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Resumo

Este estudo busca compreender o processo de aquisição e funcionamento da linguagem escrita da criança sob a
perspectiva interacionista dialógica de Claudia de Lemos e o estruturalismo ressignificado pela Psicanálise de linha
francesa proposto por Borges. Nesse aspecto, os movimentos de aquisição da escrita consideram a sistematicidade e
o funcionamento da língua. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, baseada em estudo de
caso. Para esta análise utilizamos um texto produzido por uma criança de 11 anos do 6º ano do Ensino Fundamental
de uma escola pública do município de Barreiros-PE. Ao final, percebeu-se que a organização, o deslocamento do
sujeito e a constituição do processo simbólico do texto correspondem à ação do outro incidindo na produção escrita
dessa criança.

Palavras-chave: Aquisição da linguagem escrita; Interacionismo dialógico; Estruturalismo; Psicanálise.

Abstract

This study seeks to understand the process of child’s written language acquisition and functioning under the dialogical
interactionist perspective of Claudia de Lemos and re-signified structuralism by the French Line Psychoanalysis
proposed by Borges. In this aspect, the written acquisition movements consider the systematicity and the functioning
of the language. This is a descriptive research,with qualitative approach based on a case study. For this analysis we
used a text produced by an 11-year-old child from the 6th grade of elementary school in a public school in the
Barreiros town-in Pernambuco. At the end, it was perceived that the organization, the displacement of the subject and
the constitution of the symbolic process of the text correspond to the action of the other focusing on the written
production of this child.

Key words: Written language acquisition; Dialogical interactionism; Structuralism; Psychoanalysis.

Resumen

Este estudio busca comprender el proceso de adquisición y funcionamiento del lenguaje escrito del niño bajo la
perspectiva interaccionista dialógica de Claudia de Lemos y el estructuralismo resignificado por el Psicoanálisis de
línea francesa propuesto por Borges. En este aspecto, los movimientos de adquisición de la escritura consideran la
sistematicidad y el funcionamiento de la lengua. Se trata de una investigación descriptiva, de abordaje cualitativo,
basada en un estudio de caso. Para este análisis utilizamos un texto producido por un niño de 11 años del 6º año de
la Enseñanza Fundamental de una escuela pública del municipio de Barreiros-PE. Al final, se percibió que la
organización, el desplazamiento del sujeto y la constitución del proceso simbólico del texto corresponden a la acción
del otro incidiendo en la producción escrita de ese niño.

Palabras clave: Adquisición del lenguaje escrito; Interacciones dialógicas; estructuralismo; Psicoanálisis.

Introdução

Os estudos sobre a aquisição da linguagem escrita ganharam forte impulso na década de 1980, com a preocupação
da linguística extrapolando o campo da fala e adotando, também, como objeto de estudo a escrita. Nesse sentido,
emergiram diferentes perspectivas teóricas com a finalidade de subsidiar a compreensão do processo de aquisição
da escrita das crianças.

Essas abordagens teóricas podem ser agrupadas em três grandes grupos, a visão teórica behaviorista (Skinner), na
qual a aprendizagem do ser humano ocorre por condicionamento, supondo que um estímulo evoque uma resposta,
enfatizando, dessa forma, as condições ambientais como forças propulsoras da aprendizagem; a teoria inatista (Noan
Chomsky), na qual o ser humano traz consigo, desde o nascimento, uma gramática universal internalizada, nesse
caso, a criança nasce pré-programada para adquirir a linguagem e é capaz de, a partir da exposição à fala, construir
suas hipóteses sobre a língua a que está imersa; e por fim, as teorias cognitivistas, que definem a aprendizagem
como um processo de relação do sujeito com o mundo externo, no qual há uma organização das informações e
integração do material à estrutura cognitiva.
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Dentro das linhas cognitivistas destaca-se o interacionismo, que compreende a linguagem como um modo de
representação, permitindo ao sujeito invocar linguisticamente objetos e acontecimentos ausentes. Nesse sentido,
Zorzi (2002) evidencia que novos esquemas são continuamente elaborados para sustentarem a interação e
compreensão do meio. Dessa forma, a linguagem revela um processo contínuo entre o sujeito e o meio, evidenciando
a sua capacidade cognitiva.

Faz-se necessário esclarecer que o termo interacionismo engloba várias vertentes conceituais distintas, das quais se
destaca o interacionismo social que tem em Piaget, Vygotsky e Wallon seus principais representantes, visto que
concebem a capacidade de conhecer e aprender a partir das trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio.

Portanto, nas teorias sociointeracionistas a linguagem ganha o status de um processo dinâmico, no qual o sujeito tem
papel ativo, não recaindo sobre ele a função de mero receptor de informações. O sujeito, nessa perspectiva, assume
o papel de protagonista, no qual a interação com o outro e com o meio desenvolve capacidades cognitivas, que se
refletem na aquisição da linguagem.

No entanto, o interacionismo em aquisição da linguagem escrita, aqui proposto, difere da perspectiva social, visto que
compreende os movimentos de aquisição da escrita no aspecto sistemático e funcional da língua. Dessa forma, o
sujeito e o objeto são partes da estrutura linguístico-discursiva na qual estão inseridos, privilegiando-se a interação
dialógica e não a interação social. Nessa perspectiva, a interação é, antes de tudo, a relação do falante com a língua
por meio do Outro, ainda que em sua ausência física. (DE LEMOS, 1998).

Nesse sentido, este trabalho busca a compreensão da aquisição da linguagem escrita sob a perspectiva
interacionista dialógica de Cláudia de Lemos (1998) e o estruturalismo ressignificado pela Psicanálise de linha
francesa, proposto por Borges. Para tanto, utilizaremos um texto produzido por uma criança de 11 anos do 6º ano do
Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Barreiros, Pernambuco, que teve como instrução inicial a
solicitação da professora para que se produzisse uma redação obedecendo ao tema “A enchente ocorrida em
Barreiros no ano 2010”. Não foi determinado o número de linhas nem a atribuição de nota.

O caminho metodológico que se fez necessário para este estudo constitui-se numa pesquisa descritiva (GIL, 2006, p.
28), pois “As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. A abordagem classifica-se como
qualitativa, visto que “os limites de sua iniciativa particular estarão exclusivamente fixados pelas condições da
exigência de um trabalho científico”. (TRIVIÑOS, 1987, p. 133). A pesquisa é baseada em estudo de caso, pois,
segundo Gil (2006, p. 57-58), esse tipo de pesquisa caracteriza-se “pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de
poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível
mediante os outros tipos de delineamentos considerados”. Corroborando com esta concepção Yin (2001) considera
esse estudo como empírico, visto que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade. Para esta
análise utilizamos um texto produzido por uma criança de 11 anos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola
pública do município de Barreiros-PE.

A partir das reflexões percebe-se que no processo de aquisição da linguagem escrita, a criança entra na ordem do
simbólico e dá sentido ao funcionamento linguístico-discursivo no qual está inserido, constituindo-se sujeito na e pela
linguagem. Nos desdobramentos que seguem compreenderemos como se deu este processo investigativo e quais
proposições serão encaminhadas.

No próximo segmento detalharemos como se dá a inserção da criança no mundo da escrita de acordo com algumas
teorias da aprendizagem, evidenciando a nossa filiação à concepção interacionista dialógica ressignificada pela
Psicanálise de linha francesa, visto que compreendemos, assim com Cláudia de Lemos (1998) e Sônia Borges
(2010), o Outro como lugar de funcionamento da língua.

1 A criança e o mundo da escrita

Em uma sociedade de cultura grafocêntrica como a nossa, a necessidade de inserir a criança, quanto mais cedo
possível, no mundo da escrita torna-se uma imposição que mobiliza diversos setores da sociedade. Essa inserção, no
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entanto, não se constitui uma passagem repentina de uma etapa à outra, pois a aquisição da escrita só pode ser
compreendida em seu sentido abrangente, visto que extrapola a mera representação gráfica e estabelece a
subjetividade da criança como marca de singularização por meio da alteridade. Portanto, trata-se de um processo
complexo, pois se constitui um fenômeno da linguagem.

As teorias clássicas de aprendizagem compreendem o processo de aquisição da escrita como representação gráfica
da linguagem oral. Nesse caso, a criança desempenha um papel passivo, pois não possui nenhum conhecimento da
língua até chegar à escola e ser “ensinada” a ler e a escrever. O behaviorismo, por exemplo (que tem Skinner como
seu maior representante), parte do pressuposto de que tudo que a criança aprende é proveniente de experiências
com o meio, através da interação com o outro. Nesse sentido, o processo de aquisição da escrita acontece por meio
de estímulos e respostas, imitação e reforço.

No inatismo, teoria desenvolvida por Noam Chomsky, parte-se do pressuposto de que a linguagem é inata, ou seja, a
criança nasce com ela. Nesse sentido, a competência do falante/escrevente está diretamente relacionada com o
conhecimento da gramática da sua língua, enquanto o seu desenvolvimento é caracterizado pelo uso desse
conhecimento em seu cotidiano. Essa teoria não compreende a aquisição da linguagem como mera imitação, visto
que a criança possui as suas próprias regras linguísticas, no entanto, defende que essa autonomia vai se perdendo
com o tempo, pois as crianças vão moldando a sua fala/escrita de acordo com as regras impostas pelos adultos no
seu cotidiano.

Nessa perspectiva, de acordo com as abordagens apresentadas, o lugar reservado à criança no processo de
aquisição da linguagem escrita é daquele que recebe influências do meio e, através da interação, desenvolve sua
competência de escrita.

No campo das teorias cognitivistas, estudos realizados por Ferreiro e Teberosky (1999) retiram a criança da
passividade nesse processo e dá a ela o status de protagonista, visto que ela “constrói sistemas interpretativos,
pensa, raciocina e inventa, buscando compreender esse objeto social complexo que é a escrita” (FERREIRO,
TEBEROSKY, 1999, p. 7). Ou seja, antes de ler e escrever a palavra, a criança realiza a leitura do seu universo, no
qual elabora sentidos de acordo com as suas experiências pessoais e individuais.

Nesse sentido, os estudos de Ferreiro e Teberosky (1999) refutam a perspectiva de que a escrita seja a
representação simbólica da linguagem falada, evidenciando o desenvolvimento de processos cognitivos de caráter
universais. Com esses pressupostos, as autoras organizam o processo de aquisição da escrita dividindo-o em cinco
níveis . São eles:

Nível 1: no qual “escrever é reproduzir os traços típicos da escrita que a criança identifica como a forma básica da
mesma” (FERREIRO, TEBEROSKY, 1999, p.192). Nessa perspectiva, a criança apresenta uma escrita peculiar e
relaciona desenho e escrita e, apesar de os traços serem muito parecidos entre si, “cada um pode interpretar a
própria escrita [...]”, (FERREIRO, TEBEROSKY, 1999, p.193). Importante compreender como funciona esta relação
de aprendizagem neste nível de processo de aquisição da escrita, visto que para Fayol (2014) “a escrita é uma
ferramenta extremamente complexa que é impossível observar de imediato sob todos os seus aspectos” (2014, p.
34). Nesta perspectiva, a aproximação da criança com a escrita é realizada desde cedo a partir das suas relações
sociais, desse modo, o processo vai-se naturalizando, sem reflexões que possam contribuir para o efetivo processo
da escrita. Assim, “a criança descobre e elabora progressivamente suas funções e características e leva muito tempo
até dominar a integralidade das formas e dos usos da escrita” (FAYOL, 2014, p. 34), já identificando a forma básica
da escrita.

Nível 2: corresponde à percepção da criança de que “para poder ler coisas diferentes, deve haver uma diferença
objetiva nas escritas” (FERREIRO, TEBEROSKY, 1999, p.202). Nesse nível a criança passa a adquirir formas fixas
de escrita, utilizando letras comuns do seu cotidiano e/ou letras do seu próprio nome. Considerando as características
linguísticas da escrita, Fayol (2014) destaca que “os linguistas que trabalham com a oralidade não concordam sempre
sobre quais são suas unidades constitutivas”. (2014, p. 23).

Nível 3: caracterizado “pela tentativa de dar um valor sonoro a cada uma das letras que compõem uma escrita”
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(FERREIRO, TEBEROSKY, 1999, p. 209). Nesse momento se evidencia a hipótese silábica, em que a criança
relaciona a escrita à fala. Segundo Fayol (2014, p. 23) “a fala se dá como um fluxo no qual se depreendem
enunciados associados a curvas entoacionais e separados por pausas”. Esse percurso é compreendido por Weisz
(1988, p. 73) da seguinte forma,

A criança começa diferenciando o sistema de representação escrita do sistema de
representação do desenho. Tenta várias abordagens globais (hipótese pré-silábica), numa
busca consistente da lógica do sistema, até descobrir - o que implica uma mudança violenta
de critérios - que a escrita não representa o objeto a que se refere e sim o desenho sonoro do
seu nome. Neste momento costuma aparecer uma hipótese conceitual que atribui a cada letra
escrita uma sílaba oral. Esta hipótese (hipótese silábica) gera inúmeros conflitos cognitivos,
tanto com as informações que recebe do mundo, como com as hipóteses de quantidade e
variedade mínima de caracteres construída pela criança.

Nível 4: no qual ocorre a “passagem da hipótese silábica para a alfabética” (FERREIRO, TEBEROSKY, 1999, p. 214).
Esse nível é determinado por tensões, visto que é nesse momento que “a criança descobre que a sílaba não pode
ser considerada como uma unidade, mas que ela é, por sua vez, reanalisável em elementos menores [...]”
(FERREIRO, 2001, p. 27). Nesse contexto, a criança começa a perceber a exigência do número mínimo de
caracteres e o valor diferenciado dos fonemas. Para Fayol (2014, p. 42) “as crianças sabem muito cedo descrever
seu nome de família e seu primeiro nome, tanto mais que são estimuladas a isso pela escola e pelos pais”. Essa
compreensão indica o processo de familiarização das crianças com as letras e palavras.

Nível 5: caracterizado pela compreensão das crianças de que [...] há uma relação bastante precisa, mas não muito
clara [...] ainda, entre a pauta sonora da palavra e o que se escreve [...]” (FERREIRO, 1992, p. 83). Nesse último nível
a criança desenvolve a escrita alfabética. Atingir o último nível do processo de escrita, segundo Ferreiro e Teberosky
(1999), não significa que a criança tenha alcançado o topo do desenvolvimento da linguagem escrita, pois
dificuldades relativas à ortografia perdurarão ao longo do processo de amadurecimento linguístico do indivíduo.
Nessa perspectiva, Fayol (2014) defende que “produzir linguagem escrita é produzir linguagem em condições que
diferem, na maior parte do tempo, das que valem para a produção verbal oral costumeira” (2014, p. 20). Podendo
relacionar o processo de amadurecimento linguístico do indivíduo com a sua produção verbal no seu cotidiano.

Posteriormente, Luria (2001) também trilha o caminho de Ferreiro e Teberosky (1999), e reconhece que o processo
de aquisição da escrita organiza-se em duas fases, sejam elas: pré-instrumental, em que não se observam usos de
símbolos mnemônicos e instrumental, caracterizada pelo uso funcional desses símbolos. Os estudos de Luria (2001)
são claramente delineados por meio dos pressupostos teóricos de Vygotsky (1984). Nessa perspectiva, Luria (2001),
concebe a pré-história da escrita composta pela escrita imitativa, escrita topográfica e escrita pictográfica.

Na primeira fase, imitativa, a escrita é “um ato suficiente em si mesmo, um brinquedo.” (LURIA, 2001, p. 149), nesse
sentido, o ato de escrever compreende a um ato imitativo e intuitivo. Na segunda fase, a escrita topográfica, também
funciona como uma escrita imitativa, no entanto, a criança se preocupa com o posicionamento dos traços no papel,
que funciona como recurso mnemônico. A terceira fase, a escrita pictográfica, caracteriza-se pelo uso mnemônico
dos desenhos, no entanto, a escrita é dotada de funcionalidade.

Nesse contexto, os estudos de Ferreiro e Teberosky (1999) e LURIA (2001), são fundamentais para o
desenvolvimento das concepções sociointeracionistas, nas quais a criança participa do processo de aquisição da
escrita de forma ativa, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo através da interação com o outro e com o meio.
É importante salientar, segundo Mello e Teixeira (2012, p. 1), que “O desenvolvimento ocorre a partir de diversos
elementos e ações que se estabelecem ao longo da vida do sujeito”.

Outra perspectiva em aquisição da linguagem escrita concebe esse processo por meio dos movimentos sistemático e
funcional da própria língua, ou seja, do interacionismo de base estruturalista de Cláudia de Lemos (1988),
ressignificado pela Psicanálise de linha francesa, proposto por Borges (2010). Essa concepção confere ao outro o
protagonismo no processo de aquisição da linguagem escrita. Nesse sentido, segundo Cláudia de Lemos (1988), a
criança é interpretada pelo outro e, ao mesmo tempo, está sob o efeito do outro. É neste contexto que a escrita da
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criança se investe de significações.

Nesse entendimento, a aquisição da linguagem escrita caracteriza-se como um processo dinâmico, que encontra-se
em constante construção, no qual o outro assume posição de destaque, visto que, “a relação do sujeito com a
linguagem é mediada, desde sempre, pela relação com o OUTRO, interlocutor fisicamente presente ou representado
e necessário ponto de referência para esse sujeito em constituição.” (ABAURRE, et al, 1997, p. 41).

Segundo De Lemos (1992), podemos interpretar as escritas iniciais da criança como funcionamento da língua no
plano estrutural, o que possibilita a atividade “da linguagem sobre a linguagem” (DE LEMOS, 1992, p. 132). Nessa
perspectiva, não reconhecer que a criança não representa de forma consciente as estruturas da língua, “[...] é negar
os efeitos da subjetividade e dizer que o sujeito está sob o domínio das estruturas, que está no lugar do objeto.”
(BORGES, 2010, p. 99).

Em nossa pesquisa, dedicamos-nos ao processo de aquisição da linguagem escrita na perspectiva dialógica
interacionista de Cláudia de Lemos, ressignificada pela Psicanálise francesa, proposta por Borges (2010), pois
compreendemos, assim como Cláudia de Lemos (1999) que o processo de aquisição da linguagem escrita esteja
relacionada a mudanças de posições do sujeito na linguagem.

Nessa perspectiva, ainda segundo Cláudia de Lemos (1995), o processo de aquisição da linguagem escrita, sob a
perspectiva do dialógica interacional, parte do pressuposto de que o funcionamento da linguagem torna-se lugar
privilegiado para a fala da criança e a interação com o outro.

2 O caráter fragmentário, heterogêneo e o singular na escrita das crianças

A perspectiva psicanalítica na discussão de pressupostos sobre a aquisição da linguagem escrita, segundo Borges
(2006), surge do estranhamento promovido pelo caráter fragmentário, heterogêneo e singular da escrita das crianças.
Nessa perspectiva, o sujeito até então consciente do processo da sua aquisição - o sujeito da Psicologia - cede
espaço ao “sujeito alienado ao discurso do Outro” (BORGES, 2006, p. 149). Segundo a autora, considerando os
estudos de Jacques Lacan, o “Outro” representa toda a forma de linguagem oral e escrita que a criança teve contato
em seu grupo social. Para Claudia de Lemos (2002), a interação dialógica se constitui espaço privilegiado da
ressignificação de enunciados do Outro. Dessa forma, o “Outro” é constituído socialmente nos diversos grupos e
instituições que a criança está inserida.

Nesse sentido, é no processo dialógico que a criança vai, através de seus traços, marcando as relações com o Outro
em seus domínios fragmentários e, consequentemente, apropriando-se da aquisição da escrita e, nesse movimento,
marcando-se também como sujeito que se constitui na e pela linguagem (BENVENISTE, 2006). Sendo assim, o
indivíduo constitui-se sujeito a partir da sua relação linguístico-discursiva com o Outro, ou seja, da ordem do
simbólico, por meio de sua interação dialógica alienada ao Outro. Nesse aspecto, Borges evidencia que a
“constituição do ‘objeto-escrita’ na criança se dá na passagem pela escrita do Outro, pela via do ‘espelho’, ou seja,
das apropriações e capturas significantes” (BORGES, 2010, p. 99).

Vale salientar que, mesmo de caráter fragmentário e heterogêneo, as produções textuais das crianças portam um
jogo gráfico caracterizado por certa organização, remetendo ao funcionamento dos eixos paradigmáticos e
sintagmáticos de Saussure e às leis da metáfora e da metonímia de Jakobson.

Dessa forma, observa-se que essa organização, constituída por deslocamentos e ressignificações, corresponde à
ação do Outro incidindo na produção escrita da criança. Deve-se ressaltar, no entanto, que a criança não tem
controle sobre essa ação. Quanto a essa questão, Borges (2006) destaca que, mesmo não sendo possível precisar o
momento em que a criança entra no jogo simbólico e tem acesso à escrita, percebe-se que ao longo das
transformações das relações da criança com a escrita é possível perceber as marcas do Outro em seus domínios
fragmentários. Percebe-se, dessa forma, que “[...] o acesso da criança à escrita implica a representação. Implica que
transite pelas representações do Outro, isto é, pelas representações sobre a língua escrita que antecedem a sua, na
ordem discursiva em que está inserida”. (BORGES, 2010, p. 97).

Nesse cenário, definir essa relação estrutural, estabelecendo como a criança se apodera dos fragmentos do Outro,
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adquire relevância essencial, visto que, segundo Silveira (2006, p. 53),

As relações, ou a interação, são [...] entre cadeias, ou seja, um movimento da língua que
resulta tão – somente em uma operação da linguagem sobre a linguagem. A interação aqui
não é entre sujeitos, é entre cadeias e ela pode promover a emergência de um sujeito. Se ela
é entre cadeias, só se pode dizer do funcionamento “estrutural” destas e não de suas
propriedades.

É com essa compreensão, na busca das representações do Outro evidenciadas no processo de aquisição da
linguagem escrita da criança, que o presente estudo pretende incidir, evidenciando a articulação de elementos que,
muitas vezes, são tratados de forma isolada e sem lógica no processo de aquisição da escrita da criança, sem
considerar, no entanto que “escrever para a criança é essencialmente uma atividade de imitação” (BORGES, 2010, p.
98).

3 Análise e discussão

O texto que servirá de base para esta análise foi produzido por uma criança de 11 anos do 6º ano do Ensino
Fundamental de uma escola pública do município de Barreiros, Pernambuco/Brasil, que teve como instrução inicial a
solicitação da professora para que se produzisse uma redação obedecendo ao tema “A enchente ocorrida em
Barreiros no ano de 2010”. Não foi determinado o número de linhas nem a atribuição de nota.

Podemos observar que essa criança expressa significados em sua narrativa, evidenciando um texto com coerência e
dotando-o de início, meio e fim, apesar de demonstrar limitações do ponto de vista gramatical (ortografia, pontuação e
vocabulário). Nota-se, também, que ela junta palavras que devem ser escritas separadamente e segmenta outras.
Conforme transcrição abaixo:

A cheia

1. Pramim a cheia foi boua eu gostei e agra de ci a deus porela não 2. ter batido na minha
casa eu comi churrasco bebi guarana comi

3. frutas e docinho e briga deiro ganhei cochão e roupas eu amei 4. mas teve gente que
perdeu suas coisa e sua casa essa foi a parte 5. que eu não gostei mas minha casa eu ria
porque os meninos e

6. minas que tava na minha casa contava piada pra gente rir e 7. drincava com a gente eu a
dorei eu fui pro chalé e vi a ponte 8. sendo derubada as coisa das pessoas indo cinbora eu
chorei

9. gando eu vi isso eu não gostei desa parte porque as pessoas 10. perdeu suas coisas casa
e objeto e seus filhos suas familhas mas 11. grassas a deus esta tudo bem o prefeito nos
ajudou e consertesa 12. agente conse gio em nome de jesus e estamo hoje aqui contanto 13.
a nosssa vitoria e para todo senpre amem.

Disponível em
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UCAP_f3aabaab65862bbdb44cd7ba8b9a5418/Details.
Acesso em 06 de Maio de 2017.

Borges, citando Lacan e Derrida (2006), evidencia que os discursos, ordinários e científicos, são processos
simbólicos sobre os quais é preciso se reconhecer os efeitos do inconsciente, dessa forma, podemos reconhecer na
indeterminação e na heterogeneidade do texto em destaque formas que correspondem à ação do Outro incidindo na
produção escrita da criança. A esse respeito, Borges (2009) evidencia que
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O processo de alfabetização implica necessariamente a representação simbólica. Imersa em
textos, colocada em situações de leitura e escrita de textos, a criança representa a língua
escrita, ou melhor, na língua escrita. Na perspectiva do “interacionismo-dialógico” transitar
pelos discursos do outro, orais e escritos, permite que se produzam representações sobre o
que é, e sobre o que não é, possível na língua (escrita) constituída. Possibilita que sejam
reconstituídas representações simbólicas. (2009, p. 96).

No texto da criança podemos notar formas específicas de um discurso religioso (“em nome de Jesus”, L12, “contando
a nossa vitória e para todo sempre amém”, L12-13) que, provavelmente, representa formas de linguagem oral e
escrita que a criança teve contato em seu grupo social. Quanto à questão da oralidade, Borges (2006, p.20) salienta
que “Não admitir o que há de comum entre os processos de aquisição da linguagem oral e da escrita é, [...]
consequência de não reconhecer os efeitos do funcionamento da linguagem sobre ela mesma [...] “

Dessa forma, o Outro é representado por um discurso religioso fortemente arraigado na produção escrita dessa
criança, reconhecendo-se assim, que o retorno, nos enunciados da criança, de fragmentos da fala de seu interlocutor
evidenciam movimentos enquanto deslocamentos de posição do sujeito na cadeia linguística.

Nesse sentido, Borges (2006, p.46-47) citando Cláudia de Lemos (1986), salienta que “[...] a interação dialógica pode
ser lugar de emergência de estruturas sintáticas na fala da criança [...]”, evidenciando, ainda, “[...] que os enunciados
que emergem na fala da criança são uma composição/ressignificação de enunciados do Outro, tanto ‘presentes’
quanto ‘passados’”.

No texto em análise, essa “composição/ressignificação” é caracterizada pelo efeito dos processos metafóricos e
metonímicos, ou seja, movimentos linguísticos que estabelecem formas de relações muito diversas. Para Jakobson
(1985), esse processo se refere à capacidade do sujeito de combinar e selecionar/substituir as unidades linguísticas
e, para Saussure (2012) a uma relação de substituição e deslocamento entre os signos no sistema linguístico,
caracterizando, assim, a teoria do valor linguístico.

Ao longo do texto o aluno apresenta hipo e hipersegmentação de palavras (“pramim”, “porela”, “agente”, “agra de ci”,
“briga deiro”, “a dorei”, “conse gio”) evidenciando que sua escrita é “orientada pela percepção de picos entoacionais
que, além da sílaba, abrangem unidades mais extensas, os pés, os grupos de força e os grupos tonais” (BORGES,
2010, p. 96), mais uma vez evidenciando a correspondência entre oralidade e escrita, constituindo, dessa forma, uma
relação sintagmática, visto que destaca vinculação de sentido entre as unidades da cadeia falada.

Os estranhamentos observados no texto, caracterizados pelas formas não convencionais da escrita são interpretados
como resultado de cruzamentos da fala do Outro nos enunciados da criança, marcam, assim, tanto um
distanciamento em relação à fala do outro quanto em relação à própria fala e dizem respeito à impossibilidade de a
criança reconhecer a diferença entre a sua fala e a fala de seu interlocutor adulto (DE LEMOS, 2002). Nesse sentido,
Borges (2006), destaca que

O funcionamento do inconsciente da língua não está submetido às leis do acaso. Essa
sistematicidade singular que nelas se inscreve, responsável pelo estranhamento que causam,
ou pela ambiguidade que apresentam, já é efeito do “real da língua”, que excede o nível
gráfico e fonológico da linguagem. (2006, p. 158).

Para o interacionismo dialógico, a criança, alienada à imagem do texto do outro, procura imitá-lo. Isso caracteriza a
busca da sua autonomia. Essa imitação constitui-se num jogo gráfico de “[...] combinatórias de letras que não
constituem palavras da língua constituída, mas que têm sistematicidade, mesmo que, com efeito, nonsense
(BORGES, 2006, p. 150).

Nesta perspectiva, Jakobson (1985) defende que há uma escala de liberdade na combinação de unidades
linguísticas, que esta combinação ocorre em traços distintos em fonemas e que a liberdade do que fala é nula. No
entanto, esta liberdade se limita à situação da criação de palavras, que normalmente é marginal em relação ao sujeito
que a usa. Para o estudioso não se pode subestimar a criação de novas palavras ou enunciados por este viver às
margens do mundo letrado.
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Considerações finais

Com base nas reflexões e discussões aqui apresentadas, podemos constatar que o estudo acerca da aquisição da
linguagem escrita, a partir das contribuições da Linguística e da Psicanálise, compreende os movimentos de
aquisição da escrita como um processo sistemático e funcional da língua, no qual sujeito e objeto são partes da
estrutura linguístico-discursiva em que estão inseridos, privilegiando-se, dessa forma, a interação dialógica.

No entanto, tornou-se evidente que a sistematicidade da língua não se reduz à correspondência grafofônica, embora
seja possível verificar a tentativa dessa associação no texto analisado, como ocorre com os termos “cinbora” e
“familhas”. Nesse aspecto, o interacionismo dialógico, busca, no estruturalismo europeu e na psicanálise,
compreender a noção de ressignificação e deslocamentos, considerando o papel do Outro no processo de aquisição
da linguagem escrita.

Vale ressaltar que é a partir do Outro que é representado por um discurso que surge no cotidiano da criança, seja na
escola, em casa ou nas relações sociais de sua comunidade que a criança passa a reconhecer, na fala dos seus
interlocutores, os movimentos necessários para encadear as suas posições na cadeia linguística.

Sendo assim, no processo de aquisição da escrita, a criança entra na ordem do simbólico e dá sentido ao
funcionamento linguístico-discursivo no qual está inserida, constituindo-se sujeito na e pela linguagem
(BENVENISTE, 2006) por meio da ação do Outro que incide na sua produção escrita.
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