimentos seria, para Lemos (1982), por volta de um ano e seis meses

em determinados contextos, afirmando, então, que isso [...] representa a

incorporação pela criança da forma lingüística e do papel do adulto nesses

esquemas (LEMOS 1982, p. 100), considerando-os aplicados a todo esquema

interacional.

Lemos (1982, p. 102) ainda diz que:

[...] antes de ser desviante, tal uso é evidência de um processo de
organização de procedimentos justapostos, ou de uma coordenação entre
esquemas, que levará a criança a operar com subsistemas ou entidades
mais abstratas.

Em Figueira (1996), evidencia-se que este tipo de domínio semântico

configura uma marca lexical (abrir-fechar, limpar-sujar, encher-esvaziar, etc), em que 

há a relação da criança com a linguagem. Lemos (1992), então, estabelece que é,

pela formação de relações, que a criança na experiência com a linguagem em

funcionamento, atingirá as categorias e propriedades que formam o subsistema

lingüístico.

Neste contexto, pode destacar Figueira (1996, p. 74)  quando afirma:

Não basta reconhecer na trajetória da aquisição de linguagem o momento
do estabelecimento de relações entre formas que foram, de início,
apreendidas independentemente. E que, postas em relação, passam a
integrar um sistema de regra comum ou níveis mais abstratos. É preciso ter 
em conta os processos responsáveis pela etapa anterior, em que as formas 
ou estruturas permaneciam presas a contextos discursivos próprios,
dentro daquilo que, na literatura, se chamaram por nomes tão diversos:
rotinas fixas , esquemas fixos de interação , seqüências congeladas ,
procedimentos não-analisados . Ora, a sensibilidade para esses fatos

parece ser maior em trabalhos que se originam ou se apóiam numa
visão sociointeracionista. (grifo nosso).
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Em Carvalho (1995, p. 137) evidencia-se que as outras concepções, que

admitem a noção de erro na aquisição da linguagem entre saber e falta (não

saber) , não estão valorizando, assim, o erro como constitutivo do desenvolvimento

da linguagem da criança. Contudo, outras concepções adotam o erro como objeto

privilegiado de análise . Ainda sobre isso, a autora afirma que uma

discussão somente seria autorizada por um discernimento do erro como
um efeito de relações entre as noções de saber e de falta, e não por sua
existência prévia, isto é, por um reconhecimento em si mesmo. Nesse
sentido, sugerimos que se fale em Erros de Saber e Erros de Não Saber.

No recorte abaixo, evidencia-se um contexto interacional dentro do processo

terapêutico.

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

384 Olha um espelho, de
quem é?

385 Vovó
386 Vem cá, deixa eu te

mostrar ((carrega A.
para ela se vê no
espelho)). Olha você::

387 É isso ((perguntando
sobre o que dava para
ver pela varanda))

388 Uma quadra
389 É isso
390 Você no espelho
391 É isso
392 Um cordão para segurar

o espelho
393 Oh aqui chão
394 No chão?
395 Oh aqui pelo
396 Espelho?
397 Aiu
398 Ah, o espelho caiu no

chão foi?
399 Oi
400 Quando foi que o

espelho caiu no chão?
401 (incompreensível)

((aponta para o espelho
e para o chão)) mainha

402 Foi mainha que
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derrubou o espelho no
chão?

403 Chão
404 Por isso que ela

amarrou o espelho
405 Oi titia
406 Fui eu?
407 Não, oi mainha
408 Ah foi sua mãe, por isso

que ela amarrou, não
foi?

409 Oi

A., neste momento, tenta contar uma história que aconteceu com o espelho,

do porquê o espelho está amarrado com um cordão ( oh aqui chão A-393 a não,

oi mainha A-407), sendo estranhada pela terapeuta ( no chão? F-394,

espelho? F-396, fui eu? F-406) e depois interpretada ( ah, o espelho caiu no

chão foi? F-398, quando foi que o espelho caiu no chão? F-400, foi mainha

que derrubou o espelho no chão F-402, por isso que ela amarrou o espelho F-

404, ah foi sua mãe, por isso que ela amarrou, não foi? F-408) o que causou a

sua tentativa de ser entendida, ao substituir palavras, através do processo

metafórico, de seleção, e metonímico, de combinação na frase.

Evidencia-se, portanto, a prevalência da segunda posição como afirma Lemos 

(2002, p. 59) 

a substituição de um termo por outro em uma determinada posição,
interessada menos no erro que poderia advir da substituição, e mais em
como essa se manifesta em seqüências paralelísticas.
[...] esses fenômenos pareciam confirmar não só a língua como pólo
dominante da segunda posição como uma vigência do processo metafórico
para além do erro .

No recorte a seguir A. e F. estão montando um quebra-cabeça de rato de

borracha.

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

410 Olha o rato! Eita, caiu.
Tira o olho 

411 Ai (odeu)
412 Rato, rato, não morda A.

((batendo na boca do
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rato de borracha)) Ai, ele 
me mordeu A.

413 Ode não, (andinha) não
414 Morde A. não, rato
415 (incompreensível) loló

não
416 Morde loló também não.

Dá uma tapa nele pa,
pa, pa. Pronto ele não
mordeu mas não

417 odeu
418 Mordeu? Rato, rato não

morda A. pa, pa, pa
419 Odeu oh ((mostra para

a mãe onde o rato tinha
mordido))

420 Mordeu foi?
421 Morde mais não
422 Ode (incompreensível)

não
423 É morde mais A. não.

Coloque aqui o rosto
((continua montando o
rato))

424 Roxo? Não qui
425 É aqui, o rosto
426 Odeu
427 Mordeu de novo, mas

que rato teimoso, não,
não, não

428 Não, não, não
429 Cadê o olho do rato?
430 Aqui
431 Esse é o do elefante,

olha aqui o olho do rato
coloque

432 ((A. encaixa o olho))
433 Está certo, muito bem o

outro olho
434 Tá eado
435 Está errado, deixe eu

ajeitar. Coloque aqui oh
436 Na::: tá eado
437 Agora está certo, deixa

eu ajeitar para você ((o
encaixe estava certo,
mas a posição dos olhos
estavam para dentro,
deixando o rato
estrábico)) Olha, agora
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está certo?
438 Tá eado
439 Está errado? Deixa eu

ajeitar
440 Tá eado
441 Ah, você quer assim do

outro lado?
442 Ado
443 Desse lado né?
444 É
445 Está certo?
446 (incompreensível)
447 E o outro também do

outro lado
448 Ado
449 Assim oh
450 Assim, o oto
451 Feito esse, né? Então

deixa eu fazer igual a
esse. Está faltando a a
orelha do ratinho A.
Cadê a orelha dele?

452 O Oto, qui
453 Coloque esse primeiro e

esse agora, a o-re-lha,
não é?

454 (incompreensível) ((bem 
baixo))

455 E esse? A outra orelha.
São duas orelhas

456 ((calada)) aba qui,
guada

457 Guarda?
458 Guada
459 Vamos guardar

Na brincadeira do animal morder o dedo, que A. sempre gostou, ela não só

repete a palavra, como também tenta expressar o que quer, mesmo com fragmentos 

incompreensíveis na frase, selecionando palavras para formar novos enunciados ( ai

(odeu) A-411 a Ode (incompreensível) não A-422). A. mostra sua vontade no

contexto, quando expressa o que quer, não aceitando somente o proposto, pois

insiste que está errado o encaixe do olho; já que mesmo encaixando no lugar ficou

visivelmente feio (estrábico) o que A. não aceitou como encaixe certo, reclamando.

Mostra, assim, o distanciamento da dominância do contexto que o outro exercia, ao

formar e defender sua opinião ( tá eado  A-434 a assim, o oto A-450). Também 
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sobre isso, A. no final da atividade, expressa espontaneamente que não quer mais a

atividade, pedindo para abrir a sacola e guardar o brinquedo ( ((calada)) aba qui,

guada  A-456 a guada  A-458).

No seguinte recorte, observa-se uma conversa espontânea, a partir da

brincadeira com corda de pular:

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

460 O que é isso?
461 efume
462 Perfume
463 fume
464 Acabo
465 Ahm
466 Acabô
467 Bô
468 Quem foi que acabou

ele?
469 Titio
470 Foi titio? Que titio?
471 Kala
472 Foi titia foi
473 Foi
474 Titia Karla
475 Kala
476 ...
477 ((atividade com corda de

pular)) A corda é
grande, eu vou puxar
você:: Venha cá, venha
[cá

((ri muito)) [cá

478 Venha cá você ((ri muito))
479 Achei, venha me pegar
480 ((ri muito)) pegue

peguei
481 Pegou foi? Eita, tomou

de mim foi? Eu vou
puxar::

482 Não
483 Vou sim
484 Não ((correu))
485 Cadê você? 
486 Não ((correndo))
487 ((foi achada em baixo da

cadeira)) Eu pego?
488 Não, pedeu
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489 Pegou?
490 Não, pedeu
491 Perdeu? Cadê a corda
492 Pedeu
493 Quem foi que perdeu?

Foi você?
494 ((ri)) Aqui ((mostra a

corda na mão que ela
escondeu atrás dela))

495 Achou::

No início deste recorte, quando A. responde quem acabou o perfume,

demonstra não ter dominância ainda de gênero, pois se refere a sua tia como titio,

não percebendo a troca do /a/ pelo /o/, mesmo quando F. pergunta qual titio, e,

também não percebe, quando substituiu-se titio por titia. A. confirma o nome da tia

sem estranhar ou ver diferença na terminação /a/ ou /o/ (A-469 a A-475). Sobre uma

ocorrência  de tipo similar,  Lemos (2002, p. 64) diz o seguinte:

os efeitos desse deslocamento em minha posição de investigador
(intérprete ou interpretado pela fala da criança?) se fazem sentir hoje no
meu reconhecimento de que, embora reine o imprevisível e, portanto o
singular na fala da criança, há zonas privilegiadas de erros , de réplicas,
de dispersões. O gênero é uma delas, como mostram o trabalho recente de 
Rosa Attié Figueira (2002) e o de Maria Fausta Pereira de Castro (2002).
Seria, aliás desse ponto de vista que eu interpretaria hoje o enunciado A
Fávia é nananda.

Um trecho interessante, deste recorte, é quando A., em meio a uma

brincadeira, ao se expressar faz uma auto-correção, logo após o erro , sem F.

estranhar sua fala ou falar o correto ( ((ri muito)) pegue peguei A-480). Percebe-

se, então, o movimento da criança na linguagem, como um deslizamento da língua

para fala, pois um não ocorre sem o outro. O que se aproxima da terceira posição,

pois para Lemos (1997, p. 15):

é importante chamar a atenção para o fato de que reformulações,
correções e auto-correções se dão, como acontece com o erro, sob a
forma de substituições. Isso significa que elas também remetem a
processos metafóricos e metonímicos que implicam o reconhecimento da
diferença entre a unidade a ser substituída e a que a vem substituir. Esse
reconhecimento, porém, é também determinado por um processo
identificatório que se dá na linguagem como movimento de
assemelhamento à fala do outro.
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Neste recorte, ainda pode-se observar a resposta de A. utilizando restos

metonímicos de outros contextos ( não pedeu A-488 a pedeu A-492), o que

mostra sua ampliação do uso do código e capacidade metalingüística. Jakobson

([1967] 1999, p. 50-51), quando fala do distúrbio da contigüidade nos casos de

afasia,   diz que:

[...] não há perda total da palavra, porque a entidade preservada na maior
parte dos casos que tais é a palavra, que pode ser definida como a mais
alta entre as unidades lingüísticas codificadas , o que quer dizer que
construímos nossas próprias frases e enunciados a partir do estoque de
palavras fornecidas pelo código.

E quem irá fornecer esse estoque de palavras no código? O outro interacional

que proporciona o desenvolvimento lingüístico através do uso da linguagem, através

da constante ação dos eixos metafórico e metonímico, na língua sobre a fala, ou

seja, segundo Orlandi (1999) no repetível, constituição do dizer, enunciado ou

interdiscurso sobre a formulação discursiva, onde o sujeito intervém, enunciação,

intradiscurso.

Para Jakobson ([1967], 1999), portanto, o eixo metafórico é onde ocorrem as

operações metalingüísticas; e o eixo metonímico, a hierarquia das unidades

lingüísticas. Numa lesão (afasia), o primeiro causa dificuldades na relação de

similaridade e o segundo, na relação de contigüidade, sendo a metáfora

incompatível com o distúrbio de similaridade e a metonímia, com o distúrbio da

contigüidade.

O próximo recorte mostra A. e F. em uma atividade lúdica de desenhar com

lousa mágica, que possui três imãs com formas de coração, estrela e triângulo.

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

496 ((A. estava com uma
lousa mágica, que
possui três imãs com
formas de coração,
estrela e triângulo))
Dois, cadê o dois::

497 Três A., um, dois, três
498 Oh, esqueva aqui oh
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499 Escrever?
500 Ver
501 Escrever o que? 
502 Atinho
503 Um ratinho
504 É
505 Deixa eu desenhar o

ratinho
506 Aqui oh ((aponta para o

desenho ainda sendo
feito))

507 Está bonito?
508 ((passa a mão e desfaz

o desenho))
509 Apagou::
510 Faz:: (r)atinho
511 Apagou?
512 (r)atinho
513 Agora é você
514 É ahm ((pega o lápis

para desenhar))
515 É um rato
516 rato
517 Agora isso aqui para

colocar ((pega o imã em
forma de coração)) isso
é o que? O co  ra  ção 

518 ((passa o imã na lousa))
519 E esse que você pegou

é o que? A estrela
520 (incompreensível) ((fala

se referindo ao que
estava fazendo))

521 Esse é o que?
((referente ao que fazia))

522 (r)atinho
523 Não, você apagou,

passou por cima
524 Foi?
525 Foi
526 Pegô::
527 Apagou, que figura é

essa que coloquei aqui? 
528 Ahm
529 ((mostra)) Como é o

nome disso?
530 Tiangu
531 Como?
532 Aqui ((aponta para o

imã))
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533 Co  ra 
534 ção
535 Muito bem
536 ((aponta para o imã de

triângulo)) Co(r)ação
537 Esse aqui não é o

coração não, é o
triângulo

538 Não, ção
539 Esse é o coração, esse

é o triângulo e esse é o
que? ((pega a estrela))
esse aqui você sabe

540 Tiangu
Estre/

541 La
542 [Estrela, muito bem [atinho ((pega o lápis

para desenhar))

Neste trecho, que já faz parte das últimas sessões, A. já inicia se

expressando ( dois, cadê o dois:: A-496) e propondo o que fazer com a atividade

( oh, esqueva aqui oh A-498, atinho A-502, ((passa a mão e desfaz o

desenho))  A-508, faz:: (r)atinho  A-510). Percebe-se que, aos poucos, ela foi se 

afastando do submetimento ao outro e se subjetivando cada vez mais. Isso ocorre,

quando A. se impõe e forma seus próprios enunciados e conceitos, alguns já

deslocando para, novamente, se assemelhar ao outro. Só que agora atua

metalingüisticamente, mas em outros enunciados persiste no erro (lingüístico ou

semântico) por ainda não percebê-lo (A-523 a A-527, A-536 a A-540).

Lemos (2002, p. 64) diz que a criança não é mais vista como corpo biológico,

mas como corpo pulsional, expressão referida por M. T. Lemos (1994) a partir da

psicanálise, pois ela é o que demanda interpretação , isto é, corpo que, articulado

na e pela linguagem , se acha no regime da demanda e do desejo . O que estamos

a observar corrobora tais afirmações; analisá-lo por esta ótica, porém, foge ao

escopo desta dissertação, já que não se pretende dar uma interpretação

psicanalítica aos discursos e seus fragmentos. O que se deseja é ir em busca , na

lingüística, de uma concepção de linguagem e de sujeito que esteja em sintonia com

a psicanálise, mas não se confunde com ela. Por esta razão, a assunção dos

postulados teóricos de Lemos é fundamental na análise destes recortes, mas a
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dissertação também apresenta limites quanto a uma assunção radical. Dadas estas

explicações, justapostas ao texto principal, retomemos os recortes discursivos deste

estudo de caso.

Neste recorte abaixo, A. e F. estão em atividade lúdica com um brinquedo de

pescaria.

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

543 Estas fazendo o que aí?
544 Aqui
545 Está pescando?
546 É
547 Coloque aqui para

agente pescar, está
faltando um peixe,
cadê?

548 Uhm
549 Cadê o peixinho?
550 Pexinho
551 É, está faltando um,

você está em cima dele
552 É ((procura)) pegô
553 Pegou, muito bem,

vamos pescar mais?
Vamos ver quem é que
ganha? Ele abriu a boca
A., pega

554 Ehm
555 Eheh pegou o peixe

vermelho, você vai
pegar qual peixe agora?

556 Aqui
557 O verde? E eu o

amarelo oh. Pegasse o
que?

558 Eita oh um
559 As duas pegaram o

mesmo peixe, tá vendo?
560 Vendo... Oh o outro

aqui
561 Outro o que?
562 Outro
563 Outro o que?
564 Não sei
565 Você sabe, outro [peixe [peixe::
566 Vamos pescar o grande
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também? Vou colocar
aqui, certo?, para
agente pescar, a lula, o
caranguejo, o golfinho e
o peixe 

567 Não
568 É para poder pescar,

você não quer pescar
não? Oh, pesquei. Cadê
sua varinha? Você não
está preparada

569 Ahm
570 A varinha
571 Ahm
572 A va ri - nha, ache

está aqui oh
573 A va(r)inha?
574 Achou?
575 Acho  ah ra ((ri))
576 Pescou o que?

Conseguiu?
577 Sim, aqui
578 Você pescou quantos?

Vamos contar?
579 Não
580 Um, dois/
581 Tes, quato, cinco, seis
582 Seis::, muito bem!
583 ((A. começa a dar corda

novamente para girar o
brinquedo))

584 Espere, primeiro tem
que colocar o peixinho
de volta. Coloque o
peixe

585 Pexe?
586 É coloque o peixe
587 Oh boquinha
588 A boca dele está aberta,

ele mordeu, ai::: ele me
mordeu, [ta vendo?
Peixe safado

[uhm

589 Chato
590 Safado
591 Chato
592 Chato, guarde o outro

peixe
593 Una ((estira a língua

para o peixe))
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Neste recorte, A. continua a desenvolver os aspectos já analisados

anteriormente (A-544, 550, 552, 558, 560, 564, 565, 573, 585, 587), elaborando-os e 

ampliando-os cada vez mais, pois agora está contando ( tes, quato, cinco, seis A-

581). A atividade referida é brincar com seu pai de esconder e contar para poder

achar. Interessante em A-588 a A-591 é que ela não repete o adjetivo usado por F.,

o que ocorria demais antes dessa sessão, para designar o peixe, utilizando um

adjetivo próprio, repetindo novamente e reclamando, à sua maneira, com o peixe (A-

589 a A-593).

Pode-se também observar nestes próximos recortes, com outros contextos,

tanto a contagem (A-654 a A-659, A-663 a A-664), como o uso de novas

enunciações e palavras do seu dia a dia ( não, dá nele não A-604, Uma pisa

A-626, não. É minha é minha A-628, (eu tenho uma) boca, uma boca A-630,

Não menina, assim A-666). Percebe-se, também, a ampliação semântica de A. e

de esquema corporal (A-630 a A-649). A. desenvolveu também seu nível fonológico

e fonético, já que em muitas palavras não omite mais fonemas e as pronuncia sem

distorções ( chapéu A-612, nariz:: A-618, olho A-620, uma pisa A-626,

não. É minha é minha A-628, (eu tenho uma) boca, uma boca A-630, não

menina, assim A-666). Mas a noção de abrir e fechar ainda se apresenta confusa

para A. (A-669 a A-672).

A atividade terapêutica a seguir é com quebra-cabeça de borracha de

palhaço, e o recorte, logo após, é com objetos de cozinha e alimentos de plástico.

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

594 [Ei rapaz arruma [Aqui alhaço
595 Bora fazer o palhaço?
596 Aço
597 Bora
598 Bora
599 Deixa eu colocar esse

pra [cá::
[cá::

600 Ahhhhh ((colocando o
dedo na boca do
palhaço))

601 Mordeu? Não morda A.
seu palhaço safado



- 125 -

602 Ah ((gritou))
603 Doeu? Ele te mordeu foi
604 Não, dá nele não
605 Dê nele não? Não

morda
606 Ai
607 Mordeu de novo?
608 Aqui
609 O que é isso?
610 Belo
611 Ca[belo aqui e esse é o

cha/
[belo

612 Péu
613 Vamos tirar o chapéu, o

nariz, cadê o nariz?
614 ((A. tira o olho))
615 Esse é o olho
616 Olho
617 Nariz, cadê o nariz? 
618 Nariz::
619 Tirou o olho?
620 Olho
621 Tirou tudo. Olha a

máscara do palhaço
622 ((A. pega o rosto de

borracha do palhaço e
coloca no seu rosto))

623 Está linda. A boca, a
boca do palhaço ((pega
a boca e coloca em cima 
da sua boca e entrega
para A.))

624 A::i
625 Mordeu de novo que

palhaço safado
626 Uma pisa
627 Pisa, não faça isso

((batendo na boca do
palhaço))

628 Não. É minha é minha
629 É sua é?
630 (eu tenho uma) boca,

uma boca
631 Cadê a boca?
632 Aqui
633 Cadê o nariz, acha o

nariz
634 Aqui
635 Muito bem. Seu nariz
636 ((A. aponta))
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637 Seu olho
638 ((A. aponta))
639 A orelha
640 ((A. pega a sua orelha e

balança a cabeça))
641 Ehhh, a or[elha [elha
642 E a boca
643 ((A. mostra)) oia, oia
644 A ore::lha
645 Oh ((A. mostra a língua,

depois o dente))
646 A língua, o dente
647 Aqui oh
648 Bochecha, a

barroquinha igual a
minha

649 ((A. sorri para mostrar a
barroca))

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

650 Cadê o ovo? Cadê o
ovo?

651 Cadê o outro ovo?
652 Aqui
653 Tem quantos ovos aí?
654 Cinco?
655 Cinco ou [dois? Vamos

contar? Um/
[Seis

656 Dois ((conta todos os
objetos não só ovos))

657 [Três [tes
658 Qato, cinco
659 [seis [seis, aiu
660 Vá pegar, pegue
661 ((A. se afasta muito))
662 Faz mal não, eu pego.

Venha mais pra cá...
663 Vamos contar agora

[Um
[um

664 Dois, tês::, qato, cinco
665 ((F. guarda os objetos))
666 Não menina, assim
667 Certo é dentro, né?
668 ((A. guarda os objetos e

fecha o feche))
669 ...Abiu
670 Abriu ou fechou?
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671 Abiu
672 Fe[chou:: [chou:::

No recorte abaixo A. e F. estão com uma atividade de construção com blocos

de madeira e alguns objetos que representam uma cidade.

Fonoaudióloga (F) Família (Fa) Criança (A)

673 ((atividade de
construção de madeira))
Você construiu?

674 Ahm?
675 Estas fazendo o que aí?
676 Nada ((bem enfática))
677 Nada ((ri))
678 [Como nada, rapaz [Tá fazendo o que,

pai?
679 Nada
680 Nada, não tá fazendo

nada?
681 Oh, oia ((quando acaba

de montar o que
queria))

682 Está lindo, coloque para
você, para você vê 

683 Não
684 Assim oh
685 Oh:: painho

((reclamando de F.))
686 Está certo, rapaz. Cadê

o telhado coloque o
telhado

687 Oh oh ((coloca o
telhado))

688 Está bonito?
689 Nito ((pega mais

telhado))
690 Já colocou um telhado

tem que fazer outra casa 
para colocar outro
telhado

691 Cadê?
692 A porta, outra porta e

uma janela, olha a
janela

693 (j)anela
694 A janela fica em cima da
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porta
695 Ahm
696 A janela é em cima da

porta. Olha
697 Olhe
698 Ai cadê o telhado?

Coloque o telhado
699 Aqui
700 Colocou?
701 Co
702 Qual a cor do telhado?

[Ver- melho
[oia paí

703 (C)aiu
704 Caiu
705 (incompreensível)
706 Ajeita. É só ajeitar
707 Oia... oia
708 Vou colocar o telhado

vermelho
709 Oia... oia... olha.
710 [Está bonito? [A po(r)ta
711 A por::ta. Telha::do, oh o

telhado
712 Cadê? aqui
713 É coloque
714 Assim
715 Assim, muito bem. A

árvore, cadê a árvore?
716 Ahm
717 Pegue a árvore para

enfeitar
718 Entá, oia
719 A janela é?
720 É
721 Onde é que fica a

janela?
722 Aqui
723 A janela fica em cima da

porta. Tem outra porta?
724 Cadê
725 Aqui oh
726 Cadê pota
727 ((pega o quadrado de

madeira que
corresponde a porta))

728 Ah, pota é?
729 É, por:ta
730 Oh painho oh, a pota
731 A janela é em cima da

porta



- 129 -

732 Nã::o
733 É rapaz
734 Oh a pota oh
735 É::
736 A pota oh
737 [Assim ((mostra onde

colocar))
[A pota ((apontando
para o desenho do
quadrado de madeira))

738 A planta? Quer a
planta?

739 Qué
740 A árvore
741 (incompreensível) Tire
742 Tire? Não tira, ela está

desenhada aí
743 Ahm
744 Ela está desenhada
745 Ahm
746 O que é ahm? O telhado

cadê o [telhado?
[(teado) ((pega a
janela))

747 É, essa é a ja/
748 nela
749 A janela
750 Que isso?
751 Isso é o que?
752 (ja)nela
753 Janela. Coloque
754 Cadê? Aqui? cadê?
755 Coloque aqui
756 Aqui. Aqui é?

((colocando no lugar))
757 É
758 Assim
759 É. Assim
760 Assim é?
761 É. Cadê o carro?
762 Aqui ((pega e mostra o

carro))
763 O carro anda aonde?
764 (lá fora)
765 Lá na rua, não é?
766 É
767 Cadê a rua? O que é

isso aqui?
768 Abe, abi, abi, abi

((mostrando o carro))
769 Cadê
770 Abri
771 Abrir, eu acho que ele

não abri não ((pega o
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carro e olha))
772 É
773 Abri não ((tenta abrir o

carro)) O que é isso
aqui?

774 Cao
775 O p[neu do carro [neu do cao
776 Aba, aba ((pega a caixa

do brinquedo))
777 Abra para que?
778 (endá)
779 Guardar?
780 É
781 Vamos, pegar outro né?
782 É
783 ((colocando as peças

na caixa)) (odinho)
784 Cadê?
785 Aqui ((A. guarda as

peças do brinquedo))
786 É::
787 Aqui
788 É, muito bem ((A. pega

as peças da mão de F.
para guardar)) 

789 ((A. pega a caixa,
fechando)) Dexa eu abi

790 Fechou?
791 Fechô

Neste recorte, observa-se, de uma maneira geral, a melhor desenvoltura na

expressão de A., além de itens já analisados anteriormente. Mas, o que se evidencia 

é o deslocamento de A. em algumas palavras ( Oia... oia... olha. A-709, abe, abi,

abi, abi A-768 a abri A-770), por auto-correção, sugerindo a terceira posição, o

que mostra, segundo Lemos (2002, p. 56), [...] dominância da relação do sujeito

com a sua própria fala . Afirmando ainda que:

seria na terceira posição que a criança, enquanto sujeito falante, se dividiria 
entre aquele que fala e aquele que escuta sua própria fala, sendo capaz de
retomá-la, reformulá-la e reconhecer a diferença entre sua fala e a fala do
outro, assim como entre a instância subjetiva que fala e a instância
subjetiva que escuta de um lugar outro (LEMOS, 2002, p. 56).

Basso (1995), por sua vez, diz que por a linguagem ser, para a teoria

interacionista, considerada constitutiva do sujeito, se construindo a partir da
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interação com o outro, a patologia, então, também pode ser considerada construída,

mostrando-se como um processo, assim como a linguagem. Portanto, nesta

perspectiva a patologia pode ser um auxiliar para desvendar a constituição deste

sujeito que se forma na/pela linguagem.

Apresentar-se-ão, enfim, no próximo capítulo deste trabalho, as

considerações finais pertinentes a todo o processo desta pesquisa.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

__________________________________________________________

Apesar dos lingüistas não realizarem, com freqüência, pesquisas na área das

patologias da linguagem, várias ciências, entre elas a fonoaudiologia, têm procurado

uma aproximação teórica para suprir o que, na sua área, ainda se encontra imaturo.

Os achados de outras ciências, como a fonoaudiologia, revelam-se interessantes

para o aprimoramento de estudos lingüísticos nessa área; pois, como afirma

Jakobson ([1967] 1999, p. 34), a lingüística interessa-se pela linguagem em todos

os seus aspectos pela linguagem em ato, pela linguagem em evolução, pela

linguagem em estado nascente, pela linguagem em dissolução .

Em geral, percebe-se que o fonoaudiólogo possui, em sua instância, uma

concepção de linguagem como objeto constituído na sua prática. A maioria dos

fonoaudiólogos propõe que se deve buscar entender os desvios da linguagem a

patologia através da própria linguagem, sem recorrer a outros domínios que

acabam tirando a especificidade do objeto fonoaudiológico. Sobre isso Freire afirma

que:

realocando-se entre as Ciências da Linguagem, a Fonoaudiologia se
reconhece como um campo de questões particular tendo como objeto
próprio de atenção a linguagem em seu funcionamento e em sua
materialidade privilegiando a sua instância patológica. Essa definição
instaura novos movimentos e outros campos de conhecimento são
convocados para um diálogo necessário cujo fruto é a constituição do
discurso da Fonoaudiologia. (FREIRE, n.t., p. 3).

No entanto, ao tratar da linguagem, em seus aspectos normais ou

patológicos, qualquer investigador ou profissional deve se amparar na já consolidada 

lingüística (aqui incluídas as áreas interdisciplinares). Embora uma ciência recente (o 

gesto inaugural foi o da publicação do Curso de Lingüística Geral, de Ferdinand de

Saussurre, em 1916), as investigações sobre a linguagem datam de mais de dois mil 

anos. Neste sentido, há muita pesquisa a considerar. 

No caso específico desta dissertação, tratando de investigar o chamado

atraso de linguagem, não se poderia prescindir das mais avançadas pesquisas no
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campo da psicolingüística. O diferencial, no entanto, foi adotar uma linha teórica que

estivesse em consonância com as atuais perspectivas de conceber discurso, sujeito,

sociedade.

Inicialmente, no corpo desta pesquisa, foi apresentado um percurso teórico

sobre o interacionismo na aquisição da linguagem, por ser esta perspectiva adotada

como fundamentação básica dos trabalhos investigativos realizados no interior dos

principais programas de pós-graduação em fonoaudiologia. Enfatizou-se, portanto, a

abordagem teórica de aquisição de linguagem segundo as perspectivas atuais da

lingüista Lemos (1982, 1992, 1997). A família, por sua vez, mereceu também um

enfoque neste trabalho por ser primordial uma abordagem do contexto discursivo

mais amplo e imediato, em relação às situações terapêuticas. Enfim, também se

discutiu o atraso de linguagem sob duas perspectivas: a que se afasta da

abordagem teórica adotada nesta pesquisa a clínica da objetividade e a que se

aproxima do referencial teórico escolhido  a clínica da subjetividade.

No capítulo pertinente à análise dos dados obtidos com a gravação de

sessões terapêuticas, observou-se a evolução da criança selecionada para

investigação em relação às interações como locus privilegiado de constituição do

sujeito. As situações vivenciadas permitiram observar alguns indícios de ampliação

do uso da linguagem, desenvolvendo-a através de deslocamentos e ressignificações

a cada momento terapêutico. Já que, segundo Freire (s.n.t., p. 4), a tarefa do

fonoaudiólogo será então dar a conhecer o funcionamento da linguagem para que o

paciente possa mudar de posição discursiva ou ainda ser deslocado de sua posição

em relação à língua.

Considera-se também Lemos (1997), quando afirma que a fala da criança,

além de possuir fragmentos da fala do adulto, irá depender da sua interpretação

para que continue presente no diálogo.

Na análise e discussão dos dados desta pesquisa, o terapeuta, ao interpretar

e contextualizar a fala da criança, proporcionou que ela fosse significada como

sujeito inserido na linguagem, o que não acontecia em seu ambiente familiar. Dessa
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forma, o terapeuta ao inserir a família no ambiente clínico, seja observando ou

interagindo, está agindo no ponto da questão  sintoma de linguagem. 

Essa participação da família no processo terapêutico é defendida por autores

interacionistas Palladino (1986), Basso (1995), Freire (1997, 2000) abordados

nesta pesquisa. Por sua vez, Passos (1996) também considera importante a

presença da família no contexto terapêutico, mesmo que ela não seja o objeto

específico da atuação do fonoaudiólogo. Assim, para a autora (1996, p. 61), o

fonoaudiólogo precisa estar atento às marcas familiares que ressoam no

desenvolvimento do indivíduo e que, muitas vezes, revelam-se sob a forma de

sintomas . Uma vez que é no espaço primário da triangulação afetiva (pai / mãe /

bebê) que irá ser fundamental para a formação da criança como sujeito.

Nesta perspectiva, os terapeutas de linguagem, segundo Freire (1997),

precisam ter como ponto de partida a visão social da linguagem enquanto atividade

que constitui o outro e o mundo.

No processo terapêutico investigado neste trabalho, o momento lingüístico da

criança era constantemente avaliado e dados novos foram surgindo a partir de sua

história e de sua configuração lingüística. Outras abordagens, portanto, não iriam

proporcionar este olhar constante e atuação específica na linguagem da criança por

não considerarem a família no processo como um todo. Pois como diz Rocha (2004), 

na clínica objetiva tradicional predomina o caráter técnico com situações

diretivas, onde os pais são orientados sobre o que é feito nas sessões e como eles

devem fazer, qual uma fórmula. Sobre isso Gauderer (1997, p 273) afirma que esta

prática considera a família como: os recipientes dos conhecimentos tão gentilmente

passados pelos profissionais tão bonzinhos .

Rocha (2004, p. 67), portanto, diz que:

o atendimento à família poderia ser mais valorizado e aproveitado, para
que ocorra uma melhor atuação na prática clínica. O fonoaudiólogo não
deve fornecer receitas prontas para a família e, assim, estar separando o
seu papel do papel dela, mas poderiam agir de forma integral, numa
interação envolvida no objetivo da constituição da linguagem da criança.



- 135 -

Percebeu-se, assim, que a avaliação e anamnese não devem ser um quadro

apenas em um momento, para se delinear todo o processo. Como também afirma

Palladino (1986) e Basso (1995) quando dizem que esses processos iniciais devem

ser realizados o quanto for necessário para a compreensão do processo de

construção da linguagem da criança em foco.

Sobre isso Freire (2000, p. 4) evidencia que sob essa perspectiva a criança é

concebida como posição que ocupa no interior da estrutura discursiva familiar, e não

mais como etapa do desenvolvimento .

O erro configurou-se como fundamental e estruturante para o

desenvolvimento lingüístico do sujeito desta pesquisa. Já que foi através dele que a

criança procurou modificar sua linguagem, utilizando aproximações da fala de seu

interlocutor; próprias formações, com algumas dificuldades semânticas; e

modificações próprias ao tentar acertar.

Realizou-se, assim, um percurso pelas três posições formuladas por Lemos

(1997) sobre a constituição da linguagem do sujeito em que, como diz Lemos (1997,

p. 14), acertos precedem erros que desaparecem para dar lugar a uma fase final de

acertos . Mostrando que essas posições não são rígidas, ou seja, não exercem uma

ordem específica, podendo estar sempre presentes na fala da criança, pois não há

como eliminar da relação do falante com a sua língua materna nem a fala do outro e

seu efeito, nem o movimento da língua e seu efeito tanto de estabilização quanto de

ruptura e estranhamento (LEMOS, 1997, p.16)

Sobre isso, Palladino (s.n.t., 3) diz que o terapeuta

não deixa essa fala dispersa, ele a restringe: a recoloca em outras
relações. Ela é posta num lugar em que a significação haverá de se
estabilizar provisoriamente, é posta naquilo que Dra. Cláudia Lemos chama 
nicho discursivo . Entretanto, os dados mostram que, ainda assim, o

deslizamento não é estancado: a fala novamente escapa da circulação
discursiva, fica sem sentido. A fusão é absoluta.

Dessa forma, os erros, para Figueira (1996, p. 72) são somente 

as marcas daquilo que está sendo rearranjado na produção lingüística da
criança. Em vez de afastados ou relegados a segundo plano, como
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episódios atípicos à trajetória do desenvolvimento normal da criança,
devem ser escolhidos e tratados como objeto privilegiado de análise.

Assim, é importante que a criança desenvolva ao menos a intenção

comunicativa, mesmo ainda não produzindo enunciados da fala adulta. Pois será

através de sua intenção comunicativa que seus enunciados considerados como

erros irão proporcionar a criança, quando interpretada e significada pelo adulto,

desenvolver e / ou aprimorar seu sistema lingüístico.

Tem-se, então, o erro como constitutivo do processo de aquisição da

linguagem do sujeito, já que, segundo Lemos (1992), a criança desde o seu

nascimento está inserida numa língua em funcionamento, sendo esta relação

contínua, sem interrupções. É interessante o que Figueira (1996, p. 77) afirma ainda

sobre o erro, resultado da criação de (pseudo) morfemas os quais, ao invés de

evidenciar uma atividade metalingüística, parece caracterizar o movimento do

processo de representação simbólica, que é o de acomodar a duas faces do signo

lingüístico .

A linguagem da criança analisada, portanto, mostrou o funcionamento dos

processos metafóricos e metonímicos em constante ação na sua estrutura

lingüística. No início, a criança fez uso de processos organizacionais e estruturais da 

linguagem, que foram denominados de restos metonímicos da fala de seus

interlocutores, em sua própria fala; no qual foi se aperfeiçoando e começando a

selecionar palavras, mesmo não empregadas corretamente. Ao começar a fazer uso

de processos organizacionais e estruturais chamados de metafóricos com mais

freqüência , o jogo entre os dois pólos foi se tecendo , levando a criança a se

constituir como sujeito , ainda que a sua fala esteja diferente da fala do adulto.

Dessa forma, Freire (1999, p. 5) afirma que 

na patologia de linguagem observa-se a estratificação da língua cujos
significantes obedecem a um princípio estável, à ação predominante do
processo metafórico ou metonímico. Assim, os componentes significantes
mantém-se diretamente tributários do funcionamento da linguagem.
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Os dados evidenciados e analisados nesta dissertação, configuraram-se num

importante empréstimo que a fonoaudiologia faz dos estudos lingüísticos,

proporcionando uma maior ampliação do universo de pesquisa na área da patologia

da linguagem. Além de também, proporcionar significativas contribuições para a

prática fonoaudiológica, mostrando, assim, um olhar específico dito lingüístico

sobre o sujeito e o dado em questão. Considera, ainda, como em Rocha (2004, p.

68-69), que seja possível constituir, enquanto profissional da linguagem, uma visão

integral, dita sistêmica, em que o contexto seja mais precioso para exploração e

desenvolvimento do alterado do que apenas suas partes segmentadas .

Seria interessante, como sugestão para a continuidade desde estudo que

teve um caráter exploratório, investigar o desenvolvimento da atividade narrativa de

crianças que possuíram atraso de linguagem de origem interacional e realizaram

terapia da linguagem. Parece-nos, sem dúvida, um tema interessante para ambas as 

ciências: a lingüística e a fonoaudiologia, por buscar preencher uma lacuna na

literatura especializada, tentando cumprir uma certa missão política que é a da

inclusão social dos diferentes no contexto interacional geral da sociedade, qualquer

que ela seja.
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ANEXO 1
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Solicitamos a sua autorização para utilizar os dados na pesquisa O
funcionamento da linguagem de uma criança com atraso de linguagem realizada
pela mestranda Lorena Rocha Leite para dissertação de conclusão de mestrado, sob 
orientação da Profª Drª Virgínia Leal.

Algumas crianças podem apresentar atraso na aquisição de sua linguagem
necessitando, assim, de trabalho específico para que a linguagem possa
desenvolver. O atraso da linguagem pode ocorrer por causa não-orgânica como a
falta de estimulação do ambiente interacional, ou causa orgânica como algum tipo
de patologia instalada. Existem várias teorias e perspectivas que estudam a
aquisição de linguagem dentre elas a perspectiva sócio-interacionista a qual será
utilizada nesta pesquisa. Portanto, este trabalho tem como objetivo objetivo observar
o funcionamento da linguagem de uma criança com atraso nesta aquisição que não
possua patologia orgânica, em situações terapêuticas em Fonoaudiologia; sendo a
análise realizada a partir do pressuposto teórico interacionista de aquisição de
linguagem de Cláudia Lemos. Visando como objetivo específico, a identificação de
estratégias discursivas de deslocamento (mudança de posição discursiva 1ª, 2ª e
3ª posições, discutidos no projeto) utilizadas tanto pelo sujeito em questão quanto
pelo seu interlocutor o terapeuta para que, a partir desta análise, se possa
estabelecer um comparativo entre o desenvolvimento da linguagem de uma criança
com atraso em situação terapêutica e a aquisição normal desta. Se esta pesquisa
vier a trazer constrangimento ao participante, fica o mesmo e / ou seu responsável
legal livre para desistir a qualquer momento.

Acreditamos que esta pesquisa trará por benefícios uma melhor compreensão 
acerca do atraso na aquisição de linguagem que ocorrem em algumas crianças que
não possuem patologia orgânica, por ser somente de origem interacional (ambiente). 
Além de contribuir com indícios mais significativos de atuação terapêutica na
promoção de um melhor equilíbrio no funcionamento da linguagem de crianças com
atraso desta; o que será de grande importância para um trabalho terapêutico eficaz.

O (a) senhor (a) terá direito a perguntas e respostas em qualquer momento,
assim como retirar o consentimento dado sem nenhum prejuízo para si. Também
não haverá custos de sua parte. Não serão divulgados dados de identificação dos
voluntários envolvidos no presente trabalho. O pesquisador responsável
compromete-se em suspender a pesquisa em caso de risco ou dano ao sujeito
participante. Em caso de dúvidas, entre em contato com Lorena Rocha Leite, fone:
(81) 88032404 ou Virgínia Leal (81) 99767830. Estaremos a disposição no tocante
assunto.

Eu,__________________________________________RG:_______________
li entendi o exposto acima. Autorizo a utilização dos dados obtidos na pesquisa para
elaboração deste trabalho.

Recife,______de_________________________de 2004.
Participante e/ou responsável: _______________________________________
Pesquisador:_____________________________________________________
Testemunhas: 1__________________________________________________

2__________________________________________________
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ANEXO 2

ANÁLISE ÉTICA

Este projeto será realizado dentro das normas éticas
consideradas pelo Comitê de ética da UFPE. Assegurando qualquer dano ou
constrangimento ao sujeito em questão. Seguindo o exposto abaixo, segundo a
RESOLUÇÃO Nº 196, de 10 de outubro de 1996:

As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às
exigências éticas e científicas fundamentais.

III.1 -  A eticidade da pesquisa implica em:
a) consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a

proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes (autonomia).
Neste sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-
los em sua dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-los em sua
vulnerabilidade;

b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como
potenciais, individuais ou coletivos (beneficência), comprometendo-se com
o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos;

c) garantia de que danos previsíveis serão evitados (não
maleficência);

d) relevância social da pesquisa com vantagens significativas para
os sujeitos da pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis,
o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo 
o sentido de sua destinação sócio-humanitária (justiça e eqüidade).

III.2- Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser
humano, cuja aceitação não esteja ainda consagrada na literatura científica,
será considerado como pesquisa e, portanto, deverá obedecer às diretrizes
da presente Resolução. Os procedimentos referidos incluem entre outros, os
de natureza instrumental, ambiental, nutricional, educacional, sociológica,
econômica, física, psíquica ou biológica, sejam eles farmacológicos, clínicos
ou cirúrgicos e de finalidade preventiva, diagnóstica ou terapêutica.

III.3 - A pesquisa em qualquer área do conhecimento, envolvendo
seres humanos deverá observar as seguintes exigências:

a) ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem e com
possibilidades concretas de responder a incertezas;

b) estar fundamentada na experimentação prévia realizada em
laboratórios,  animais ou em outros fatos científicos;

c) ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende
obter não possa ser obtido por outro meio;

d) prevalecer sempre as probabilidades dos benefícios esperados
sobre os riscos previsíveis;

e) obedecer a metodologia adequada. Se houver necessidade de
distribuição aleatória dos sujeitos da pesquisa em grupos experimentais e de 
controle, assegurar que, a priori, não seja possível estabelecer as vantagens 
de um procedimento sobre outro através de revisão de literatura, métodos
observacionais ou métodos que não envolvam seres humanos;

f) ter plenamente justificada, quando for o caso, a utilização de
placebo, em termos  de não maleficência e de necessidade metodológica; 

g) contar com o consentimento livre e esclarecido do sujeito da
pesquisa e/ou seu representante legal;

h) contar com os recursos humanos e materiais necessários que
garantam o bem-estar do sujeito da pesquisa, devendo ainda haver
adequação entre a competência do pesquisador e o projeto proposto;

i) prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a
privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a
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não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das
comunidades, inclusive em termos de auto-estima, de prestígio e/ou
econômico - financeiro;

j) ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com
autonomia plena. Indivíduos ou grupos vulneráveis não devem ser sujeitos
de pesquisa quando a informação desejada possa ser obtida através de
sujeitos com plena autonomia, a menos que a investigação possa trazer
benefícios diretos aos vulneráveis. Nestes casos, o direito dos indivíduos ou
grupos que queiram participar da pesquisa deve ser assegurado, desde que
seja garantida a proteção à sua vulnerabilidade e incapacidade legalmente
definida;

l) respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos
e éticos, bem como os hábitos e costumes quando as pesquisas
envolverem comunidades;

m) garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que
possível, traduzir-se-ão em benefícios cujos efeitos continuem a se fazer
sentir após sua conclusão. O projeto deve analisar as necessidades de cada
um dos membros da comunidade e analisar as diferenças presentes entre
eles, explicitando como será assegurado o respeito às mesmas;

n) garantir o retorno dos benefícios obtidos através das pesquisas
para as pessoas e as comunidades onde as mesmas forem realizadas.
Quando, no interesse da comunidade, houver benefício real em incentivar ou 
estimular mudanças de costumes ou comportamentos, o protocolo de
pesquisa deve incluir, sempre que possível, disposições para comunicar tal
benefício às pessoas e/ou comunidades;

o) comunicar às autoridades sanitárias os resultados da pesquisa,
sempre que os mesmos puderem contribuir para a melhoria das condições
de saúde da coletividade, preservando, porém, a imagem e assegurando
que os sujeitos da pesquisa não sejam estigmatizados ou percam a auto-
estima;

p) assegurar aos sujeitos da pesquisa os benefícios resultantes do
projeto, seja em termos de retorno social, acesso aos procedimentos,
produtos ou agentes da pesquisa;

q)assegurar aos sujeitos da pesquisa as condições de
acompanhamento, tratamento ou de orientação, conforme o caso, nas
pesquisas de rastreamento; demonstrar a preponderância de benefícios
sobre riscos e custos;

r) assegurar a inexistência de conflito de interesses entre o
pesquisador e os sujeitos da pesquisa ou patrocinador do projeto;

s) comprovar, nas pesquisas conduzidas do exterior ou com
cooperação estrangeira, os compromissos e as vantagens, para os sujeitos
das pesquisas e para o Brasil, decorrentes de sua realização. Nestes casos
deve ser identificado o pesquisador e a instituição nacionais co-responsáveis
pela pesquisa. O protocolo deverá observar as exigências da Declaração de
Helsinque e incluir documento de aprovação, no país de origem, entre os
apresentados para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição
brasileira, que exigirá o cumprimento de seus próprios referenciais éticos.
Os estudos patrocinados do exterior também devem responder às
necessidades de treinamento de pessoal no Brasil, para que o país possa
desenvolver projetos similares de forma independente;

t) utilizar o material biológico e os dados obtidos na pesquisa
exclusivamente  para a finalidade prevista no seu protocolo;

u) levar em conta, nas pesquisas realizadas em mulheres em
idade fértil ou em mulheres grávidas, a avaliação de riscos e benefícios e as
eventuais interferências sobre a fertilidade, a gravidez, o embrião ou o feto,
o trabalho de parto, o puerpério, a  lactação e o recém-nascido;

v) considerar que as pesquisas em mulheres grávidas devem, ser
precedidas de pesquisas em mulheres fora do período gestacional, exceto
quando a gravidez for o objetivo fundamental da pesquisa;
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x) propiciar, nos estudos multicêntricos, a participação dos
pesquisadores que desenvolverão a pesquisa na elaboração do
delineamento geral do projeto; e 

z) descontinuar o estudo somente após análise das razões da
descontinuidade pelo CEP que a aprovou.

BENEFÍCIOS

Melhor compreensão acerca do atraso na aquisição de linguagem que
ocorrem em algumas crianças que não possuem patologia orgânica, por ser
somente de origem interacional (ambiente); Contribuir cientificamente com indícios
mais significativos de atuação terapêutica na promoção de um melhor equilíbrio no
funcionamento da linguagem de crianças com atraso desta; o que será de grande
importância para um trabalho terapêutico eficaz; Além de promover benefício direto
ao sujeito, por desenvolver a sua linguagem sem custos com fins científicos.

RISCOS

Se esta pesquisa vier a trazer qualquer tipo de constrangimento ou
possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural
ou espiritual do ser humano, em qualquer fase desta pesquisa e dela decorrente,
fica o participante e / ou seu responsável legal livre para desistir a qualquer
momento. O participante terá direito a perguntas e respostas em qualquer momento,
assim como retirar o consentimento dado sem nenhum prejuízo para si. Também
não haverá custos de sua parte. Não serão divulgados dados de identificação dos
voluntários envolvidos no presente trabalho.
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ANEXO 3
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