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Resumo

O presente trabalho investiga e analisa as reverberações linguísticas e psíquicas provenientes da proposta de
terapia grupal com sujeitos autistas. Pautamo-nos para a terapia grupal na análise da singularidade do
sujeito, entendido com base numa concepção discursiva e interacionista da linguagem. Metodologicamente, o
trabalho, de caráter qualitativo, irá se respaldar no método clínico-qualitativo, sendo um estudo de caso.
Além disso, se assentará na metodologia da Rede de Significações (RedSig). Como resultados, observamos
que as instâncias lingüística e psíquica possuem forte inter-relação, visto que a (des)estruturação psíquica
afeta diretamente a linguagem. Assim, o trabalho em grupo cria novos campos dialógicos que inferem
diretamente na construção da linguagem.
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Abstract

This paper investigates and analyzes the linguistic and psychic reverberations from the proposal of group
therapy with autistic individuals. We are referring to group therapy in the analysis of the singularity of the
subject, understood based on a discursive and interactional conception of language. Methodologically, the
work, qualitative, will be backed in the clinical-qualitative method, and a case study. Also, sit on the
methodology of Network of Meanings (RedSig). As a result, we observed that the linguistic and psychic bodies
possess strong inter-relationship, since (un) psychic structure directly affects the language. Thus, the group
work creates new dialogic fields that emerge directly in the construction of language
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INTRODUÇÃO

Este trabalho articula temas presentes no campo da Fonoaudiologia, surgidos a partir de inquietações e
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reflexões do trabalho do grupo de pesquisa “A construção da linguagem, patologias e a prática clínica”. Tal
grupo, com primeira formação datada do ano de 2008, debruçou-se sempre sobre questões enveredadas no
âmbito das patologias da linguagem, através de uma análise sistêmica dos sujeitos, dentro do setting
terapêutico e para além dele. Os atendimentos voltados a sujeitos autistas, até então, possuíam caráter
individual.

Todavia, a partir de estudos e investigações na área, algumas indagações se presentificaram, tais como: Que
efeitos, linguística e psiquicamente falando, observaríamos numa proposta diferenciada de terapia,
reconfigurando as sessões fonoaudiológicas sob a abordagem terapêutica em grupo?
Como essa proposta de terapêutica grupal nos instrumentaliza para a construção da linguagem, de modo que
mesmo pelo coletivo, não se massifiquem as subjetividades?
Como se dão esses processos de subjetivação na terapia grupal?

Essas foram algumas das problematizações feitas que nos levaram ao desejo de investigar, especialmente,
como se dá o processo de construção da linguagem a partir de uma nova configuração terapêutica, na qual as
demandas individuais se dissolvem nas questões a serem trabalhadas coletivamente, circunscrevendo-as
noutra rede interacional caracterizada por se delinear enquanto uma trama mais complexa. Por conseguinte,
nosso objetivo foi investigar e analisar as reverberações linguísticas e psíquicas provenientes dessa proposta
de terapia grupal.

REFERENCIAL TEÓRICO

Os primeiros relatos de caso de sujeitos com autismo datam da década de 1930, como o caso Dick de Melanie
Klein (TUSTIN, 1984) e os tratamentos começam a ser retratados em estudos na década de 40, quando
Kanner (1997) descreve seus primeiros casos clínicos, apoiando-se em dados da medicina da época.
Atualmente, de acordo com Schwartzman (2011, p.37) “o autismo é considerado um transtorno de
desenvolvimento de causas neurobiológicas, definido de acordo com critérios eminentemente clínicos”. As
características básicas são anormalidades quantitativas e qualitativas que, embora muito abrangentes, afetam
de forma mais evidente as áreas da interação social, da comunicação e do comportamento.

Tradicionalmente, o atendimento em grupo na clínica fonoaudiológica esteve em detrimento da abordagem
individual, em especial trabalhando com autistas, uma vez que até hoje as concepções de “patologia” da
comunicação humana estão fortemente calcadas numa visão médico-positivista, que prioriza sessões
individualizadas voltadas para a cura da doença, visando maior aproximação da norma (im)posta socialmente,
sempre na tentativa de dissociação entre o normal e o patológico.

A literatura especializada aponta que as intervenções fonoaudiológicas com grupos começaram a ser
implementadas no Brasil na década de 1980. Tratava-se de iniciativas isoladas, que tinham como palco os
serviços públicos de saúde. Tais práticas foram motivadas, principalmente, pela necessidade de agilizar o
atendimento, de absorver a demanda de usuários e, portanto, diminuir as listas de espera de pessoas que
aguardavam atendimento em instituição de saúde (CORREA, 1997).

Àquela época, autores como Santos (1993) enfatizavam que os atendimentos fonoaudiológicos grupais, sem
contar com o apoio de referenciais teóricos específicos, eram prioritariamente estruturados com base em
critérios relativos à quantidade de sujeitos e ao tipo de patologia apresentada por eles. Nessas duas últimas
décadas observou-se o aumento significativo no número de estudos na literatura fonoaudiológica em se
tratando de intervenções grupais, com maior afinco e busca pela ampliação teórico-metodológica na área,
vendo-se a necessidade de, possivelmente, tomá-la como ação terapêutica diferente da individual, alertando
à necessidade de concebê-la como um de seus domínios de investigação.

Trabalhos com grupos de autismo dentro do campo fonoaudiológicos foram reconhecidos tomando
referenciais teóricos diversos como norteadores das práticas terapêuticas. Apesar desse aumento crescente,
muitas são ainda as carências na instância dos atendimentos grupais na área, com pesquisas e
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fundamentações teóricas incipientes, o que denota a necessidade de que espraiemos a discussão e
envolvamo-nos verdadeiramente na produção científica nessa modalidade terapêutica.

Nossa proposta de abordagem terapêutica grupal encontra sustentação em pressupostos teoricamente
consistentes, que se entrecortam e fomentam possibilidades de atuação multifacetadas. Pautamo-nos para a
terapia grupal na análise da singularidade do sujeito, entendido com base numa concepção discursiva e
interacionista da linguagem. Para tanto, trazemos nossas ideias à luz da perspectiva da Rede de Significações,
que assenta seus pressupostos (dentre outras teorias) na matriz sócio-histórica de Vygotsky e nas posições
de Bakhtin.

A perspectiva da RedeSig propõe que o desenvolvimento humano se dá

[...]dentro de processos complexos, imerso que está em uma malha de elementos de
natureza semiótica.[...] Dessa forma, as pessoas encontram-se imersas em,
constituídas por e submetidas a essa malha e, a um só tempo, ativamente a
constituem, contribuindo para a circunscrição dos percursos possíveis a seu próprio
desenvolvimento, ao desenvolvimento das outras pessoas ao seu redor e da situação
em que se encontram participando (SMOLKA et al., 2004, p.21).

De acordo com a teoria de Vygotsky, as mudanças que acontecem com o homem ao longo de todo o seu
desenvolvimento relacionam-se às interações que ocorrem entre sujeito e sociedade e todas as dimensões
nelas implícitas, como a cultura e a história, além da influência das várias representações de signo como
propulsoras do desenvolvimento das funções mentais superiores, a exemplo da linguagem.

Segundo Almeida (2000) a teoria de Vygotsky tem como perspectiva o homem como um sujeito total
enquanto mente e corpo, organismo biológico e social, integrado em um processo histórico. A partir de
pressupostos da epistemologia genética, sua concepção de desenvolvimento é concebida em função das
interações sociais e respectivas relações com processos mentais superiores, que envolvem mecanismo de
mediação. As relações homem-mundo não ocorrem diretamente, são mediados por instrumentos ou signos
fornecidos pela cultura.

Assim, distanciamo-nos da concepção médico-positivista para adentrar a Clínica da Subjetividade, pois
sabemos que, como diria Pádua (2007 p. 181)

[...] podemos refletir que se para o discurso médico há algo que pode ser predito
(preconiza a noção de causa e efeito) a partir da incidência de um diagnóstico, não
podemos dizer o mesmo quando partimos de uma concepção que valoriza a
linguagem, o funcionamento simbólico e o sujeito.

Filiando-nos à Bakhtin (2003), consideramos a língua não como um código autônomo, estruturado tal qual
sistema abstrato e homogêneo, mas como um fato social, histórico, desenvolvido segundo as práticas sociais
e, assim, obediente a convenções de uso. Dessa forma, a linguagem é compreendida como constitutiva da
subjetividade e das relações sociais, uma vez que toda e qualquer enunciação se origina na situação social
imediata.

Em se tratando da constituição grupal, a Psicanálise aponta a diferença nítida entre dois conceitos que,
aproximando-se no discurso do senso comum, repelem-se ao pensarmos em sua constituição cientificamente
embasada, pois se distinguem completamente, embora o segundo possa vir a ser o primeiro: grupo e
agrupamento.

O agrupamento é constituído por um conjunto de pessoas que convive partilhando de um mesmo espaço e
que guarda entre si certa valência de inter-relacionamento, além de uma potencialidade para se constituir em
grupo propriamente dito. A transformação do agrupamento em um grupo se dá na dinâmica do processo
grupal, fundamentalmente condicionada às maneiras como ocorrem os vínculos e aos modos como os papéis
são assumidos pelos sujeitos no grupo. Tal processo, além de dinâmico é cíclico, na medida em que envolve
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avanços e retrocessos. De qualquer forma, a configuração do grupo pressupõe que os sujeitos assumam uma
posição de interlocutores uns dos outros e, sendo assim, a condição de sujeitos na dinâmica do grupo (YOZO,
1996).

Para o psicanalista Pichon-Riviere (1988), existe o entendimento de grupo como uma totalidade que, ao
mesmo tempo, preserva a individualidade de seus membros. Segundo o mesmo, cada integrante do grupo
comparece com sua história pessoal consciente e inconsciente, chamada verticalidade de experiências. Os
sujeitos, a medida que se constituem como grupo passam a compartilhar necessidades em função de
objetivos comuns e criam uma história grupal própria e inovadora, chamada horizontalidade do grupo, que se
estabelece de acordo com uma construção coletiva resultante da interação de aspectos das verticalidades dos
sujeitos.

A.

Aporte teórico-metodológico

Metodologicamente o trabalho, de cunho qualitativo, irá se respaldar no método clínico-qualitativo e no
estudo de caso. Desta forma, articulamos os pressupostos método clínico-qualitativo com as especificidades
da clínica fonoaudiológica, propondo o imbricamento entre o saber científico e o olhar e experiência
assentados na clínica. Ambos os métodos estarão a serviço da prática terapêutica, refletida na relação com os
atendimentos aos sujeitos/pacientes e às famílias e o último configurará imprescindível ferramenta nas
análises suscitadas no trabalho com a família.

A pesquisa qualitativa é multimetodológica quanto ao seu foco, envolvendo abordagens interpretativas e
naturalísticas dos assuntos. Isto significa que o pesquisador qualitativo estuda coisas em seu ambiente
natural, tentando dar sentido ou interpretar os fenômenos, segundo o significado que as pessoas lhe atribuem
(DENZIN & LINCOLN, 1994).

Tal pesquisa, segundo Minayo (1996, p.10) é capaz de incorporar a questão do significado e da
intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas
tanto no seu advento quanto na sua transformação, como construções humanas significativas.

Em se tratando dos métodos abraçados, trazemos o método clínico-qualitativo, essencialmente empregado
nas ciências humanas e nas ciências médicas, que poderia ser descrito, de acordo com Turato (2000, p.96),
como:

[...] o estudo teórico, e o correspondente emprego em investigação, de um conjunto
de métodos científicos, técnicas e procedimentos, adequados para descrever e
interpretar os sentidos e significados dados aos fenômenos e relacionados à vida do
indivíduo, sejam de um paciente ou de qualquer outra pessoa participante do setting
dos cuidados com a saúde (equipe de profissionais, familiares, comunidade).

O pesquisador, utilizando deste método, é movido a uma atitude de acolhida das angústias e ansiedades da
pessoa em estudo; com a pesquisa acontecendo em ambiente natural (“settings” de saúde), e mostrando-se
particularmente útil nos casos em que tais fenômenos tenham estruturação complexa, por serem de foro
pessoal íntimo ou de verbalização emocionalmente difícil. O pesquisador também procura um enquadramento
da relação face a face, valorizando as trocas afetivas mobilizadas na interação pessoal e escutando a fala do
sujeito, com foco sobre tópicos ligados à saúde/doença, aos processos terapêuticos, aos serviços de saúde
e/ou sobre como lidam com suas vidas (TURATO, 2000).

Ainda quanto a este método, poder-se-ia destacar como principais características que lhe são inerentes,
dentre outras, o fato de serem os significados sua preocupação maior, a valorização das angústias e
ansiedades terem importância fundamental, o pesquisador assume o lugar de um “bricoleur[1][iv]”, a
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natureza teórica e prática são pontos de partida simultâneos e descrição dos dados e interpretação,
concomitantes.

Mesmo em face do caráter grupal da proposta terapêutica, voltamos a frisar a dimensão subjetiva do nosso
trabalho, mergulhada no trabalho coletivo, porém, não estando em detrimento deste e sim caminhando
conforme a sua circunscrição, logo, a proposta vê-se sempre alocada na tensão singular/universal. Sendo
assim, lançamos mão do estudo de caso, sobre o qual podemos afirmar que procura investigar tudo de mais
relevante sobre determinados aspectos, para assim estabelecer uma base para a generalização, colaborar
com a compreensão e ampliação da experiência.

Segundo Yin (2001), o método do estudo de caso configura-se como:

[...] uma investigação científica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro
de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o
contexto não estão claramente definidos; enfrenta uma situação tecnicamente única
em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados e, como
resultado, baseia-se em várias fontes de evidência [...] e beneficia-se do
desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e análise dos
dados. (YIN, 2001, p. 32-33).

Para as análises, nos utilizaremos da perspectiva metodológica da Rede de Significações (RedSig). Usar a
metodologia da rede permite “[...] capturar o curso dos processos através do tempo e das situações”
(AMORIM, 2002, p.5). Ressalta a importância da captura do movimento para estudar o fenômeno em
desenvolvimento, entendendo o que se passa, isto é, o processo que está em constante transformação.

Como dizem Rossetti-Ferreira et al. (2004, p.31)

[...] a Rede de Significações não existe como uma entidade, mas é uma apreensão
pelo pesquisador da situação investigada e uma interpretação de como os
componentes apreendidos articulam-se e circunscrevem certas possibilidades de
ação, emoção, cognição.

Sujeitos da pesquisa

O trabalho aconteceu na Universidade Federal de Sergipe, no espaço do Departamento de Fonoaudiologia
pertencente ao grupo de pesquisa “A construção da linguagem, patologias e a prática clínica”, intitulado
“Espaço da Linguagem/ Laboratório de Comunicação Alternativa”.

Os sujeitos e suas respectivas famílias foram selecionados a partir de alguns critérios de elegibilidade
previamente definidos e compuseram um grupo que, incialmente, possuía três crianças, e chegaria até a
quatro. Os critérios são explicitados abaixo, a saber: Idade (03 a 06 anos); diagnóstico de Autismo; presença
de significativas alterações de linguagem, com possibilidades de déficit intelectual; e interesse em participar
da pesquisa.

Após o contato inicial, feito via telefone, as famílias interessadas foram convidadas a participar de uma
entrevista inicial. A posteriori, foi realizada uma breve avaliação fonoaudiológica, objetivando traçar um perfil
clínico dessas crianças, seguido por devolutiva à família, a fim de que os sujeitos comecem a compor a
pesquisa.

Os sujeitos selecionados foram Joaquim[v], 04 anos, sexo masculino, filho único em sua família. Mora com os
pais e estuda numa escola regular particular do município de Aracaju. É uma criança hiperativa e, em nível de
linguagem, possui ausência de fala e problemas significativos de compreensão, bem como de interação.
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A outra criança é Letícia, 06 anos, sexo feminino, gêmea de outra criança também autista. Sua família é
composta por sua irmã e sua mãe. Estuda numa escola regular particular do mesmo município. Apresentou
inicialmente comprometimento significativo de linguagem, com desestruturação psíquica acentuada.

Procedimentos

O projeto dispôs da participação de duas alunas-pesquisadoras do curso de Fonoaudiologia da UFS, de
períodos distintos, integrados ao grupo de pesquisa anteriormente mencionado, juntamente com uma
fonoaudióloga graduada, mestranda e pesquisadora no mesmo projeto, sob coordenação da orientadora, líder
do grupo.

Houve um mediador principal que conduziu o andamento das sessões dentro do setting terapêutico, estando
os outros dois situados enquanto mediadores secundários. A escolha por esse esquema concentra-se no fato
de que, desta forma, em se tratando de um espaço clínico com um número maior de participantes,
precisamos atuar para que haja uma estruturação da dinâmica de funcionamento dos atendimentos.

Os sujeitos selecionados foram atendidos em terapia grupal semanalmente, com atendimentos de duração
média de 01h30min, podendo em algum momento serem atendidos individualmente, em horários
alternativos, a depender da finalidade clínico-terapêutica. No total foram 18 sessões.

A priori, as sessões contemplaram objetivos no tocante à construção da linguagem, tomando a interação
como lócus central de todo o processo, sob as vestes de um trabalho voltado às questões psíquicas e
linguísticas dos sujeitos.

Todos os atendimentos foram documentados mediante a confecção de relatórios descritivo-analíticos, bem
como foram previamente planejados. Através de reuniões semanais eram discutidas as sessões entre todos os
participantes do grupo de pesquisa, constituindo também um momento no qual o diálogo foi propulsor do
enriquecimento de reflexões e análises quanto ao acompanhamento do processo instaurado, pela
efervescência de questionamentos, troca de ideias, raciocínios clínicos construídos individual e coletivamente.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A formação do grupo terapêutico está intrinsicamente relacionada ao emaranhado de redes interacionais nas
quais o sujeito encontra-se imerso, logo, construir-se grupo implica um processo inicial onde as
subjetividades que ali se assentam parecem dificilmente interpenetráveis. Para ser grupo, reside a
necessidade de pertencimento, o qual só se faz possível mediante um processo interacional transversalmente
construído através da confluência de conexões psíquicas cada vez mais íntimas.

Assim, num primeiro momento, a dificuldade em subsidiar a constituição de um espaço aberto à penetração
de formas de funcionamento altamente multifacetadas nos parecia latente e sentíamos a necessidade de
busca por estratégias terapêuticas mais efetivas, que pudessem aproximar intersubjetivamente ambas as
relações: terapeutas-pacientes/paciente-paciente. Analisando a configuração do setting terapêutico,
observávamos a proposta de uma sessão coletiva dissipada numa fragmentação dos processos, como se
ainda que em face de coexistirem num mesmo espaço físico, envoltos num só objetivo de terapia, ambos
ocupavam lugares e papéis demarcados, o que fortalecia um movimento de engessamento das condutas
(tanto dos terapeutas quanto dos sujeitos), distanciando as possibilidades relacionais. Enquanto um terapeuta
buscava a captura de um dos pacientes, os outros pareciam incessantes na busca pelo outro, o que
consolidava uma sessão polarizada.

Logo, a avaliação acima descrita nos levou a reconhecer a importância de redimensionamento das práticas, a
fim de movimentar e instituir novos posicionamentos frente à heterogeneidade. Refletimos sobre as
mudanças desde os aspectos ligados à composição da cena, desde o tocante ao espaço físico, à disposição do
mobiliário, ao que deve ou não compor esse espaço, à disposição dos materiais; até as próprias estratégias
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de terapia.

A pessoa possui suas próprias características instigadoras de seu desenvolvimento,
aqueles atributos que são mais prováveis de afetar (para melhor ou para pior) o
curso de crescimento psicológico, embora não determinem, de modo algum, esse
curso, pois sua influência depende de outras forças e recursos do sistema ecológico
total. São aquelas características pessoais que induzem (ou inibem), sustentam e
encorajam processos de interação entre a pessoa e os seguintes aspectos do seu
contexto imediato: (a) as outras pessoas ali presentes e (b) aspectos físicos e
simbólicos daqueles contextos que convidam e permitem, ou inibem, tanto a
interação mais contínua e progressivamente mais complexa, como o engajamento
em atividades naquele contexto imediato (BRONFENBRENNER, 1993 apud
ROSSETTI-FERREIRA et al., 2004).

As mudanças na estruturação da sessão foram efetivadas mediante o reconhecimento do caráter essencial de
alternância de estratégias a fim de capturar os sujeitos, bem como da compreensão de que pessoa e
ambiente se inter-relacionam e essa negociação da pessoa com o ambiente no qual se insere fundamenta as
interações ali encontradas. Portanto, uma das principais metas foi apostar numa pluralidade de estratégias,
que fizesse movimentar a sessão. Válido ressaltar que essa compreensão só se deu a partir do próprio
desabrochar do processo, onde pudemos conhecer e entender melhor a dinâmica grupal, que apontava para a
emergência de alguns fenômenos subjetivos complexos que entrecortavam e afetavam diretamente a trama
coletiva.

A princípio tínhamos definido para o início da terapia objetivos linguísticos pautados no trabalho voltado às
funções comunicativas[vi], tomando assim o aspecto pragmático da linguagem, a fim de contemplá-las a
partir da interação como lócus do processo que vislumbrava a construção da linguagem. Assim, tivemos de
pensar como trabalhar tal objetivo de modo que pudéssemos afetar a ambos, provocando-os e convidando-os
a proposta interacional, numa circunscrição diferente do campo interativo dialógico (ROSSETTI-FERREIRA et
al., 2004).

A priori, Joaquim parecia camuflar suas potencialidades diante de uma hiperatividade exacerbada que tomava
o seu corpo e se estendia pela forma com que agia diante do Outro e dos instrumentos utilizados/disponíveis,
distanciando as possibilidades perante os aspectos linguísticos. Assim, dentro do campo da linguagem,
observávamos que os traços semânticos, especialmente no que tange à compreensão, eram pouco
evidenciados, o que demonstrava uma dificuldade que se acentuava diante do seu funcionamento,
reverberando numa constituição da relação terapeuta-paciente marcada massivamente por conflitos
estreitados num movimento de resistência do paciente que estratificava as nuances de possíveis
transformações, como podemos observar no trecho abaixo:

"J. estava muito agitado, corria de um lado para outro da sala, subia na cadeira para pegar os brinquedos na
estante e era perceptível que era apenas uma provocação, pois ele não tinha um brinquedo especifico, era
querendo fugir da brincadeira proposta e até mesmo pela agitação, de não aguentar ficar parado. Quando
tentávamos segura-lo, utilizava da sua força para escapar" (5º atendimento, 31/01/2014).

A estratégia de evocar conflitos como meio de provocar novas construções linguísticas ecoou num modo de
interação no qual as possibilidades interacionais iam sendo reduzidas frente à resistência do paciente, que só
se intensificava e se desdobrava em diferentes formas de afetamento ao outro. Notamos que a alternância de
estratégias era necessária para que se garantisse a permanência da criança no jogo interacional, criando a
concomitância entre o conflito e a zona de conforto, visto que o psiquismo está intimamente ligado à
construção do sujeito/da linguagem. Caso se provocasse uma desestruturação psíquica, esta certamente iria
reverberar na configuração linguística ali instaurada.

[...] a despeito do recorte de uma pessoa, dialogicamente, seu interlocutor pode
lançar um recorte ou uma interpretação diversa. Essas diferenças e o processo de
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negociação resultante podem levar a desencontros e conflitos que poderão, ou não,
ser superados. Em uma interação, portanto, dado o confronto de ações, emoções,
motivações e significações dos diferentes participantes concebe-se que o
desenvolvimento se faz por meio de conflitos e crises em que a contradição revela-se
parte integrante do processo de constituição das pessoas e das situações
(ROSSETTI-FERREIRA et al., 2004, p.30).

Esses confrontos de ações, de significações, fizeram com que muitos desencontros e conflitos se instalassem
e a superação, ou não, destes precisava ser mediada em alguns momentos, noutros deveria ser oferecida a
chance de que pudessem autonomamente tentar resolver tais questões, aqui tratamos da relação entre os
pares, no caso, Joaquim e Letícia. J. normalmente ocupava mais os espaços, tentava organizar as dinâmicas a
seu modo e L. mantinha-se apática, passiva em relação ao que acontecia no setting, sendo facilmente levada
a uma limitação de possibilidade, pois o excesso de discursividade motora, de dominação de J. evidenciavam
ainda mais o seu alheamento, o que fora ressignificado no processo de construção da linguagem, relacionado
à constituição do sujeito.

"Ela num movimento especular foi colando os bichinhos na escala também. Quando J percebeu que L. estava
brincando na casinha também a empurrou dando a entender que apenas ele poderia brincar com aquele
objeto, ele se incomodava com a presença do outro. Em relação a L. ela não se afetou com este movimento
de J e recuou a sua brincadeira com os animais mesmo com a nossa insistência ela não quis modificar a
brincadeira e começou a fazer alguns movimentos estereotipados como rodopiar e beijar a porta" (1º
atendimento, 29/11/2013).

De acordo com Sampson (1993) apud Rosssetti-Ferreira et al. (2004) “o ser humano é relação, constrói-se na
relação com o outro e com o mundo e só se diferencia e se assemelha no espaço relacional”, ao que podemos
chamar alteridade.

As características pessoais são construídas na história interacional de cada um e
tomam sentido em relações situadas e contextualizadas. O outro se constitui e se
define por mim e pelo outro, ao mesmo tempo em que me constituo e me defino
com e pelo outro. É nesse interjogo que se dá o processo de construção das
identidades pessoais e grupais (grifos do autor) (ROSSETTI-FERREIRA et al., 2004,
p.25).

Ressaltamos que essa problemática passou a dominar alguns episódios das sessões terapêuticas evidenciando
o caráter de desenvolvimento da linguagem de ambos, manifestada pelas tentativas, ainda que elementares,
de interação entre eles, o que demarcou a tomada de percepção um do outro, desdobrando-se numa partilha
mais significativa de lugares, atividades, papéis/contra-papéis, negociando um reposicionamento frente ao
interlocutor.

"Sentaram-se os dois lado a lado da mesa, L. bebendo sua água e J. olhando até que ele pegou a garrafinha
da mão dela e começou a beber. Dissemos que aquela não era a dele e entregamos a dele. Ela, no sentindo
de fazer o mesmo, foi em direção a recipiente de J., pegou e bebeu um pouco e voltou a beber a água da sua
garrafa. Momentos como esse têm se intensificado durante os atendimentos e nos mostram como eles já se
percebem durante a terapia mesmo sem brincarem juntos, mas em situações de conflito" (12º atendimento,
11/04/2014).

A partir dos pressupostos teóricos adotados, acreditamos que a pessoa se encontra mergulhada num mundo
semiótico do qual é difícil escapar e ao qual se vê fortemente assujeitada. Uma estruturação mais enrijecida
de determinadas configurações tende a levar o sujeito à manutenção de posições e comportamentos, que
podem ser reiteradas, sobre as quais se tem pouco controle, mediante elementos circunscritores da
configuração, ao que se chama enredamento (ROSSETTI-FERREIRA, AMORIM, SILVA, 2004).

Diante do exposto, observamos que as instâncias lingüística e psíquica possuem forte inter-relação, visto que
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a (des)estruturação psíquica afeta diretamente a linguagem, como vimos acontecer com L. quando em
momentos nos quais via-se completamente desestruturada parecia ainda mais dificultadas quaisquer
possibilidades interacionais e, por conseguinte, de constituição da linguagem. Essa desestruturação acontecia
tanto por elementos do nosso campo interacional quanto por nuances externas, circundantes da sua vida
cotidiana, o que se manifestava em compulsividade e movimentos estereotipados. Dessa forma, observamos
nitidamente que, com melhor estruturação do psiquismo, L. começou a transitar por outros lugares e,
timidamente, começava a ocupar novos papeis, o que passara a abrir espaço para que novos arranjos
interacionais acontecessem entre ela e J. Vale salientar que esta mudança apontou para um novo modo de
Joaquim enxergar Letícia, aceitando-a, diante da mediação, em configurações mais significativas, provocando
a chance de organizar atividades que levassem a uma construção da linguagem mais próxima do que se
pretende em se tratando da configuração grupal.

"Sentei junto a ele e começamos a explorar a casinha: J. abria as janelas e portas; eu o ajudava e ia
narrando o que fazíamos, atribuindo sentido ao que ele ia realizando[...] A pluralidade de manifestações de
intenção comunicativa e de entrada na relação com esse interlocutor revelam algumas nuanças da
pragmática: ele sorri acompanhado de um olhar vivaz e enfático voltado ao outro, suas vocalizações
apresentam curvas melódicas cada vez mais acentuadas, por vezes muito semelhantes à prosódia de fala, e
tais vocalizações tem se intensificado, aparecem novas funções comunicativas, como a pessoal e a heurística,
tomando a discursividade de maneira ampla, respeita mais os turnos, embora sua brincadeira ainda esteja
bastante centrada em si mesmo" (17º atendimento, 30/05/2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho com crianças autistas em terapia grupal denotou nuances que distinguem tal abordagem da
tradicional terapia individual. O setting terapêutico, tomado desta forma, configura-se espaço ainda mais
imerso numa gama de subjetividades altamente complexas, onde nos deparamos com a necessidade de
trabalhar a construção da linguagem em meio a uma perspectiva que enaltece e protagoniza a coletividade,
ainda que em face dos sintomas que se dão na esfera do singular.

Unir a proposta de trabalho grupal com a constituição do sujeito entrelaçando as demandas criadas quando
em grupo às demandas que advém de cada singularidade é ainda um grande desafio, visto que o espaço
clínico ainda busca analisar os fenômenos e sintomas da linguagem pelo viés da nova configuração. No
entanto, pudemos verificar que os arranjos interacionais se dão de maneira diferenciada e potencializam uma
construção linguística que reverbera na constituição de suas subjetividades, mediante a alteridade que se
institui frente a esse partilhamento. Os vínculos que se fazem na relação produzem efeitos nos aspectos
inerentes à linguagem - pragmática, semântica, morfossintaxe – e ecoam numa imersão semiótica
personificada nesse enredamento.
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[iv] Segundo o filósofo Claude Lévi-Strauss, o “bricoleur” faz um objeto novo a partir de pedaços ou
fragmentos de outros objetos. Assim reunindo, sem um plano muito rígido, tudo que encontra e que serve
para o objeto que está compondo, sendo que o pensamento místico faz exatamente a mesma coisa, ou seja,
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vão reunindo pequenos fragmentos de experiências, narrativas, relatos até compor o mito geral (CHAUÍ,
1995).
[v] Os nomes dos sujeitos são fictícios em virtude da manutenção do sigilo quanto à identificação dos
mesmos.
[vi]Segundo Halliday, as funções comunicativas são unidades abstractas que reflectem o objetivo
comunicativo do locutor, envolvem motivação e metas que se querem alcançar ao comunicar com o outro.
(HAGE, 2007: 50)
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