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Resumo:

Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre a constituição dos processos intercomunicativos de uma criança com
Síndrome de Asperger na escola. Como aporte teórico destacamse a teoria Sociointeracionista, o materialismo
históricodialético, considerações sobre os Transtornos Globais do Desenvolvimento e concepções sobre a
importância da escola. Metodologicamente utilizouse dos preceitos da pesquisaação colaborativocrítica. Analisouse
os processos intercomunicativos, descrevendoos, interface a constituição e subjetivação do sujeito e seus pares.
Como resultados apontamse: a efetividade do papel do mediador; a aproximação entre os pares e a permissividade
de ambas as partes; a valorização da linguagem oral, a partir do intercâmbio social; o aumento na busca pelo
interlocutor e dos contextos interacionais; e os sujeitos com Asperger são pessoas com potencial para a entrada nas
relações sociais.

Palavras-chaves: Síndrome de Asperger; Inclusão; Linguagem

Abstract:

This work aims to reflect on the constitution of intercommunicative processes of a child with Asperger Syndrome in
school. As a theoretical contribution, we highlight the SocioInterventionist theory, historicaldialectical materialism,
considerations about Global Developmental Disorders and conceptions about the importance of the school.
Methodologically, the precepts of collaborativecritical research were used. We analyzed the intercommunicative
processes, describing them, interfacing the constitution and subjectivation of the subject and his peers. The results
show: the effectiveness of the role of the mediator; The approximation between the pairs and the permissiveness of
both parts; The valorization of oral language, based on social exchange; The increase in the search for the interlocutor
and the interactional contexts; And subjects with Asperger&39;s are people with potential for entry into social
relationships.

Keywords: Asperger Syndrome; Inclusion; Language

INTRODUÇÃO

Conforme estimativas atuais, no mundo mais de um bilhão de pessoas vivem com algum tipo de deficiência, o que
compreende cerca de 15% da população. Isto representa um número maior que o anteriormente estimado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), datado de 1970, e que vislumbrava um número em torno de 10%.

O Relatório Mundial sobre a Deficiência, publicado pela OMS em 2011, evidenciou, a partir dos dados da Pesquisa
Mundial de Saúde, que cerca de 785 milhões de pessoas (15,6%) com 15 anos ou mais vivem com algum tipo de
deficiência. Destes, estimase que 110 milhões (2,2%) possuam uma significativa dificuldade funcional. Somente a
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Carga Global de Doenças mede a deficiência infantil (de 0 a 14 anos) que é estimada em 95 milhões de crianças
(5,1%), das quais 13 milhões (0,7%) têm deficiência severa.

Em países em desenvolvimento, dados de prevalência de problemas de saúde mental na infância e adolescência são
escassos e pesquisas epidemiológicas relacionadas aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) são
praticamente inexistentes (HACKETT; HACKETT, 1999 apud in PAULA; RIBEIRO; TEXEIRA, 2011). Muitas pesquisas
já foram realizadas em países desenvolvidos, por isso, em 2010 foi estabelecida uma importante iniciativa, buscando
elencar estudos em áreas com menos tradição, o que resultou em trabalhos conduzidos na América Latina, África,
Oriente Médio, Ásia, China e Índia. Estes estudos, de modo geral, revelaram que os TGD não são exclusividade de
países desenvolvidos, porém a falta e dados com maior robustez metodológica revela a necessidade de novos
estudos (PAULA; RIBEIRO; TEXEIRA, 2011).

O expressivo aumento na taxa dos TGD tem mobilizado especialistas da área, a fim de buscar evidencias científicas
para explicar o aumento desses índices. Assim, o conceito atual mais amplo, que entende ao autismo como um
espectro de condições; a ampliação dos critérios diagnósticos em 1980; a maior conscientização de clínicos e da
comunidade sobre as manifestações do autismo e, a melhora nos serviços de atendimento a essa população, foram
apontados como algumas das principais justificativas para esse aumento (PAULA; RIBEIRO; TEXEIRA, 2011).

Considerando os discursos que movimentam as práticas fonoaudiológicas em linguagem, neste trabalho foi adotada
uma reflexão mais contemporânea que reconhece a importância da perspectiva dialógica, a partir da análise das
especificidades discursivas constitutivas de momentos em que a linguagem e certas atividades se interpenetram e se
interdefinem. Assim, a escolha foi fundamentada na corrente do materialismo históricodialético, estabelecida em um
plano culturalmente constituído da sociabilidade humana como ponto crucial para a tematização da consciência. Entre
os teóricos do início do século XX que privilegiaram o estudo da dimensão interativa das atividades humanas,
reportarmeei a Lev Semenovich Vigotski, que situou os seus estudos na educação e Mikhail Mikhailovich Bakhtin,
com os seus estudos da linguagem.

Sendo a Fonoaudiologia, a ciência que se dedica também, as alterações de linguagem e da comunicação e, partindo
do pressuposto de que sujeitos com Autismo apresentam anormalidades qualitativas e quantitativas nas áreas da
interação social e da comunicação, este trabalho tem o objetivo de refletir sobre a constituição dos processos
intercomunicativos de uma criança diagnosticada entre os TGD, porém agrupada na condição da Síndrome de
Asperger na escola, visto as três condições que englobam o termo.

REFERENCIAL TEÓRICO

Neste trabalho reportarmeei a quatro temáticas para embasamento teórico: autismo; processos interativos; a
importância da escola, a intersubjetividade e a formação da consciência individual na criança e, a teoria
sociointeracionista.

Descrito a mais de 60 anos, cientificamente, a história sobre o Autismo Infantil vem sendo pesquisada desde os
primeiros estudos de autoria do Doutor Leo Kanner, em 1943, em um artigo publicado na revista The Nervous Chid.
Nesse artigo, Kanner descreve 11 crianças com idades entre 2 e 4 meses a 11 anos, cujo material resulta numa
revisão que evidencia características comuns e inevitáveis entre estas crianças. Dessa forma:

Essas características formam uma “síndrome” única, não reportada até o momento, que
parece ser suficientemente rara, embora seja provavelmente mais frequente do que seja
indicado pela paucidade de casos observados. É bem possível que tais crianças tenham
sido vistas como retardadas ou esquizofrênicas (KANNER (1943) apud in ROSEMBERG,
2011 p. 22, 23).

Desde a descrição inicial de Kanner em 1943, o conceito do Autismo Infantil vem sendo modificado no que concernem
as causas e sua conceituação, passando a ser agrupado em uma série de condições similares denominadas como
Transtornos Globais (ou Abrangentes) do Desenvolvimento (TGD) (SCHWARTZMAN, 2011).

Dessa maneira, reportome a conceituação atual sobre o Autismo, relatada por Schwartzman (2011) que o considera
como um transtorno do desenvolvimento de causas neurobiológicas, definido por critérios eminentemente clínicos, de
modo que as áreas afetadas estão relacionadas a anormalidades qualitativas e quantitativas que, embora muito
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abrangentes, afetam de forma mais evidente as áreas da interação social, da comunicação e do comportamento.

O desenvolvimento da linguagem destes sujeitos é compreendido como normal, pois não há atraso no surgimento da
fala. Esta se mostra comumente pedante e pouco usual à idade, porém, aparece estruturada gramaticalmente,
embora com alterações pragmáticas (MARTIN; MACDONALD, 2003; PASTORELLO, 1996). Sua comunicação se dá
de forma espontânea, todavia, percebese memorização das normas existentes nas relações sociais (KLIN, 2003;
SCHWARTZMAN, 1992).

Atualmente, estudos voltados à linguagem verbal de sujeitos com espectro autista enfatizaram traços anômalos na
fala, como a escolha de palavras não usuais, inversão pronominal, ecolalia, discurso incoerente, pouca responsividade
a questionamentos, prosódia inadequada e ausência de comunicação, sendo estes aspectos variáveis, pois
dependem das especificidades de cada sujeito (SHIRMER et al, 2004).

Reportome nesse trabalho para fundamentar os processos interativos das atividades humanas, à linguagem
fundamentada na corrente do materialismo históricodialético, estabelecida em um plano culturalmente constituído da
sociabilidade humana como ponto crucial para a tematização da consciência.

Entre os teóricos do início do século XX que privilegiaram o estudo da dimensão interativa das atividades humanas,
reportarmeei a Lev Semenovich Vigotski, que situou os seus estudos na educação, e Mikhail Mikhailovich Bakhtin,
com os seus estudos da linguagem. Suas contribuições, inspiradas nos pressupostos materialistas históricodialéticos,
foram voltadas à dimensão das relações, bem como da ação mediada.

Vigotski (1998) acredita que ao dominarmos a natureza, dominamos a nós mesmos. Tratase da interiorização da
ação manifestada, do diálogo exterior, que o pensamento é produzido. Bakhtin (1995) semelhante a este pressuposto
acredita que a linguagem é inacabada e por ela as pessoas se tornam conscientes e agem sobre o mundo. Para este
último autor, nas relações dialógicas os sentidos são produzidos através da interação dos interlocutores nos diversos
contextos possíveis e o diálogo não é apenas a informação por si só trocada pelos interlocutores, pois ela é capaz de
expressar todo conteúdo ideológico ou vivencial nas relações. Por conseguinte, há muitas linguagens que refletem a
experiência social, há vários modos de se falar.

Givigi (2007) evidencia em seu estudo que, para Vigotski, a linguagem tem duas funções básicas, sendo a primeira de
intercâmbio social, interligada a necessidade e intenção do homem em se comunicar, criando e desenvolvendo a sua
linguagem, e a segunda, a do pensamento generalizante, de modo que os conceitos são compartilháveis em
determinados grupos sociais, saindo de uma significação antes particular.

A partir das leituras dos trabalhos de Vigotski é possível destacar que estes sempre evidenciaram o papel do outro,
atribuindo a mediação o desenvolvimento cultural. Assim, Givigi (2007) destaca que este entendimento sobre a
mediação perpassa a uma simples inferência, pois tratase de uma relação, em que todos são ativos e ocupam
lugares circulares, ora de mediador, ora de aprendiz. O conceito de mediação vai de encontro com a intervenção
propulsora de sentidos e aprendizagens, com uma relação que “faz parte”. Deste modo, ao pensar na mediação
relatada por Vigotski, o lugar de “estar no meio” e participar é retomado, sendo a relação entrecortada por diferentes
redes que operam juntas.

É indubitável a contribuição de Bakhtin ao contemplar a consciência individual do sujeito, como produto da esfera
sócio ideológica e, desta forma, não é possível pensar na perspectiva bakhtiniana, na possibilidade de um sujeito
autodeterminado. “A consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no curso de
suas relações sociais”, diz Bakhtin (2002, p. 35).

A compreensão sobre o pensamento de Bakhtin requer vislumbrar a constituição do sujeito à medida que este vai de
encontro com o outro, permeado por relações dialógicas. Segundo esta perspectiva, o outro é imprescindível na
construção do nosso “eu”, a linguagem é percebida a partir de uma concepção dialógica:

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que
procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente
o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão de um em
relação ao outro. Através da palavra, definome em relação ao outro, isto é, em última
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análise, em relação à coletividade. [...] A palavra é o território comum do locutor e do
interlocutor (BAKHTIN, 1981 p.113).

Assim a linguagem é ativa, permeia em uma relação de interferência mútua e muito subjetiva, sendo colocada como
constitutiva do sujeito. Segundo Bakhtin “a linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam” e
assim, o uso da linguagem está ligado aos diversos campos da atividade humana (BAKHTIN, apud in BRAIT, 2006).

Pensando desse modo, o Dialogismo proposto por Bakhtin, a partir da noção de recepção/compreensão, promove o
movimento dialógico e constituise como o território comum do locutor e do interlocutor. Essa noção permite que os
interlocutores coloquem a linguagem frente a um e a outro, sendo que o locutor enuncia em razão da existência de um
interlocutor, requerendo um a ação responsiva, antecipando sobre o que o outro irá dizer, experimentando ou
projetando o lugar de seu ouvinte (RECHDAN, 2003).

A importância da escola, a intersubjetividade e a formação da consciência individual na criança é abordada aqui
tomandoa escola como um espaço importante de construção, tornandoa passível de reflexões sobre os movimentos
oriundos desta, os aspectos pedagógicos, quando pensados a partir das relações constituídas na escola, revelam um
sujeito em constante fluxo dialógico. Desta forma, a escola passa a ser vista como lugar onde comparece de maneira
mais visível a heterogeneidade dos sujeitos, pois o constante contato interativo entre os pares e outros permite, ou
deveria permitir, ao sujeito o seu reconhecimento como ativo na linguagem, partindo dos processos intersubjetivos
para a internalização dos conceitos construídos socialmente (VIGOTSKI, 1993 apud in GIVIGI; SANTOS, 2011).

Para além do aprendizado, a escola também pode ser vislumbrada como importante no processo de construção da
linguagem para a criança. Na compreensão do processo social como constitutivo do sujeito possibilitado pela
linguagem, é possível considerar que as obras de Vigotski trazem um olhar da importância da atribuição de sentidos
pelos outros, para o funcionamento intrapsicológico de cada um, e para a formação da consciência individual.
Entendese que a linguagem e as interações sociais têm um papel fundamental na constituição do sujeito, sendo as
funções mentais superiores construídas ao mesmo tempo em que vão constituindo o sujeito nas relações sócio
históricas. Logo, ao vislumbrar o papel da escola como indispensável nessa formação, é possível refletir como este
espaço reverbera na constituição dos sujeitos, apontando como as interações que ali acontecem levam os sujeitos a
construírem a valoração acerca de si, capturandoo em torno desse movimento que é, ao mesmo tempo, pessoal e
social.

Este trabalho teve como embasamento teórico o Interacionismo de Lev Vigotski que constituise como o representante
de uma outra maneira de compreender a origem e evolução do psiquismo humano, bem como as relações entre
indivíduo e sociedade.

Inspirado nos princípios do materialismo dialético, Vigotski considera o desenvolvimento da complexidade humana
como um processo de apropriação pelo homem, da experiência histórica e cultural. Segundo o teórico, organismo e
meio exercem influência recíproca e, consequentemente, o biológico e o social não estão dissociados (REGO, 2011).

Rego (2011) admite que para Vigotski a interação do indivíduo com o meio caracteriza a constituição humana, sendo
que isso, refuta as teses antagônicas e radicais que evidenciam uma somatória entre fatores inatos e adquiridos, e
passa a vislumbrar esta constituição, como uma interação dialética que se dá entre o sujeito e o seu meio cultural e
social.

Conforme esta perspectiva, o homem constituise como tal, através de suas interações sociais, como um sujeito que
transforma e é transformado de acordo com as relações que são produzidas em uma determinada cultura. O que
ocorre é uma interação dialética, desde o nascimento entre o sujeito e o meio social em que ele se insere, e essa
relação é decorrente da interação do homem com a natureza, e assim, o homem faz parte da natureza e a recria em
suas ideias, a partir de sua interação com ela (NEVES, 2005).

Por isso, nesse processo o sujeito é ativo, capaz de agir sobre o meio, ela se sobressai à ideia de "natureza humana",
somos primeiro sociais e depois nos individualizamos. Assim podese destacar que:

Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no decurso do
desenvolvimento da criança: a primeira vez, nas atividades coletivas, nas atividades
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sociais, ou seja, como funções interpsíquicas: a segunda, nas atividades individuais, como
propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, como funções intrapsíquicas
(VIGOTSKI, 1994, p. 114).

Tal perspectiva propõe o conceito de linguagem como produtora de sentidos, que leva em consideração tanto a
intersubjetividade como a interdiscursividade, inerentes as relações constitutivas dos sujeitos.

A linguagem é entendida como funcionamento simbólico, e que, como tal, não é
transparente, não se dá a ver em sua completude, até porque a incompletude é um traço
que lhe é inerente. Tratase de adotar uma concepção que toma a linguagem como
discurso, efeito de sentidos, o que nos permite pensar que cada produção linguística é
singular, fruto da confluência de múltiplos sentidos (SALFATIS; PALLADINO, 2001, p.32).

A linguagem é inerente ao sujeito, mesmo quando este não se comunica oralmente. A linguagem constitui o sujeito, a
forma como este recorta e percebe o mundo e a si próprio (GOLDFELD, 2002; GÓES, 1999; VIGOTSKI, 1996).

METODOLOGIA

Este trabalho tratase de um recorte de uma pesquisa mais ampla, onde o trabalho é construído na perspectiva das
redes de significações, isto é, o processo terapêutico da criança, a família e a escola. A referente pesquisa, intitulada
“A Construção da linguagem, patologias e a prática clínica” foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Sergipe sob o no. 0052.0.107.00011. A escolha pelo trabalho em redes se dá, a partir do
objetivo de aproximar o conhecimento do cotidiano e as experiências vivenciadas pelos sujeitos participantes, a fim de
potencializar o trabalho realizado, bem como unir a perspectiva adotada, aos dados linguísticos e psíquicos que são
de extrema relevância.

As práticas que serão aqui sustentadas pressupõem um cunho epistemológico compromissado com a realização da
pesquisa a partir de suas próprias práticas, sendo a decisão do grupo, a técnica que resulta na mudança social. Dessa
forma, a práxis sustentada é alicerçada numa teoria associada a uma estratégia, configurada como científica,
essencialmente devido à participação da comunidade, facilitando uma análise mais precisa e mais autêntica da
realidade social (BARBIER, 2007).

Nesse contexto, para alcançar os objetivos deste trabalho foi utilizada como fundamentação teórica a PesquisaAção,
num perspectiva colaborativocrítica.

Na pesquisaação, partimos do princípio que pesquisa e ação podem e devem caminhar juntas quando se pretende a
transformação da prática. É vislumbrado a partir da crença de que esta deve partir de uma situação social concreta a
ser modificada, inspirada nos elementos novos que surgem durante o processo e sob a influência da pesquisa. Dessa
forma segundo Barbier (2007, p. 48):

[...] um estado de nãomudança não faz parte da natureza do ser vivo. Toda problemática
científica que não a leva em consideração, não pode estudar a criatura viva em toda sua
complexidade. A mudança, quer dizer, o ouvinte, implica a existência de conflitos abertos
entre as instâncias internas e externas, no âmago dos indivíduos e dos grupos. Mudar é
aquilo por meio do qual o reprimido sai de seu ciclo de repetições.

Este método visa provocar mudanças (ação) e compreensão (pesquisa), buscando uma relação dinâmica entre teoria
e prática. Desta maneira, a consideração dessas duas dimensões, mudanças e compreensão, deram uma importante
contribuição para este trabalho.

A pesquisaação colaborativocrítica sempre visa a uma mudança, tem um efeito discursivo em função de uma
constante reflexão sobre a ação. Constitui uma nova forma de ser pesquisador, que busca formar novos
conhecimentos ou outras formas de saberes, além de constituir como um meio de formação e mudança participativa.
Desse modo, o grupo se compõe por sujeitos que objetivam coisas comuns, atuam em diversos papéis e utilizam a
práxis, ação teoricamente sustentada (JESUS, 2008).
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Nessa metodologia, o pesquisador é visto como mediador que integra a realidade estudada. Portanto, este não busca
apenas fazer constatações e apresentase como engajado no processo, objetivando a mudança do contexto em que
se encontra, por meio da interação com os sujeitos pesquisados. Sob esta ótica, os pesquisadores devem estar
envolvidos com todas as questões relacionadas à determinada situação estudada, e agir coletivamente transpondose
do lugar de observadores neutros e objetivos, remetendo à transformação da realidade em questão e à produção de
conhecimentos relativos a esta transformação, fazendose, com isso, uma atividade social e política, verdadeiramente
ideológica na qual, o conhecimento prático integrase ao teórico.

O campo de atuação foi numa escola municipal do sistema regular de ensino, denominada ficticiamente ‘Escola
Municipal Raio de Sol’, localizada no povoado Sobrado, no município de Nossa Senhora do Socorro, grande Aracaju.

O sujeito foi G.H., uma criança de 9 anos, do gênero masculino, com o diagnóstico de Transtorno Global do
Desenvolvimento, mais especificamente, a Síndrome de Asperger.

G.H. estuda no mesmo bairro em que mora e está no terceiro ano. Mora com a mãe que é divorciada e dois irmãos,
com idades inferiores. A mãe, uma mulher muito jovem, trabalha como auxiliar de enfermagem em duas maternidades
da capital, porém isso não a impede de ser uma figura presente na vida dos filhos. É muito comprometida com os
atendimentos de G.H., bem como com as suas questões escolares.

Foram realizadas visitas semanais a escola do sujeito, no turno vespertino, o qual ele estuda, com duração de 4
horas/cada, durante 19 meses, totalizando 30 visitas.

Nestes encontros, por meio de práticas discursivas e de atividades em sala de aula como: jogos, leitura coletiva e
brincadeiras de cunho pedagógico, momentos de interação entre as crianças que potencializaram as relações
interacionais entre as mesmas, sendo que esses momentos tiveram a duração de 1 hora e aconteceram com prévia
concordância e colaboração da professora, desde a escolha do material que foi levado. A partir disso foi possível
acompanhar o cotidiano dessa criança na escola e, em meio às situações de enfretamento e ao redirecionamento das
práticas comunicativas entre eles, foi viável descrever os processos intercomunicativos presentes entre ele e seus
pares, considerando as minhas mediações, bem como as relações do sujeito com os seus pares no âmbito escolar,
sem a minha presença, como uma variável importante e muito rica.

A partir disto, como mediadora integrante da realidade estudada, pude intervir nos processos intercomunicativos
presentes, analisando de que forma se construíram a partir das práticas fonoaudiológicas e relações cotidianas,
considerando a constituição e subjetivação do sujeito e seus pares na escola.

A cada visita foi confeccionado um relatório crítico baseado nas leituras que eu fazia sobre os acontecimentos
ocorridos na visita e em meio ao cotidiano escolar, o qual me permitiu uma autoanálise sobre as práticas realizadas.
Além disso, participei de reuniões semanais para acompanhamento, discussão e análise dos movimentos originados a
cada visita, com duração de 5 horas cada, com os demais pesquisadores do grupo referido acima, coordenado pela
professora Doutora Rosana Carla do Nascimento Givigi, na sala denominada “Espaço da Linguagem/Comunicação
Alternativa e Aumentativa”.

RESULTADOS

A mediação contribuiu para potencializar a entrada de G.H. no processo interacional, visto que a desorganização a
qual ele era envolvido ocasionava, por parte de todos, um afastamento e uma recusa em aceitálo como parte da
turma. Destaco que esta dificuldade atingia não só os pares, mas até os adultos envolvidos, devido ao estranhamento
diante de atitudes tão distanciadas do que o habitualmente é possível vislumbrar socialmente

Diante das dificuldades interacionais, destaco a importância do mediador entre as crianças, a fim de potencializar a
manutenção das relações, bem como para reorganização da própria brincadeira. Tratase de um outro mais
experiente, capaz de auxiliar na superação e contribuir com questionamentos e considerações, os confrontos oriundos
dos jogos e das próprias relações. O lugar do mediador aqui circunda os estudos de Vigotski, que destaca o papel do
outro no desenvolvimento cultural, em meio à mediação. Tratase de algo além do que uma simples interferência, pois
na relação entre as pessoas, todos são ativos e ocupam lugares circulares de aprendiz ou de mediador. Assim sendo,
o conceito de mediação é entendido para além da intervenção, propulsora de sentidos e aprendizagens, em uma
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relação que “faz parte” e num lugar de “estar no meio”, sendo a relação entrecortada por diferentes redes que operam
juntas (GIVIGI, 2007).

A potencialização da entrada gradual de G.H. foi resultado da permissividade de ambas as partes. Assim, a
despotencialização de comportamentos desvinculados das regras instituídas socialmente, a entrada na rotina de sala
de aula, o envolvimento em atividades escolares, bem como o rompimento gradual de estigmas relacionados à
deficiência, aproximaram as crianças e a interação entre elas passou a ser potencializada.

Diante disso, a cada semana havia esse movimento de aproximação, de busca pelo outro. Tratase de um sujeito que
se percebeu como parte de um grupo e que, como em outras relações, existiam configurações que aproximavam ou
distanciavam. Por isso G.H. conseguiu vislumbrar que este grupo no qual ele estava se inserindo, não pactuava de
comportamentos como cuspir, correr dentro de sala ou gritar sem motivos, bem como os seus pares que perceberam
sua mudança e permitiram a sua aproximação e entrada nas interações e brincadeiras tipicamente infantis. Portanto,
reportome a G.H. que se permitiu sentar e participar, bem como as crianças que adentraram na proposta e o permitiu
estar dentro, em meio as suas especificidades que antes os assustavam.

G.H. demonstrava resistência na participação em jogos grupais. Seu envolvimento era limitado, pois se mostrava
alheio a esta configuração e, portanto, utilizavase de alternativas para isto, afastando os pares devido ao seu
comportamento desvinculado das regras socialmente instituídas, frente às tentativas de interação. Esses
comportamentos são referidos no quadro Asperger, que englobam o fracasso em desenvolver relações com os seus
pares e falta de tentativa espontânea de compartilhar interesses, prazer ou realizações (JÚNIOR; KUCZYNSKI, 2011).

Consoante Vigotski (2003), a brincadeira é a elaboração de uma situação imaginária e, muito mais que relacionada ao
desenvolvimento cognitivo, ela fazse importante no que concerne a motivação, as necessidades, desejos e
circunstâncias nas quais as crianças brincam. A função do brincar está relacionada à constituição da atividade
imaginária, pois por meio da interação entre a experiência e a fantasia, na atividade lúdica, a criança constrói noções
sobre si mesma e da realidade.

Assim, os jogos e as diferentes brincadeiras quando mediadas ou não, sejam com ou sem o brinquedo, foram de
extrema importância para G.H., na construção desses significados e em sua constituição como sujeito singular, a partir
dessas experenciações vividas em conjunto com os seus pares, tendo em vista a pluralidade de significados
envolvidos.

A aproximação dos pares foi potencializada a partir de propostas de jogo em meio aos recreios. Por consequência, na
maioria das vezes não era preciso convidar algum colega, pois eles mesmos aproximavamse para participar da
proposta.

Tendo em vista a resistência e muitas vezes o afetamento diante das propostas de brincadeiras em conjunto com os
seus pares, G.H. por vezes parecia incomodado com tal configuração, o que ocasionava o afastamento e a recusa,
frente a estes episódios. Em consequência, ele passava a utilizarse discursivamente de seu corpo para mostrarse
ou, secundariamente, da linguagem oral para isso.

Sobre o que foi destacado acima, a literatura discute que sujeitos com Síndrome de Asperger apresentam curiosidade
pelo meio que os circunda e, deste modo, há a tentativa de interagir com outras crianças. Porém, a dificuldade em
lidar e socializarse com os seus pares existe, devido às dificuldades perceptivas no que se refere à comunicação não
verbal e a compreensão das expressões faciais. Assim, propostas como jogos grupais, podem lhe gerar pânico ou
quando adentram nas brincadeiras, pode existir uma tendência a impor suas próprias regras (BARTOLUCCI;
BREMMER; SZATAMARI, 1989 apud in FONTES, 2009).

Desse modo, G.H passava a empenharse na tentativa de interferir de algum modo na brincadeira, pois não estava
satisfeito com a escolha da proposta e a entrada de seus pares, expondo a sua insatisfação e dificuldade em superar
e compreender que uma brincadeira grupal é regida de algumas regras, sendo que todos os envolvidos concordam
com tais regras.

A linguagem, vislumbrada como a exteriorização do pensamento, reverbera muito fortemente, quando esta é utilizada
para expressar vontades, desejos, ideias, enfim, para comunicarse. Dessa forma, os aspectos pragmáticos são
potencializados, quando o sujeito referido aqui, deparase com conflitos que o silêncio não resolve e nem o discurso
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motor adiantaria. Tratase de um sujeito que começa a perceber o valor empenhado na linguagem oral e como ela o
insere nesse contexto escolar, a partir desse intercâmbio social

A partir do momento em que G.H. passou dar “voz ao silêncio” que ocupava o seu discurso motor, pareceme que os
seus pares realizaram um movimento recíproco, numa interlocução conjunta. Tratase do “encontro com o outro”,
envolvido por uma rede de relações dialógicas em que o produto é a interação entre o locutor e o ouvinte, e a palavra
é o território comum entre esses dois. Para tanto, trago a reflexão de Bakhtin e Volochinov (1999) que afirmam que a
palavra tratase de uma ponte lançada ente os interlocutores, pois quando apoiada em uma extremidade, ela apoiase
também na outra extremidade, tornandose território comum do locutor e do interlocutor.

Como ocorre com qualquer outra criança, G.H. muitas vezes trazia em sua fala a insatisfação sobre os
comportamentos de colegas de sala. Portanto, a sua linguagem passa a ser utilizada com uma função social
carregada de significado, pois esse significado passa a relacionarse com um movimento de mudança, mesmo que
imediata, por parte de quem ele a dirige, através de tentativa de sanar com o problema, a partir de uma expressão
verbal.

A própria relação com os sujeitos envolvidos foi se desenvolvendo. G.H. já compreende as regras e o funcionamento
da sala, gerando uma redução na permissividade pactuada por todos envolvidos. Assim, se ele precisa de um material
ou ir ao banheiro, ele percebe que necessita solicitar a alguém, além de compreender que a coletividade exige dele, o
que o silêncio e o discurso motor sozinho não sana. Porém, também é importante salientar que a relação entre os
pares é diferente quando pensada na relação com os adultos, visto que a própria legitimidade da relação entre as
crianças, muitas vezes dispensa a formalidade exigida nas interações verbais com o sujeito adulto e o papel que este
ocupa.

A partir das análises, mediante os resultados, pude constatar que o papel da mediação em busca de interferir no
posicionamento dos interlocutores foi efetivo, em virtude do encorajamento proposto as crianças frente aos seus
enunciados, que em alguns momentos deixavam de ser direcionados a outro sujeito, para serem diretamente para
G.H. Contudo, um enunciado faz parte de uma corrente de enunciados, em que o outro sempre tem papel ativo no
processo de comunicação discursiva e estes limites são definidos pela alternância dos falantes. Quando um falante
termina, sempre passa a palavra para o outro, e, mesmo que a resposta seja o silêncio, ele ocupa o seu lugar no
diálogo. Assim, ainda há muito que fazer, se pensarmos na comunicação como potencializadora de contextos
interacionais, onde o sujeito deixa de ser inelutável e estático e passa a utilizar a comunicação para agir e caminhar a
uma real emancipação social, pois ainda é preciso que G.H. adentre nesse movimento discursivo e consiga de fato,
ser protagonista de seu próprio discurso.

A comunicação passou a se efetivar mais quando G.H percebeu que os seus conflitos não poderiam ser sanados com
o silêncio e nem o discurso motor seria suficiente. Este sujeito, apesar de apresentar dificuldades típicas, relacionadas
ao significado da linguagem e no entendimento cognitivo e emocional da adequação comunicativa em contextos
sociais, foi capaz de compreender o valor empenhado na linguagem oral e como ela o insere nesse contexto escolar,
a partir desse intercâmbio social. Porém, devido às dificuldades pragmáticas, o uso efetivo e frequente do discurso
ainda não aconteceu, mas os enunciados foram muitos presentes, os quais são indispensáveis na constituição do
sujeito à medida que ele vai ao encontro do outro, permeado por relações dialógicas, pois o outro tornase
imprescindível na construção do seu “eu”.

Apesar das características da Síndrome de Asperger apontarem para prejuízos na interação social, bem como por
interesses e comportamentos limitados, houve a entrada gradual de G.H na rotina de sala de aula, na participação em
atividades escolares e no que se refere à aproximação entre os pares, promovendo a interação. Assim, a
permissividade de ambas as partes, bem como os rompimentos de comportamentos desvinculados ao que
socialmente é instituído, tiveram efetividade na despotencialização dos estigmas relacionados à deficiência.

CONCLUSÃO

Os sujeitos com Asperger são pessoas com potencial para a entrada nas relações sociais, visto que não há
efetivamente o isolamento social, pois, esta dificuldade está associada à da falta da compreensão intuitiva de regras
do comportamento social e de regras que governam a linguagem. Contudo, eles apreendem as normas existentes nas
relações sociais e, por isso, tornase possível à entrada nas relações dialógicas e, assim, a linguagem tornase ativa e
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permeada de uma relação de interferência mútua, muito subjetiva e constitutiva do sujeito. Dessa forma, o uso da
linguagem, a aprendizagem e as relações sociais, passam a ser efetivamente possíveis, pois como Bakhtin relata “a
linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam”.
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