
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

 

 

FERNANDA LADO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE SOCIOINTERACIONAL DOS ENQUADRES NA INTERAÇÃO 

FAMÍLIA/PACIENTE/TERAPEUTA EM TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2012 



FERNANDA LADO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

ANÁLISE SOCIOINTERACIONAL DOS ENQUADRES NA INTERAÇÃO 

FAMÍLIA/PACIENTE/TERAPEUTA EM TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação de 

Letras: Mestrado em Estudos de Linguagem, como requisito 

parcial para obtenção do título de Mestre em Estudos de 

Linguagem. 

 

 

              Orientador: Professor José Carlos Gonçalves 

 

 

 

 

Niterói 

2012 



FERNANDA LADO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE SOCIOINTERACIONAL DOS ENQUADRES NA INTERAÇÃO 

FAMÍLIA/PACIENTE/TERAPEUTA EM TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação de Letras: Mestrado em 

Estudos de Linguagem, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 

Estudos de Linguagem. Aprovada pela comissão examinadora abaixo assinada. 

 

 

Professor José Carlos Gonçalves 

Orientador 

 

Professora Maria das Graças Dias Pereira 

 

Professora Nilza Barrozo Dias 

 

Professora Victória Wilson da Costa Coelho - suplente 

 

 

 

 

Niterói 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dedico este trabalho aos meus pais, pelos exemplos de força e por me 

ensinarem a ter determinação para alcançar meus objetivos; 

 Às minhas irmãs e sobrinhas, por sempre me apoiarem e vibrarem com as 

minhas conquistas; 

 Ao meu marido, pelo amor, paciência, por saber dividir o tempo e compartilhar 

dos meus sonhos. 

  



AGRADECIMENTOS 

 

 

À Deus, por mais esta oportunidade de crescimento em minha vida. 

 

À Eliseu  e sua família, pela colaboração e trocas vividas; 

 

Ao Professor José Carlos, pela orientação paciente, por compartilhar seu tempo e 

seus conhecimentos que foram essenciais na construção deste trabalho. 

 

Às professoras que participaram da banca examinadora. 

 

À Priscila Starosky, Fonoaudióloga, Professora Doutora e minha querida amiga, por 

mais uma vez fazer parte da minha formação acadêmica com suas colocações tão 

pertinentes.    

 

Aos professores do curso Mestrado em Estudos da Linguagem, pela importante 

contribuição na minha formação; 

   

Aos colegas de curso, que, de diferentes maneiras, me ajudaram na conclusão 

deste trabalho; 

 

Aos colegas de trabalho, pelos incentivos nos momentos mais difíceis. 

 

Ao Tio Agnel, que com carinho tornou minhas idas semanais a Niterói mais 

tranquilas.  

 

A todos os meus familiares e amigos que entenderam minhas ausências em 

momentos de convivência.  

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

Este trabalho realiza um estudo sobre o atraso no desenvolvimento da 

linguagem oral de uma criança à luz da sociolingüística interacional. Utilizamos a 

perspectiva sociointeracionista de Vygotsky (1989) para entender a aquisição de 

linguagem e os conhecimentos da sociolingüística interacional para analisar as 

interações dialógicas em terapia fonoaudiológica entre uma criança com retardo de 

linguagem, a mãe e a terapeuta. 

A pesquisa foi realizada com uma família residente em Paraíba do Sul - RJ, 

pertencente à classe sócio-econômica baixa, atendida em um consultório 

fonoaudiológico neste município. Os sujeitos da pesquisa são um menino de três 

anos com atraso severo de linguagem e sua mãe, que o acompanha nas terapias.  

Observamos alguns problemas interacionais que poderiam estar interferindo 

na aquisição da linguagem da criança e a importância das mudanças de enquadre 

em terapia fonoaudiológica para o entendimento dos pais de seu papel estruturador 

da linguagem de seu filho.   

Utilizar os conceitos da sociolingüística interacional para pensar esta 

problemática foi muito importante, pois, nos deu maior suporte no processo 

terapêutico e confirmou a SLI como uma ferramenta útil e possível de ser usada na 

clínica fonoaudiológica.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: interação, enquadres, atraso de linguagem, esquemas de 

conhecimento.    

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This paper reflects on the delay in oral language development of a child in the 

light of interactional sociolinguistics. We utilized a Vygotskyan sociointerartionist 

perspective(1989) to understand language acquisition and knowledge of interactional 

sociolinguistics to analyze dialogical interactions in speech therapy of a child with 

delayed language, his mother and therapist. 

We have observed some interactional problems that could be interfering with 

the child’s language acquisition and the importance of changing the frame in speech 

therapy to understand their parents’ structuring role of their son’s language. 

The survey was conducted with a lower social class family living in the Paraiba 

do Sul – RJ, which attended a speech clinic in the city. The research subjects are a 

three year old boy with severe language delay and his mother, who accompanies him 

in therapy. 

Using the concepts of interactional sociolinguistics to think issue was very 

important because it gave us more support in the therapeutic process and confirmed 

the SLI as a useful tool and can be used in clinical speech therapy. 

 

 

 

 

Key-Words: Interaction, frames, language delay, knowledge schemes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A fonoaudiologia estuda, entre outras coisas, a comunicação humana, tendo, 

como objetivos, prevenir possíveis alterações ou intervir em seus déficits. É no 

contexto dos déficits que se insere este trabalho, mais especificamente no contexto 

do atraso na aquisição da linguagem oral. 

O atraso de aquisição da linguagem, segundo Goldfeld (2003), pode ocorrer 

em muitas crianças e está relacionado à dificuldade do indivíduo para adquirir a 

língua da sua comunidade, limitando suas possibilidades interacionais, cognitivas, 

emocionais e educacionais. 

 Diferentes termos são usados para se referir a esta problemática, como, por 

exemplo, atraso, retardo e defasagem de linguagem. Todos eles são usados para 

designar alterações nos padrões temporais normais de aquisição de linguagem. 

Estas alterações podem ter causas orgânicas (neurológica, auditiva, genética), 

ambientais e emocionais (FERNANDES, F. 2003) 

De acordo com a etiologia, a criança com retardo de linguagem vai apresentar 

uma sintomatologia característica e a evolução da linguagem vai depender de 

fatores como a própria etiologia, o diagnóstico precoce, a implicação familiar entre 

outros. Algumas crianças permanecem com limitações linguísticas ao longo da vida 

(JAKUBOVICZ, 2002).  

Enquanto fonoaudióloga, deparo-me frequentemente com esta problemática 

do atraso de linguagem e respaldo meu trabalho clínico no sociointeracionismo de 

Vygotsky (1989), mas tenho sentido falta de novas ferramentas que me possibilitem 

outras opções terapêuticas,  principalmente para trabalhar com crianças com 

prognóstico e evolução não favoráveis. Nas leituras de Goffman (1974), Gumperz 

(1982) e Tannen (1987) vislumbrei esta possibilidade e me propus a olhar o set 

terapêutico também sob a ótica da sociolingüística interacional, fazendo uma 

interface com teorias sociointeracionistas já incorporadas em minha prática. 

Em um contexto terapêutico para o atraso de linguagem o fonoaudiólogo deve 

ajudar a desenvolver e/ou aprimorar as capacidades linguísticas do paciente, assim 

como favorecer o entendimento (do paciente e da família) quanto aos seus papéis 

de interlocutores neste processo (FREIRE, 2002). Para fazer isso, a fonoaudiologia 

se embasa em conhecimentos das áreas da saúde e da lingüística, soma 
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informações anatomofisiológicas com as hipóteses das teorias psicolingüísticas de 

aquisição de linguagem para realizar suas avaliações, diagnósticos e terapias. 

 Nesta pesquisa estamos acrescentando a esse embasamento teórico 

conceitos da sociolinguística interacional como enquadre de Goffman (1974), pistas 

de contextualização Gumperz (1982) e esquemas de conhecimento Tannen (1987), 

a fim de alcançar os objetivos propostos: 1) analisar as interações dialógicas, em 

terapia fonoaudiológica, entre uma criança com retardo de linguagem e a sua mãe; 

2) identificar possíveis problemas interacionais entre mãe\criança que estejam 

dificultando o processo de desenvolvimento de linguagem e 3) discutir de que forma 

a relação terapeuta/família favorece o entendimento dos pais sobre o seu papel no 

processo de desenvolvimento de linguagem do filho.  

 Partindo desses objetivos e das minhas necessidades na prática clínica, 

levantamos algumas questões que precisavam ser pesquisadas: Quais os problemas 

interacionais mais ocorrentes no processo dialógico entre mãe e filho? Quais os 

enquadres usados pela fonoaudióloga que auxiliam os pais a enxergar a criança 

como interlocutora? Como conscientizar os pais de seu papel estruturador na 

construção do sistema comunicativo-linguístico de seu filho?  Estas questões serão 

retomadas ao longo do trabalho.  

O presente estudo foi realizado com uma família residente em Paraíba do Sul 

- RJ, pertencente à classe sócio-econômica de baixa renda, atendida em um 

consultório fonoaudiológico naquele município. Os sujeitos da pesquisa são um 

menino de três anos com atraso severo de linguagem, que estuda em uma creche 

municipal e sua família, mais precisamente sua mãe, sua acompanhante nas 

terapias.  

 Organizamos a apresentação deste trabalho em quatro capítulos. No capítulo 

I, apresentamos a fundamentação teórica que embasa a pesquisa. Descrevemos a 

concepção de linguagem adotada e o seu processo de aquisição além de definimos 

atraso de linguagem e linguagem não-verbal. Por fim, relacionamos esses temas 

com os conceitos centrais da sociolinguística interacional, definindo os argumentos 

necessários às discussões posteriores. 

Já o capítulo II expõe a metodologia de pesquisa, demonstrando uma 

pesquisa qualitativa em que a geração de dados, sua transcrição e sua análise se 

baseiam na microanálise etnográfica por termos a preocupação de olhar não apenas 
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a particularidade do evento, mas também considerarmos o contexto social como um 

todo. 

No capítulo III, entramos na análise. É neste momento que introduzimos os 

conceitos da sociolinguística interacional como apoio para entender o que ocorre 

nas interações. Dividimos a análise em três momentos:  

1- Análise das impressões iniciais da linguagem e das interações da criança. 

2- Análise das intervenções terapêuticas com a mãe. 

3- Análise da linguagem e das interações da criança após sete meses de 

terapia. 

O capítulo IV, por sua vez, trata da discussão dos resultados observados: 

comparamos os dois momentos de análise das interações com criança, avaliamos 

seus possíveis ganhos linguísticos e interacionais, além de refletirmos sobre a 

prática terapêutica usada e sua interferência nas ações da família.   

Finalmente, na Conclusão, realizamos considerações sobre a relevância dos 

achados para a clínica fonoaudiológica, para o paciente (e sua família) e para a 

escola. Apontamos, ainda, limitações da pesquisa e sugestões para outros trabalhos 

na área. Nos Anexos, constam o resumo das Convenções para Transcrição adotada 

na pesquisa e o modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,  assinado 

pela mãe, autorizando a sua participação e a de seu filho na presente pesquisa.     
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2.  CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1  Concepção de Linguagem 

 

 

Por ser a linguagem objeto de estudo de diferentes áreas da ciência, ganha 

novos olhares de acordo com a visão a que é submetida. Dessa forma, torna-se 

fundamental deixar claro qual a concepção de linguagem adotada que guiará as 

discussões neste trabalho. 

Entendemos, então, linguagem como um sistema de comunicação natural ou 

artificial, humano ou não-humano, podendo encontrar diferentes tipos, tais como a 

corporal, a musical, a gestual, a animal, a dos símbolos, etc. É considerada 

linguagem toda forma de comunicação e não deve ser confundida com o conceito de 

língua, sistema abstrato de regras gramaticais (FERNANDES, E. 2003).    

Na perspectiva sociointeracionista de Vygotsky, a linguagem é compreendida 

sob duas funções: a de comunicação e a de organização do pensamento. A 

linguagem vai servir para a comunicação por meio da fala e, para o pensamento, 

como mediadora na evolução das funções mentais (atenção, percepção, memória, 

entre outras). Esses processos se desenvolvem nas interações sociais e, a princípio, 

são independentes um do outro, quando o indivíduo começa a ter um pouco mais de 

domínio sobre sua língua, o que ocorre por volta dos dois anos de idade – nesse 

período, a linguagem e o pensamento se tornam interdependentes.   

Para Vygotsky, é então na interação com o outro, no processo de 

socialização, que os indivíduos adquirem linguagem e as funções mentais, como 

atenção, percepção, memória e formação de conceitos vão-se aprimorando em 

funções mentais superiores. Sendo assim, podemos considerar que o 

desenvolvimento lingüístico e cognitivo não se dá de forma igual em todas as 

crianças, mas, sim, é dependente do meio em que ela vive e, portanto, de suas 

relações sociais (GOLDFELD, 2003). 

Segundo Freire (2002, p.7), entender a linguagem só é possível através dela 

mesma, dentro do seu funcionamento. Para a autora, “... o homem só é na 

linguagem, ele é atravessado pela linguagem. O mundo, o outro e ele próprio só 

fazem sentido na e pela linguagem.” 
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Nesta concepção, a linguagem é compreendida, no âmbito deste trabalho, 

como um instrumento social, interacional, que nos serve à comunicação e à 

cognição, que permite ao homem ser o que é em toda sua completude. 

 

 

 2.2 O Processo de Aquisição de Linguagem 

 

 

Para compreender o processo de aquisição de linguagem, esta pesquisa tem 

- como alicerce principal - a teoria sociointeracionista de Vygotsky (1989).  Fazemos 

uso também dos processos constitutivos do diálogo propostos por De Lemos (1986): 

a especularidade, a complementaridade e a reciprocidade. A relação entre estas 

teorias fornecem-nos o suporte necessário para esse entendimento (FREIRE, 2002). 

Os estudos sobre a aquisição de linguagem tentam entender, assim, de que 

forma o homem passa de um estado sem qualquer expressão verbal e, 

naturalmente, sem que precise de um aprendizado formal, apreende a língua de sua 

comunidade nos primeiros anos de vida (CORREA, 1999). 

O interesse em descobrir como ocorre este processo não é de hoje: os 

primeiros registros de estudos neste assunto datam do século XIX, realizados por 

linguistas que observavam seus filhos e faziam anotações em diários. 

Posteriormente, psicólogos, neurologistas e outros especialistas também se 

interessaram por essa questão e continuaram, assim, como os linguistas, tentando 

explicar, com teorizações diversas, como se dá este processo. 

Os pesquisadores geralmente propunham um modelo, no qual pressupunham 

um estado inicial de desenvolvimento e um estado a ser atingido. Muitas vezes, 

porém, não havia um consenso entre eles a respeito destes marcos. Tais estudiosos 

divergiam em suas concepções sobre o que é inato ou adquirido, o que é lingüístico 

ou processo psíquico e, até mesmo, devido à forma de interpretar a palavra 

“linguagem”, que ora encontramos como sinônimo de língua, ora como uma forma 

de expressão verbal. 

Dessa forma, as teorizações a respeito da aquisição de linguagem foram 

sendo elaboradas sempre com influência do contexto histórico da época. Embora 

cada uma estivesse apoiada em seus teóricos, trouxe contribuições e 

questionamentos pertinentes. Algumas se complementaram, mas muitas divergem 
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entre si, tornando a aquisição de linguagem uma área híbrida, heterogênea e 

multidisciplinar, que - até os dias de hoje - desperta o interesse em pesquisadores. 

Existem diferentes teorias de aquisição de linguagem que são profundamente 

estudadas na área da psicolinguística, como o Behaviorismo, o Inatismo ou 

Gerativismo, o Cognitivismo, o Interacionismo e as Teorias Pragmáticas.  Mas, por 

esta Dissertação, tratar-se de um trabalho com foco nos conceitos da 

sociolinguística interacional, não consideramos necessário descrever o que 

preconiza cada uma dessas teorias.  Foge a nosso escopo discuti-las ou confrontá-

las: consideramos pertinente descrever apenas a teoria utilizada para embasar 

nosso estudo - o interacionismo.  

O interacionismo faz parte das teorias construtivistas que apresentam, como 

pressuposto principal, o fato de a criança construir sua linguagem, tendo, como seu 

representante, o psicólogo L. S. Vygotsky.  Surgiu para dar conta do âmbito social, 

até então esquecido, nas pesquisas sobre aquisição de linguagem. Trata-se, pois, 

de uma teoria que se baseia no estudo do processo dialógico entre mãe e criança e 

considera a aquisição da linguagem e do pensamento vinculada a origens sociais, 

ou seja, o mundo sócio-histórico e cultural é primordial tanto na constituição do 

sujeito quanto da linguagem – daí ser conhecido como sociointeracionismo (DEL RÉ, 

2006). 

Essa perspectiva considera que a criança adquire a linguagem de sua 

comunidade, na interação com o outro, em um processo de socialização: o bebê 

passa do choro para os gritos, para o balbucio e, finalmente, para as primeiras 

palavras e frases, através das trocas de significados em contextos interpessoais.        

Segundo Goldfeld (2003), a criança, ao nascer, é organicamente dotada de 

reflexos e instintos, chora apenas quando sente dor ou algum desconforto. Porém, 

por estar inserida em um meio social, seu desconforto é aliviado por alguém, em 

geral a mãe, que, aos poucos, vai significando todas as ações do bebê e iniciando o 

“jogo” interacional. Assim, quando a criança percebe que seu choro ou ações 

provocam reações nas outras pessoas, começa a utilizar seu choro para “ganhar” 

algo em troca. Depreende-se, então, que está começando a se comunicar, a utilizar 

a linguagem. 

Sobre esse processo concordamos ainda com os estudos de De Lemos 

(1986). Afirma a autora que a criança se constitui como sujeito através da mediação, 

ou seja, “o bebê, ao ser concebido, passa a ter existência ativa, dentro do discurso 
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do outro” (FREIRE, 2002, p. 47), faz parte da linguagem do outro, e, com o 

nascimento, transforma a fala em uma dialogia (o comportamento espontâneo do 

bebê será recortado, interpretado e significado pelas pessoas que o cercam, 

principalmente pela mãe).  Essa atividade interpretativa é fundamental para a 

construção da linguagem e a constituição do sujeito (FREIRE, 2002).   

A criança vai então, aos poucos, pela interação, mudando a sua posição 

diante da língua, reorganizando sua estrutura e incorporando segmentos da fala do 

adulto conforme vai passando pelos processos constitutivos do diálogo propostos 

por De Lemos (1986). 

A primeira etapa proposta é a especularidade: a criança é dependente da fala 

ou da interpretação do outro. Incorpora fragmentos de expressão da fala do adulto 

com os quais este interpretou suas ações. Mas, apesar de haver dependência, há 

uma separação entre as duas falas, visto que a criança recorta a fala da mãe a seu 

modo, fazendo surgir um sujeito na relação. Nesse momento, a fala da mãe funciona 

como um espelho para a criança e para si própria, como intérprete e interlocutora. 

Em um segundo momento, a criança passa para a etapa da 

complementaridade - uma maior complexidade de fragmentos da fala da mãe é 

assimilada na fala da criança. Ela já consegue recorrer à mãe quando quer saber 

algo e, de certa forma, até coordena a progressão de um diálogo, estando menos 

submetida à fala imediata da mãe, embora ainda não autônoma.  

O processo de complementaridade é dividido em interturnos (quando a 

resposta da criança preenche um lugar semântico, sintático e pragmático, instaurado 

pelo enunciado anterior do adulto) e intraturnos, aquele em que o enunciado da 

criança incorpora parte do enunciado do adulto precedente, todavia ainda o 

complementa com um vocábulo próprio. 

Finalmente a criança/sujeito chega ao momento da reciprocidade, em que é 

capaz de reconhecer as diferenças entre a sua fala e a do outro, consegue retomá-

la, até reformulá-la se for preciso. Ela vai tomando a posição de intérprete (em vez 

de interpretada) e não mais incorpora a fala do outro. Neste momento, já tem 

controle da atividade linguística e se tornou um falante (DEL RÉ, 2006). 

O processo de reciprocidade constitui, então, a própria instauração do 

diálogo: a criança coloca a mãe agora na posição que antes era sua, “a de produzir 

algo interpretável como resposta em uma perspectiva instaurada pelo outro” 

(FREIRE, 2002, p.161). 
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Dessa forma, os papéis sociais, inscritos em cada fragmento do discurso, 
são gradualmente assumidos e organizados pela criança, e desse processo 
emerge a possibilidade de ela se conceber, a si e ao outro, como sujeitos 
(FREIRE, 2002, p.41).   

 

 

Quando entendemos a aquisição da linguagem pelos processos dialógicos de 

especularidade, complementaridade e reciprocidade, conseguimos perceber a 

importância da família ou de um interlocutor linguisticamente competente para o 

processo de aquisição de linguagem. 

 Devemos lembrar, então, que tais etapas estão divididas de forma estanque 

apenas para efeito didático, pois, na prática, esses processos se interrelacionam, 

sendo possível observá-los concomitantemente na fala da criança. Alguns autores 

costumam proceder, inclusive, a uma correspondência entre as aquisições 

linguísticas das crianças e suas idades cronológicas dividindo em estágios esse 

processo, tal instrumento é utilizado para facilitar o acompanhamento do 

desenvolvimento linguístico da criança. 

 Scarpa (2003), por exemplo, propõe, com base no sociointeracionismo, 

algumas etapas para o desenvolvimento da linguagem. Para ela, ao nascer, o bebê 

já é interpretado pela fala do outro, pois esse outro é que dá significado a suas 

emissões vocais. Com algumas semanas de vida, o bebê já reconhece os sons da 

fala e, a partir dos 3 ou 4 meses,  entra na fase do balbucio. 

Aos 10 meses, o balbucio apresenta-se mais padronizado, com ritmo, 

entonação e sílabas mais estruturadas. Nessa fase, já é possível observar 

processos dialógicos se instaurando. Depois, a criança passa para uma fase de 

produção das primeiras palavras e frases.  Nessa etapa, observamos variações 

fonéticas, incorporação de falas dos adultos e superextensão do campo semântico. 

Em seguida, encontraremos uma fase de produção de duas palavras (“mamãe bola”, 

p.e.).  Por volta dos três anos, já existe a produção de frases completas e de sua 

autoria. 

 Tais etapas não são fixas podendo variar um pouco de criança para criança, 

mas, em geral, constituem bom parâmetro de orientação para acompanhar o 

desenvolvimento da linguagem da criança. Daí, não devem ser analisadas 

isoladamente, mas  relacionadas ao contexto em que a criança está inserida e a 

qualidade das interações a que ela é exposta.  Para a criança desenvolver a 
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linguagem e a fala, não basta ter seu aparato orgânico adequado, deve também 

estar inserida em meio social estimulador, que a considere um falante em potencial e 

lhe proporcione diferentes oportunidades de participar ativamente das práticas 

interativas.  

 

 

2.3  Os Retardos de Linguagem 

 

 

O processo de desenvolvimento da linguagem acima discutido, algumas 

vezes, pode não ocorrer satisfatoriamente, ocasionando problemas de linguagem 

que se caracterizam, nesse caso, pela dificuldade do indivíduo adquirir a língua de 

sua comunidade no tempo devido.  

Alguns autores, como, por exemplo, Spinelli (1983) apud Fernandes F. 

(2003), caracterizam os problemas de desenvolvimento da linguagem quanto à 

causa, classificando os distúrbios em orgânicos e não-orgânicos. Aqueles se 

referem a falhas nos órgãos periféricos ou do sistema nervoso central enquanto 

estes se referem a fatores ambientais ou emocionais. 

Mais recentemente, sugeriu-se uma distinção entre retardo e distúrbio de 

desenvolvimento da linguagem. Os distúrbios diriam respeito a casos em que há 

alterações no desenvolvimento nos diversos subsistemas da linguagem; já o retardo 

seria apenas um atraso nesse desenvolvimento (FERNANDES, F. 2003). 

Os distúrbios referem-se, então, aos problemas de linguagem oriundos de 

uma patologia, seriam aqueles com causa orgânica. A deficiência auditiva e mental, 

algumas síndromes, a paralisia cerebral, os transtornos invasivos do 

desenvolvimento infantil, como o autismo, são alguns exemplos de patologias que 

têm a dificuldade comunicativa como uma de suas consequências. Já os retardos 

referem-se a atrasos simples de linguagem, devidos, principalmente, a fatores 

ambientais, de estímulos e interação, ou seja, de causa não-orgânica. 

 Podemos caracterizar um quadro de retardo ou distúrbio de linguagem 

quando ocorrer: emergência tardia das primeiras palavras (por exemplo, quando 

ultrapassa 1 ano e 6 meses), quando há um desenvolvimento tardio ou lento das 

primeiras combinações de palavras (após 2 anos e 2 meses de idade), ou, ainda,  
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quando há um atraso na organização da chamada estrutura frasal, após 3 anos e 6 

meses. (FREIRE, 2002). 

Nesta pesquisa o déficit de linguagem estudado é classificado como “retardo 

de linguagem”, pois, na falta de um diagnóstico definido, não podemos afirmar que a 

criança tenha um distúrbio. O paciente é acompanhado por um neurologista e já 

realizou os exames auditivo e ressonância magnética, mas nenhum deles identificou 

a etiologia da sua dificuldade. Quando isso acontece, começamos a pensar em 

questões psíquicas, mas essas hipóteses também não foram conclusivas. Dessa 

forma, estamos classificando a dificuldade da criança como retardo, até porque, 
para a fonoaudiologia não é isso que determina o trabalho a ser feito. Apesar de o 

diagnóstico clínico ser um apoio e um direcionador, a falta deste não impede que 

realizemos a terapia. O que indica, então, a necessidade da terapia fonoaudiológica 

- e as direções que vamos seguir - são as avaliações fonoaudiológicas, por meio das 

quais fechamos o diagnóstico fonoaudiológico e identificamos as dificuldades a 

serem trabalhadas.    

 

 

2.4 A Linguagem Não-Verbal: sua relevância nesta pesquisa 

 

 

Neste trabalho estamos abordando uma questão de comunicação dentro de 

um contexto de retardo de linguagem, ou seja, um dos sujeitos da interação tem um 

déficit que compromete sua linguagem oral, dessa forma precisamos aprender a 

“ouvi-lo” com outros sentidos.  

Essa criança tem uma forma de se comunicar que não é a linguagem oral, 

mas, sim, a linguagem não-verbal. Não podemos negligenciar a importância dessa 

forma de comunicação, a qual muitas das vezes é a única que nos dá suporte para 

interagir com esse sujeito. É na interpretação de suas ações, gestos e fisionomias 

que entendemos suas intenções comunicativas. 

A linguagem não-verbal trata, pois, das manifestações de comportamento não 

expressas por palavras, como os gestos, as expressões faciais, a orientação do 

corpo, a postura, a aparência física, a relação de distância entre os indivíduos, a 

modulação da voz e, até mesmo, a organização dos objetos no espaço (SENNA, 

2011). 
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Birdwhistell (1985) apud Mazza (1998), eminente antropólogo e um dos 

pioneiros no estudo da comunicação não verbal, considera que apenas parte do 

significado de uma interação corresponde ao campo da comunicação verbal, ficando 

grande parte dependente da análise dos sinais de comunicação não-verbal. 

Para ele, em toda interação os sinais, gestos, e outras expressões não-

verbais estão presentes e cumprem importante papel para a compreensão da 

mensagem como um todo. A relevância das palavras seria indireta: grande parte da 

comunicação se processa em nível abaixo da consciência, ou seja, sem 

percebermos, consideramos mais relevantes as informações não verbais que as 

verbais.  

Goodwin (2010), por sua vez, importante pesquisador na área de interação 

social, aponta, em seus trabalhos, para a complexidade na ação humana em 

encontros sociais. Ressalta a relevância de cada olhar, gestos, expressões e 

movimentos corporais nas sequências de ações.  Para ele, nenhum detalhe deve ser 

desprezado, pois pode interferir na análise e na compreensão do que está 

acontecendo.  

Este autor critica a visão logocêntrica de que a linguagem verbal é central na 

ação social. Ao contrário, assevera que a linguagem não é independente, ela está 

integrada a um sistema ecológico mais amplo. Dessa forma, é uma limitação 

centrarmos as análises na linguagem verbal, pois a interação não ocorre apenas na 

sequência de turnos, mas durante a sua produção.  

É possível ainda treinarmos nossas habilidades para atentar para esse tipo de 

comunicação. Temos, em conseqüência, de reaprender a ver e a ouvir a linguagem, 

procurando descobrir nos sinais, no olhar, nas expressões faciais e nos gestos o que 

a pessoa está querendo transmitir como (sua) mensagem.  

Para isso, é importante considerarmos o contexto específico. Segundo 

Goodwin (2010), o contexto está totalmente articulado nos eventos sociais.  Sobre 

esse aspecto, Birdwhistell (1970), apud Mazza (1998), afirma que nenhum 

movimento ou expressão corporal é destituído de significado dentro do contexto em 

que se apresenta. 

 A análise da linguagem não verbal deve ser realizada, portanto, dentro do 

contexto em que ocorre, pois a maioria dos sinais têm significado cultural e está 

intimamente ligada à situação da interação em curso, portanto relacionada às 

experiências daquele momento (MAZZA, 1998).  
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Já Knapp (1972) apud Senna (2011), em tentativa de sistematizar os campos 

da comunicação não verbal, propôs os seguintes tipos de linguagem não verbal: 

cinésica (movimento do corpo); proxêmica (uso e organização do espaço físico); 

paralinguística (modificação das características sonoras da voz); tacêsica 

(linguagem do toque) e características físicas (forma e aparência do corpo). 

Apesar de levarmos sempre em consideração a linguagem não verbal 

durante as análises das nossas interações, nesta Dissertação não iremos nos 

prender em tais nomenclaturas. A linguagem não verbal, no contexto da clínica 

fonoaudiológica, é utilizada na tentativa do entendimento das intenções 

comunicativas da criança com atraso de linguagem. Com isso, significa-se oralmente 

tais sinais e tais gestos para que se desenvolvam  para o âmbito da linguagem oral.   

Além disso, analisar a linguagem não verbal, em terapia fonoaudiológica, 

permite a percepção de que a criança com atraso de linguagem, apesar de não falar, 

possui algum tipo de linguagem. Em decorrência, devemos entender a fala como 

parte do processo comunicativo - e expressões e manifestações corporais também 

fazem parte desse processo.   

Podemos afirmar então que, em qualquer situação comunicativa, a linguagem 

não verbal é inevitável e deve ser considerada em sua relevância.  O corpo, como se 

discorreu, tem linguagem própria - uma linguagem tão expressiva que, muitas vezes, 

comunica mais do que as palavras. 

 

  

           2.5 A Sociolinguística Interacional 

 

 

 A sociolinguística interacional caracteriza-se por uma perspectiva teórica e 

metodológica sobre o uso da linguagem, baseada nos estudos da linguística, da 

sociologia e da antropologia. Tenta, então, responder questões importantes a 

respeito da contextualização das conversas cotidianas como, p.e., “quem são 

nossos interlocutores?”, “do que estão falando?”, “como se posicionam em relação 

ao assunto discutido?” ou “como são organizadas as interações?”, procurando 

entender como o fluxo da conversa é mantido ou interrompido.  

 Suas pesquisas têm sido difundidas, principalmente, pelos estudos do 

sociólogo Goffman (1974) e do antropólogo Gumperz (1982). Nos trabalhos de 
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Goffman (1974), percebemos a preocupação com a questão social das interações 

nas situações comunicativas, a partir de suas idéias, “...os estudos relativos à língua 

e à sociedade passam a ser vistos partindo-se do uso da fala em contextos sociais 

específicos” (VILLAÇA, 2009, p.95) 

Gumpez (1982), a seu turno, investiga o uso da linguagem em um 

determinado grupo de pessoas sempre considerando aspectos paralinguísticos e 

sociais envolvidos no processo de comunicação (VILLAÇA, 2009). 

Percebemos, assim, que as concepções desses autores são similares e se 

complementam. Foi a partir de seus estudos que se começou a entender a 

comunicação não apenas no aspecto linguístico, mas como o resultado entre o 

componente verbal e o situacional, ou seja, entre o lingüístico e as atitudes do 

homem nas diversas situações sociais. 

 A sociolingüística interacional trabalha com diferentes conceitos - como 

Enquadres, Papéis Sociais, Alinhamentos, Footing, Pistas de Contextualização e 

Esquemas de Conhecimento - que nos auxiliam na tarefa de analisar o contexto 

conversacional e entender como ocorre o processo de comunicação. 

 Tais concepções colaboraram decisivamente na análise das transcrições dos 

diálogos desta pesquisa. Com seu apoio, pretende-se encontrar, portanto, 

explicações para os possíveis problemas interacionais na relação mãe-criança e 

construir uma orientação adequada para a família. Passamos, agora, à tentativa de 

entendê-los. 

 O conceito que, principalmente, embasa esta pesquisa, fundamental para 

compreendermos a interação em curso, é o ENQUADRE, que foi desenvolvido por 

Goffman (1974) e significa a maneira como construímos e sinalizamos o contexto da 

situação em curso. Enquanto falantes e ouvintes, estamos sempre atentos aos 

nossos modos de falar e ouvir – e são eles que caracterizam o enquadre da situação 

social. Assim, caso determinada interação seja brincadeira ou algo sério, isso é 

indicado pelo trabalho social e lingüístico dos interagentes em sinalizar como 

interpretar um ato comunicativo (TANNEN e WALLAT, 2002). 

  Goffman (1974) também afirma que, em todo encontro face-a-face, os 

participantes estão a todo momento mantendo ou propondo enquadres. É como se 

os participantes da interação se perguntassem constantemente “o que está 

acontecendo aqui agora?”, pois, para compreender qualquer elocução, as pessoas 
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têm de interpretar os eventos, com base nos elementos da fala em interação. É isso 

que organiza o discurso e nos orienta na situação em curso (GOFFMAN, 2002).  

 Para Tannen e Wallat (2002), ao enquadrarem os eventos, as pessoas 

tornam relevante determinado foco, incluindo (ou excluindo) elementos contextuais.  

Assim, os enquadres surgem das interações verbais e não-verbais, são por elas 

constituídos, podendo também sofrerem alterações durante a fala em interação. Em 

decorrência, o sentido da interação só é percebido dependendo de COMO os 

participantes se comportam durante a mesma. 

 Portanto, de acordo com o enquadre da situação em curso, os interagentes 

utilizam seus papéis sociais e discursivos mais adequados àquela interação.  À 

medida em que se muda o enquadre,  mudam-se, pois, os papéis (uma médica,  em 

determinado contexto,  p.e., pode ser mãe e em outro, irmã ou filha, etc). Os papéis 

sociais constroem-se por meio da interação social, e - nessas superposições de 

papéis - os diferentes enquadres são constituídos (TANNEN e WALLAT, 2002). 

 O termo PAPEL SOCIAL, vale lembrar, refere-se ao conjunto de valores, de 

comportamentos e de crenças indicadores de conduta socialmente identificável.  

Fornece, então, identidade e localização na sociedade para o sujeito, que vai 

construindo o seu papel social a partir das relações sociais. 

 Em pensamento similar, Goffman (1979), propôs o termo footing como sendo 

um desdobramento de enquadre: constituiria um refinamento da noção tradicional de 

papel social, representando a postura, o alinhamento, a posição, a projeção do “eu” 

de um participante da interação em relação ao outro e ao discurso em construção. 

Caracteriza, pois, a noção dinâmica de enquadre, pois eles são introduzidos, 

negociados, ratificados (ou não), co-sustentados, modificados na interação. Enfim, 

diz respeito a esses movimentos sutis, presentes em qualquer situação interacional, 

nos quais o porte, o posicionamento ou postura do participante está em questão, 

sinalizando aspectos pessoais e os papéis sociais dos interagentes. 

 Dessa forma, através de mudanças de footing, nossas identidades sociais e 

pessoais são criadas, negociadas e mantidas durante a interação em curso – 

qualquer mudança desse tipo sinaliza mudança de enquadre e, consequentemente, 

de alinhamento para o próprio falante e para o ouvinte (TANNEN, 1993). 

O termo ALINHAMENTO, por sua vez, está relacionado ao modo como os 

interactantes se posicionam uns em relação aos outros, por exemplo, suas relações 
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de poder e solidariedade, suas posturas afetivas, seus footings, enfim, como falante 

e ouvinte estão relacionados com o que proferem um com o outro (TANNEN, 1993).   

Segundo Garcez (2002), alinhamento trata-se de como os interagentes 

apresentam-se uns aos outros em termos de condição ou qualificação social, e 

como eles ratificam ou resistem às representações uns dos outros. 

Neste trabalho, entendemos então, que é na alternância de footings e 

consequentemente de enquadres que a criança compreende o jogo interacional e o 

seu papel nele. Portanto, ela necessita de um interlocutor ativo, que se alinhe a ela, 

proporcionando seu entendimento do processo dialógico. 

 Ainda para auxiliar no entendimento do contexto interacional, utilizamos, 

neste trabalho, o conceito de ESQUEMAS DE CONHECIMENTO: expectativas dos 

interagentes a respeito das pessoas, dos objetos, dos eventos e do cenário no 

mundo. Relacionam-se com os conhecimentos prévios da pessoa, porém, 

diferentemente dos footings e dos alinhamentos, não podem ser negociados na 

interação em curso. 

Os esquemas de conhecimento (ou ”estruturas de expectativas”, como 

também são denominados) funcionam como um princípio organizador do discurso, 

“CO-OPERANDO” na construção dos enquadres. Discrepâncias em tais esquemas 

geram, muitas vezes, mudanças de enquadres (TANNEN e WALLAT, 2002).  

 

 

 Ademais, a única maneira de alguém compreender qualquer discurso 
é através do preenchimento de informações não proferidas, decorrente do 
conhecimento de experiências anteriores no mundo (TANNEN e WALLAT, 
apud Ribeiro e Garcez, 2002, p.190). 

 

   

Indiscutível é que, no processo de aquisição da linguagem, os esquemas de 

conhecimento são fatores importantes. A criança precisa ser apresentada a tudo no 

mundo, neste momento, tudo é novo para ela, mas à medida que ela vai interagindo, 

consequentemente amplia seus esquemas de conhecimentos e fica mais fácil 

correlacionar as informações durante uma dada interação, pois, cf. referido 

anteriormente, se os esquemas de conhecimentos dos participantes tenham 

pressupostos diferentes, podem gerar problemas de mal-entendidos ou problemas 

interacionais mais sérios.   
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 Outro conceito da sociolinguística interacional, introduzido por Gumperz 

(1982), de que fazemos uso é o de PISTAS DE CONTEXTUALIZAÇÃO. Em toda 

interação, como vimos, um ou vários enquadres são estabelecidos e são 

sinalizados, entre os interagentes, com o auxílio das pistas de contextualização – 

fatores de relevante importância durante uma conversa para auxiliar nas 

pressuposições e inferências do contexto. Segundo Gumperz (1982), as pistas de 

contextualização sinalizam ainda para um conteúdo implícito, às vezes muito mais 

importante para o entendimento do que está sendo falado. 

 Essas pistas, de natureza sociolingüística, apontam para os nossos 

propósitos comunicativos ou nos auxiliam a inferir os propósitos conversacionais do 

outro. São elas: pistas lingüísticas (como mudança de código, de dialeto ou de 

estilo); pistas paralinguísticas (como pausas e hesitações; pistas prosódicas 

(entonação, acento, tom) e pistas não-verbais (como o direcionamento do olhar, das 

posturas, dos gestos e do distanciamento entre os falantes) (GUMPERZ, 2002).    

Participam, em decorrência, da própria composição do significado básico das 

mensagens: a partir das pressuposições realizadas (pelos interagentes) mostram-se 

cruciais na inferência de sentido na interação. Devemos lembrar, porém, que - 

embora elas sejam portadoras de informação -, seus significados só podem ser 

analisados dentro do contexto específico, como parte do processo interativo. Isso se 

dá porque, de natureza interpretativa, seus resultados são baseados em inferências, 

sugestões e pressuposições, validados quando conjugados ao contexto em que 

apareceram e aos conhecimentos prévios.  

As pistas de contextualização são usadas muito habitualmente (e 

automaticamente) pelos membros de uma comunidade, inclusive pelas crianças em 

processo de aquisição de linguagem. Na maioria das vezes, usadas e percebidas 

inconscientemente, raramente são comentadas diretamente (SCHIFFRIN,1996).    

  

 

 Quando as pessoas estão na presença uma das outras, todos os 
seus comportamentos verbais e não verbais são fontes potenciais de 
comunicação e suas ações e intenções de significado podem ser 
entendidas somente com relação ao contexto imediato (TANNEN e 
WALLAT, apud Ribeiro e Garcez, 2002, p.190). 
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As pistas de contextualização nos auxiliaram sobremodo nesta Dissertação.  

Afinal, trata-se de uma pesquisa onde um dos sujeitos tem um severo 

comprometimento de linguagem oral e, a todo momento, a terapeuta tem de 

interpretar suas ações, na tentativa de inferir suas intenções comunicativas. 

 Embasada, portanto, nesses conceitos, é que esta pesquisa realiza um 

estudo das interações ocorridas entre terapeuta-mãe-criança (com retardo de 

linguagem) na busca de interações mais ou menos eficientes para os processos de 

aquisição de linguagem e terapêutico-fonoaudiológico. 

Procuramos entender, portanto, a visão da mãe sobre a criança como 

interlocutora e as intervenções da fonoaudióloga neste contexto – na construção de 

orientações adequadas aos familiares quanto ao seu papel de estruturadores da 

competência linguística de seus filhos.  

 

 

2.6  Microanálise Etnográfica 

 

 

A microanálise etnográfica constitui instrumento da etnografia, 

freqüentemente utilizada nos estudos da linguagem - e é a pespectiva analítica 

utilizada neste trabalho. Ela é considerada como “micro” porque se observa 

particularmente um evento ou parte dele, ao mesmo tempo em que se dá ênfase ao 

estudo das relações sociais em grupo como um todo, holisticamente (ERICKSON, 

1992).   

Como já anteriormente referido, enquanto participantes em qualquer encontro 

face a face, utilizamo-nos de pistas de contextualização que nos remetem tanto para 

informações contextuais no nível micro quanto no macro.  No primeiro, capta-se o 

contexto mais especificamente no âmbito das informações de natureza sócio-

interacional que informam uma conversa; no segundo, considera-se a visão sócio-

histórica e institucional que ancora o discurso. (RIBEIRO E PEREIRA, 2002). 

 Em microanálise etnográfica, é importante para o pesquisador o detalhamento 

criterioso na descrição do comportamento por meio da transcrição lingüística verbal 

e não-verbal das ações - olhares, pausas, tom de voz, detalhes da interação e, em 

conjunto, a significância desse conjunto. Para tal, além de gravar e transcrever os 

dados, mostra-se importante que o pesquisador se atenha criteriosamente aos 
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dados, revisitando-os, ouvindo-os e assistindo a eles diversas vezes, para a 

percepção dos mínimos detalhes da interação e entendimento de que forma a 

linguagem é estruturada durante a mesma. (ERICKSON, 1992).  

 O investigador deve observar, também, por um longo período de tempo, as 

interações do grupo escolhido para o estudo para, depois, particularizar um 

processo interacional ou um fato que considerar microanaliticamente relevante. Ou 

seja, destaca-se um (ou mais fatos) que, em uma micro-dimensão, representam o 

todo do processo estudado.  

Nessa perspectiva, entende-se, então, a interação humana como uma 

atividade coletiva de indivíduos distribuídos em grupos específicos.  Como essas 

atividades ocorrem diariamente, localmente e de forma recorrente, podem ser 

consideradas como uma representação da sociedade como um todo, daí a pesquisa 

começar com uma amostra de uma observação participante e, aos poucos, vai 

passando - em sucessivos estágios - para uma amostra mais restrita (ERICKSON, 

1992). 

 A microanálise etnográfica contribui, assim, na dimensão macro, para a 

percepção do contexto interacional da terapia fonoaudiológica, viabilizando e 

incorporando também o contexto sócio-histórico que envolve os sujeitos e, na micro,  

para a captação das informações resultantes das conversas/ interações entre mãe, 

criança e terapeuta, as quais nos explicitam as dificuldades interacionais entre eles.   
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3. CAPÍTULO II - A ESCOLHA DE UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 

 O presente estudo trata de uma pesquisa de Dissertação de Mestrado, 

caracterizada como uma pesquisa qualitativa, ou seja, aquela que se preocupa com 

o processo e para a qual não existe uma verdade única absoluta (DENZIN, 2000). 

 Essa abordagem procura entender o fenômeno no contexto específico, o 

lugar do mundo real.  Em conseqüência, os achados encontrados na perspectiva 

qualitativa provêm de lugares onde os fenômenos de interesse se manifestam 

naturalmente (GOLAFSHANI, 2003). 

Envolve, assim, o estudo e a coleta de uma diversidade de material empírico 

(como estudo de caso, experiência pessoal, histórias de vida, entrevistas, 

fotografias) e depende de uma variada prática interpretativa para compreender 

melhor a questão (DENZIN, 2000). 

Nesse âmbito, o pesquisador vai colhendo e relacionando os dados como se 

montasse um quebra-cabeça ou uma colcha de retalhos.  Na verdade,  trata-se da 

triangulação dos dados. O uso de um método, com múltiplas práticas de geração de 

dados,configura tentativa de assegurar uma análise profunda da questão além de 

fornecer mais validação e rigor à pesquisa. 

A escolha de uma dessas práticas de pesquisa depende das perguntas que 

são feitas, as quais, por sua vez, dependem do contexto e do que o pesquisador 

pode fazer nesse cenário (DENZIN, 2000). O pesquisador qualitativo trabalha com 

uma ou mais questões que podem ser confirmadas ou não, pois o objeto pesquisado 

vai-se delimitando no próprio decorrer do estudo.  

Neste trabalho, o tipo de pesquisa qualitativa utilizado, cf. já referido, é o da 

microanálise etnográfica da interação, em perspectiva sociolinguística interacional.  

Levantamos as seguintes questões: 1) Quais os problemas interacionais mais 

ocorrentes no processo dialógico entre mãe e filho? 2) Quais os enquadres usados 

pela fonoaudióloga que auxiliariam os pais a “enxergar” a criança como 

interlocutora? 3) Como conscientizar os pais de seu papel estruturador na 

construção do sistema comunicativo-linguístico de seu filho?  

Para tentarmos respondê-las, escolhemos, como apoio, o uso de cópia-vídeo, 

para analisar com cuidado cada momento da interação além da observação com 
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notas de campo, para registrar os momentos importantes na ausência da filmagem. 

Estas práticas de pesquisa são descritas no próximo subitem do trabalho. 

    

 

  3.1 Método de Geração e Transcrição dos dados 

 

 

A gravação de vídeo e áudio ocorreu nas sessões de terapia fonoaudiológica, 

com o uso de uma câmera digital fixada em tripé no canto da sala, constituindo, pois, 

o instrumento de captação das conversas para posterior transcrição e análise. Todas 

as outras observações relevantes percebidas, principalmente em momentos em que 

a gravação não estava sendo realizada foram registradas por meio das já referidas 

anotações. 

A escolha desses procedimentos - para a geração, gravação e observação 

participante dos dados – deu-se por proporcionarem uma representação da 

realidade e permitirem ao pesquisador obter, ele mesmo, as informações 

necessárias ao seu estudo (SILVA, 2005). 

 O registro em vídeo se apresenta muito relevante: além captar toda a 

linguagem não verbal, essencial neste estudo, permite ao observador rever a cena 

quantas vezes forem necessárias e, portanto, reanalisar fenômenos que ficarem 

duvidosos no momento da observação. Esse tipo de registro, porém, exige algumas 

decisões que devem ser levadas em conta, tais como “quem vai ser filmado e com 

que freqüência”, “o lugar em que se colocará a câmera” e “o quanto tal procedimento 

pode interferir na naturalidade dos fatos” (SILVA, 2005). 

 A interação foi captada nas sessões de terapia fonoaudiológica, com duração 

média de quarenta e cinco minutos, uma vez por semana. Participaram sempre das 

sessões a criança, a mãe e a terapeuta – com permissão escrita e documentado do 

uso dessas imagens para fins de estudo e de pesquisa, com a assinatura pela 

responsável (mãe) do termo de consentimento livre e esclarecido.  

Adicionamos, também, nos anexos deste trabalho o modelo do termo 

assinado, autorizando sua participação e a de seu filho no presente estudo. 

Elaboramos um termo em nome da criança e, outro, no nome da mãe (esta assinou 

pelos dois). No anexo, preservam-se, no entanto, os nomes dos participantes por 
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motivo de sigilo. Os originais encontram-se no banco de dados da pesquisa à 

disposição para fins de estudo.  

Dividimos nossa pesquisa em quatro momentos: 

1) Gravação de uma situação de interação “mãe e filho” em terapia 

fonoaudiológica, com pouca intervenção da terapeuta. O setting proposto foi uma 

sala com diferentes tipos de brinquedos. A cena foi transcrita e analisada: os 

enquadres, o tipo de brincadeira escolhida, a iniciativa da brincadeira, as intenções 

comunicativas da criança, a reciprocidade da mãe, os papeis sociais assumidos 

pelos participantes, os alinhamentos e as mudanças de footing; 

2) Sessão terapêutica com mãe e terapeuta. Nesse momento, a terapeuta 

deu o retorno à mãe sobre as observações realizadas nas primeiras análises, 

orientando a progenitora pertinentemente em relação aos dados encontrados - 

momento  registrado em notas de campo, posteriormente analisado. 

3) Gravação de outra interação, posterior à primeira. Após sete (07) meses de 

terapia, gravamos uma nova interação também em um setting de brincadeira entre 

terapeuta e paciente. Realizamos as transcrições e a análise com base nos 

aspectos já observados anteriormente. 

4) Comparação dos resultados dos momentos 1 e 3. 

Para a transcrição, utilizamos o Modelo Jefferson, usual para transcrever 

dados orais em Análise da Conversa Etnometodológica – ACE -, a qual parte do 

princípio fundamental de que a fala-em-interação é central na organização da 

atividade humana e da vida social (LODER E JUNG, 2008). 

 O modelo Jefferson não tem uma forma canônica definitiva: foi-se 

estruturando na medida em que a ACE aprimorava-se. No entanto, as transcrições 

em ACE compartilham um conjunto comum de particularidades que se consolidaram 

como características do referido modelo. O corpus de convenções para transcrição 

encontra-se igualmente nos anexos desta Dissertação.   

 Esse modelo de transcrição caracteriza-se por procurar registrar as elocuções 

dos participantes tal como foram produzidas, ou seja, não ignorando passar 

fenômenos como interrupções, ocorrências de itens não lexicais, inspirações, risos, 

além de indicar marcas de entonação das elocuções  (LODER E JUNG, 2008).  

 Devemos lembrar que, a transcrição eleita está sempre direcionada para os 

interesses teóricos da pesquisa.  Assim, pode-se afirmar que não existe modelo (ou 
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convenção) de transcrição neutro e completo: sempre existirão diferentes caminhos 

a serem seguidos na análise de uma mesma transcrição. Portanto transcrever é 

sempre um processo seletivo.  

A observação participante não pode deixar também de fazer parte da geração 

de dados desta pesquisa, visto estar a pesquisadora presente em outros momentos 

de interação com os sujeitos que não constituem apenas o momento terapêutico.  

Com isso, pode identificar informações importantes nesta interação. 

 Justifica-se o uso de tal técnica na abordagem qualitativa. Afinal, consiste na 

inserção do pesquisador no interior do grupo observado, tornando-se parte dele, 

interagindo por longos períodos com os sujeitos, enfim, buscando partilhar o seu 

cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação (QUEIROZ, 2007). 

 O ato de observar é um dos meios mais frequentemente utilizados pelo ser 

humano para conhecer/compreender pessoas e acontecimentos. Observar, então, 

significa aplicar os sentidos a fim de obter uma determinada informação sobre algum 

aspecto da realidade. A observação torna-se, assim, técnica científica a partir do 

momento em que passa por sistematização, planejamento e controle da objetividade 

– o pesquisador não está simplesmente olhando o que está acontecendo, mas 

verificando os fatos/os dados com “visão treinada” em busca de certos 

acontecimentos específicos. Sua maior vantagem está relacionada com a 

possibilidade de se obter a informação na ocorrência espontânea do fato (QUEIROZ, 

2007). 

 Com o auxílio destas práticas procuramos, então, analisar a realidade social 

dos sujeitos envolvidos, tentando captar conflitos e tensões existentes além de 

identificar motivação para as mudanças necessárias. 

  

 

           3.2 Os Sujeitos da Pesquisa   

 

 

 O sujeito escolhido para este estudo é um menino de três anos de idade, que 

estuda em uma das creches municipais da cidade de Paraíba do Sul - RJ, membro 

de uma família de classe sócio-econômica pouco favorecida.  Foi encaminhado pela 

professora e pela diretora à terapia, devido à discrepância entre sua idade e as 
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competências comunicativas ainda não adquiridas, assim como as dificuldades 

encontradas para se trabalhar com a criança em seu cotidiano escolar. 

 Em consequência, torna-se também sujeito da pesquisa a família desta 

criança, ora representada pela mãe. É ela quem acompanha o filho nas terapias, 

estando intimamente relacionada ao processo de desenvolvimento da linguagem de 

seu filho.   

 Trata-se de uma mulher jovem de 29 anos, casada. Trabalha como doméstica 

e tem mais um filho de sete anos. Segundo a escola, no início, a mãe estava muito 

resistente em aceitar a dificuldade de seu filho, recusando-se até a proceder a 

alguns exames.  

De qualquer forma, o menino vocalizava poucas palavras, tinha dificuldades 

de interação, mas - somente no ano de 2011 - a mãe foi orientada a procurar ajuda 

para tentar sanar essas dificuldades. A criança passou, então, por um neurologista, 

que solicitou alguns exames. Entretanto, neles não se detectaram problemas 

orgânicos e/ou funcionais e, portanto, a criança encontrava-se sem um “diagnóstico 

fechado”.  

 Como sujeito da pesquisa, devo incluir ainda a mim mesma, pois participo 

ativamente das interações e do contexto em questão.  

RELATO: Sou fonoaudióloga graduada em 2003, pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, com curso de Especialização em Linguagem realizada na 

Universidade Federal de Juiz de Fora.  Labuto nos municípios de Paraíba do Sul e 

de Três Rios, situados no interior do estado do Rio de Janeiro. Sou casada, tenho 33 

anos, não tenho filhos e resido em Paraíba do Sul.    

 Nas transcrições dos diálogos, utilizamos para referenciação dos sujeitos 

(criança e mãe) nomes fictícios.  Para minha própria referenciação, utilizo 

“terapeuta”. 

 

 

            3.3 Análises dos dados   

 

 

Realizamos a análise embasados nos conceitos já discutidos na 

fundamentação teórica, como a perspectiva sociointeracionista de Vygotsky, as 

etapas socioconstrutivistas de aquisição de linguagem - propostas por De Lemos e, 
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principalmente, pelos conceitos da sociolinguística interacional (enquadres, pistas de 

contextualização, esquemas de conhecimentos, entre outros). 

 O instrumento de análise utilizado é a Microanálise Etnográfica, cuja escolha 

recaiu no fato de termos uma preocupação não somente com a comunicação ou 

interação imediata, como também a relação entre esta interação e o contexto social 

maior, ou seja, a sociedade onde este contexto se insere. 

 Realizamos a análise de três momentos da pesquisa: (1) a primeira interação 

mãe-criança, (2) o momento de orientação à mãe e (3) a interação criança e 

terapeuta após alguns meses de terapia. Procuramos retomar os conceitos da 

sociolingística interacional ao observar as interações, demonstrando – agora 

diretamente nos dados - os problemas interacionais existentes. 

 Um instrumento muito utilizado nas análises, de cujo uso não pudemos nos 

declinar - foi a linguagem não-verbal: por estarmos trabalhando com um sujeito que 

possui um déficit na linguagem oral, a interpretação dos seus gestos, olhares e 

posturas, tornou-se essencial para a compreensão dos seus interesses e de seus 

atos comunicativos. 

 Nossa busca era perceber, então, como as trocas interacionais estavam 

sendo estabelecidas. Preocupamo-nos, primeiramente, em observar se esta mãe 

considerava seu filho como um falante em potencial, mantendo com ele interações 

com sentido. Assim, em cada enquadre estabelecido tivemos de observar se ela se 

alinhava ao filho ou se tornava essa relação assimétrica, não auxiliando no 

desenvolvimento linguístico do menino. 

 Analisamos ainda se as intervenções fonoaudiológicas estavam sendo 

incorporadas pela mãe e levadas para outros contextos, repensando assim a própria 

prática terapêutica da fonoaudióloga. 

Enfim, o objetivo das análises realizadas foi identificar, nos dados,  

informações que nos dessem suporte para realizar intervenções mais específicas 

dentro das interações entre os participantes – objetivado, precipuamente, o 

desenvolvimento linguístico do paciente. Tentamos também proporcionar novas 

formas de olhar o retardo de linguagem na clínica fonoaudiológica, para que esta 

pudesse, igualmente, reavaliar sua prática. 
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4. CAPÍTULO III - ANÁLISES 

 

 

4.1 Avaliação da Linguagem Oral: Impressões Iniciais 

 

 

Embasados, portanto, nos conceitos abordados anteriormente, demos início à 

pesquisa na busca pelas possíveis questões interacionais que estejam interferindo 

na aquisição de linguagem da criança. 

O primeiro contato com a família aconteceu durante a anamnese (entrevista 

inicial entre o terapeuta, a criança e a família).  Nele foi possível observar um pouco 

do comportamento linguístico do paciente e das interações entre mãe e filho. Porém, 

para a elaboração da primeira caracterização da linguagem oral de Eliseu – o 

paciente - e de suas interações, utilizou-se uma avaliação direcionada, na primeira 

sessão fonoaudiológica.  Foi registrada em vídeo. 

A “Avaliação da Brincadeira” foi utilizada, pois - além de ser o brinquedo 

instrumento de trabalho na terapia infantil -, entendemos que a brincadeira é a 

atividade principal da criança e o meio pelo qual a criança aprende e desenvolve 

processos psíquicos. A evolução das brincadeiras, ou seja, o tipo de brinquedo 

escolhido (motor, construtivo, projetivo ou gráfico), a forma de manipulação e o 

compartilhamento/divisão com o outro refletem o desenvolvimento da linguagem da 

criança (KISHIMOTO, 2000).  

Segundo Del RÉ (2006), é através de esquemas interacionais lúdicos que a 

criança desenvolve funções linguísticas, comunicativas, primeiro de forma gestual e, 

depois, verbal.  Fora isso, é o local onde ela experimenta papéis sociais reversíveis 

como agente e paciente, ou tomador de turno e interlocutor. 

Esta avaliação pode ser realizada mediante diferentes interlocutores 

(responsável, terapeuta, outra criança e com ela mesma) e os participantes deverão 

ser expostos a quatro tipos de brinquedos no momento da avaliação: brinquedos 

projetivos (bonecos, bichos, utensílios domésticos), brinquedos gráficos (lápis, papel, 

canetas hidrocor), brinquedos construtivos (blocos, cubos), brinquedos motores 

(bola, corda). Os participantes recebem a orientação de que devem brincar de forma 

livre com o que quiserem e a terapeuta fica só observando.  
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Neste caso, elegemos, como interlocutor, a mãe. Oferecemos ao paciente 

brinquedos como carrinhos, bola, boliche, bonecos, panelinhas, blocos para montar, 

animais, papéis e lápis de cor.  

Desde o início, foi possível observar que Eliseu era uma criança de interação 

limitada, não respondia quando chamado, o contato visual era precário, seu tempo 

de atenção era muito curto, enfim, não apresentava atenção seletiva ao som da fala.  

A criança explorou vários brinquedos sem muito interesse, sua escolha se 

deu por proximidade e, quando não lhe entusiasmava, descartava-os. Mostrou-se 

um pouco mais interessado pelos carrinhos e por brincadeiras motoras como 

empurrá-los, jogar bolas, jogo de boliche e jogar brinquedos aleatoriamente.  Apenas 

uma vez tentou encaixar blocos. 

A mãe, por sua vez, sentou-se ao lado da criança, foi “mexendo” nos 

brinquedos e nomeando-os ao mostrar-lhes ao filho. Chamava-o a todo o momento 

pelo nome querendo atenção, mas ele não lhe atendia com o chamado verbal, 

continuando a brincar sozinho. Havia, porém, uma proximidade física entre os 

interlocutores permitidora do toque - apenas dessa forma ele correspondia aos 

chamados da mãe. 

O menino também realizava vocalizações ininteligíveis e de difícil 

compreensão para o interlocutor (inclusive suas repetições eram muito diferentes do 

que se espera). Isso fez com que sua mãe praticamente ignorasse suas tentativas 

de fala. 

Não foram observadas as etapas de especularidade, complementaridade ou 

reciprocidade com comunicação oral. No gestual, porém, percebemos momentos de 

especularidade, quando Eliseu imitava as ações da brincadeira da mãe, como 

empurrar o carrinho ou “mexer” com o cavalo. Alguma iniciativa comunicativa pôde 

ser observada no momento de ir embora: ele não quis devolver o brinquedo e, ao 

ver a garrafa de água, gestualizou, indicando desejo.  Sua interação baseava-se, 

pois, sempre no gestual ou emitindo alguns sons indecifráveis. 

Essas impressões iniciais indicam uma criança com retardo de fala e de 

linguagem, com uma mãe que não estava sabendo como agir com tal situação 

(como muitas outras, aliás), conforme podemos verificar na análise das transcrições.   
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4.2 Análise da Primeira Gravação: Interação Mãe e filho 

 

 

A representação - ou imagem- realizada pelo Outro (mãe, terapeuta, parceiro) 

da criança, enquanto interlocutor, é responsável pela direção tomada por eles 

durante uma interação.Tal imagem que o interlocutor constrói da criança torna-se o 

ponto de partida para a manutenção ou para a eliminação de sintomas (FREIRE, 

2002). 

As interações, portanto, podem ser eficazes (ou não) dependendo dos 

interlocutores envolvidos. Em se tratando da clínica fonoaudiológica, na qual a 

criança já chega por ter alguma dificuldade na sua comunicação, esta imagem de 

falante já está prejudicada.  Muito comum, então, pais ou responsáveis restringirem 

interações e favorecerem, ainda mais, a fixação dos sintomas, adotando uma 

postura de “pergunta-resposta”: perguntar algo para a criança apenas responder, 

pensando, assim, facilitar a comunicação entre eles. 

Alguns desses problemas foram identificados nestas primeiras interações 

gravadas. Recortamos, então, três momentos nos quais oportunidades de interações 

mais eficazes foram perdidas e tentaremos proceder a uma análise com base nos 

conceitos já discutidos na fundamentação teórica. 

Como dissemos, a gravação foi realizada em consultório durante a terapia 

fonoaudiólogica, com a presença apenas da criança, da mãe e da terapeuta. A mãe 

foi orientada a sentar-se com a criança próxima aos brinquedos disponíveis e brincar 

com ela, enquanto a terapeuta observava. 

No primeiro excerto, ocorre interação apenas entre mãe e criança.  No 

segundo, o quadro praticamente se repete, mas, ao final desse excerto, a terapeuta 

realiza um comentário, tentando ajudar a desfazer o impasse criado.  Já no terceiro 

fragmento, a terapeuta entra ativamente na interação mediando as relações.    

 

 

- Excerto 1: Interação apenas entre mãe e criança em um set de brincadeira. 

 
01 ((A criança brinca com um caminhão enquanto a mãe monta uma        

02 casinha com blocos)) 

03 Mãe: Olha a casinha Eliseu 

04 [((mãe mexe na perna do filho)) 
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05      Olha a casinha, OH!] 

06 Mãe: Olha que bonitinha 

07 ((Eliseu pega alguns blocos que formavam a casinha e coloca 

08 dentro da carroceria do caminhão)) 

09 Mãe: Monta pra mamãe vê, monta 

10      Monta Eliseu 

11 

12 

((mãe pega os blocos que a criança colocou no caminhão 

 e recoloca na casa)) 

13 ((Eliseu volta a pegar os blocos que formam a casa)) 

14 Mãe: Deixa eu te mostrar, meu amor 

15 ((mãe pega os blocos novamente e torna a montar a casinha)) 

16 ((Eliseu fica olhando as pecinhas))  

17 Mãe: monta meu amorzinho 

18      Um? 

19 ((Eliseu volta a brincar só com o caminhão)) 

 

 

Já neste primeiro excerto conseguimos identificar problemas interacionais 

importantes. Percebemos que a mãe utiliza, na maior parte do tempo, apenas a fala 

para atrair a atenção de Eliseu, uma forma não adequada para o momento e para o 

nível de linguagem que ele está apresentando. Ela não entra no enquadre 

“brincadeira”, solicitado pela terapeuta, e tenta interagir com seu filho por meio de 

uma conversa que apenas transmitia ordens.  

Mãe e filho mantêm ações separadas, e portanto, estavam em enquadres 

diferentes: ele, em enquadre “brincadeira” e ela,  enquadre “conversa”. Mesmo 

quando Eliseu lhe mostra seu interesse de brincar com o caminhão, por exemplo, ela 

não percebe e tenta fazê-lo “brincar” com o que ela quer, que, no caso é “montar 

casinha”. Isso foi observado nas linhas 9, 10 e 11 e é sinalizado a) pelo tom da fala 

da mãe, b) pelo uso de uma fala impositiva e c) por sua ação que demonstrou 

ignorar as intenções do filho.  

Percebemos então, que as ações da criança não são significadas pela mãe 

que, com isso, perde a oportunidade de fazer trocas interacionais com sentido.  

Sobre esse fato, Freire (2002) afirma ser a atividade interpretativa da mãe 

fundamental não só para a construção da linguagem da criança como também para 

a constituição dela como sujeito. 

Essa mãe parece apenas entender por trocas interacionais algo verbal, 

desconsiderando o não verbal e, quando Eliseu utiliza o gestual para se comunicar, 

fornecendo novos significados às pecinhas de montar, por exemplo, (colocando-as 

na carroceria do caminhão), esse momento passa despercebido pela mãe. 
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Devemos ressaltar que – cf. afirmamos anteriormente - a análise de uma 

interação não deve se restringir à fala, pois gestos, posturas, olhares, ou seja, a 

linguagem não verbal tem de ser levada em conta.  No caso sob crivo, então, ela 

torna-se essencial: a criança apresenta severo impedimento na realização da 

linguagem oral, mas consegue se expressar de outras formas. 

Segundo Birdwhistell (1970), nenhum movimento ou expressão corporal é 

destituído de significado no contexto em que se apresenta.  Sendo assim, importante 

é considerarmos todos os gestos e expressões da criança já que essa é a única 

forma de que ela é capaz de se comunicar no momento. 

 Percebemos então, neste excerto, um forte contraste entre os enquadres: a 

mãe encara o evento como jogo verbal e a criança, como um jogo motor (ou de 

ações). 

  

 

- Excerto 2: Interação entre mãe e criança com pequena intervenção da terapeuta 

para tentar desfazer impasse. 

 

01  ((Eliseu está brincando com os carrinhos))  

02 Mãe: Chama o Marcelo pra tia vê  

03      Chama o Marcelo, chama    

04 

05 

((Eliseu continua brincando com os carrinhos nem olha para a 

 Mãe)) 

06      Eliseu 

07      Eliseu 

08      Eliseu 

09      Ô Eliseu! 

10      
o
Olhaº, Eliseeeu  

11 ((a criança continua brincando e bate com o carrinho no  

12   Chão))    

12 Mãe: Não, não bate não,  se não quebra 

13      Eliseu 

14      Eliseu 

15 Eliseu: (   )(( ele fala algo, mas continua brincando com os  

16 carrinhos)) 

17 Mãe: Cadê o Eliseu? 

18 Eliseu: (   ) ((continua explorando os brinquedos)) 

19 Mãe: ô Eseu 

20 Eliseu: (    ) 

21 ((Eliseu tenta pegar a bola, mas a mãe segura, não  

22 permitindo)) 

23 Mãe: Chama o Marcelo pra ela vê      

24 Eliseu: (    )((tentando se aproximar do baú de brinquedos)) 

25 Mãe: Marcelo  

26 ((Eliseu tenta pegar umas panelinhas, mas a mãe não deixa))  
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27 Mãe: é de menina, esse aqui é de menina, é de Duda 

28      Chama o::: Marcelo  

29      Chama  

30      Chama o papai  

31      Chama o papai  

32      Chama o papai  

33 Terapt: E a mamãe? 

34         Chama a mamãe, a mamãe que tá aqui 

35         Cade a mamãe do Eliseu? Cadê  

36 Mãe: Chama a mamãe 

37      Cadê a mamãe?  

38      E:: o gato comeu a língua dele   

39      O gato comeu a sua língua Eliseu? 

40      E:: o Eliseu não sabe falar 

   

 

Neste excerto a mãe insiste para que seu filho fale, mas estimula isso de uma 

forma totalmente descontextualizada e sem sentido. Ela fica repetidamente, 

ordenando à criança chamar pessoas não presentes no local, ao invés de se alinhar 

ao filho na brincadeira que ele estava realizando, aproveitando as oportunidades de 

fala que surgiam.  

Assim, novamente ela tenta chamar atenção de Eliseu por meio da fala.  

Demonstra excessiva preocupação com a vocalização dele, parecendo querer que 

demonstre para a terapeuta que ele sabe falar algumas palavras. Ela não entra no 

enquadre de brincadeira, solicitado pela terapeuta, querendo manter um enquadre 

de “conversa-ordem”, o qual é sinalizado por uma fala impositiva como vemos nas 

linhas 29 e 32. Percebemos que, como no excerto anterior, ela insiste para que ele 

faça o que ela está pedindo e mais uma vez configura-se um exemplo de enquadre 

conflitante. 

Esta postura não permite que a mãe compreenda as iniciativas comunicativas 

do filho como, por exemplo, quando ele quer pegar a bola pra brincar e ela o 

impede, que está explícito na linha 21, ou quando ignora completamente as 

vocalizações do filho, como vemos nas linhas 15, 18 e 20. 

Isso nos sugere que a imagem que ela construiu dele enquanto falante pode 

estar prejudicando as interações. Segundo Freire (2002), esta imagem ou 

representação que a mãe faz de seu bebê enquanto interlocutor começa ainda na 

gestação e está diretamente relacionada com a cultura em que elas estão inseridas.   

Essa mãe, portanto, parece não reconhecer o filho como um interlocutor em 

potencial. Por não compreender sua fala enrolada e não entender seus gestos como 
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uma maneira dele dizer o que quer, ela não os significa, ou seja, não dá sentido 

àquela interação.   

Suas ações demonstram o tamanho das preocupações e ansiedades a essa 

problemática, e estas são pertinentes ao seu papel de mãe, mas ela deve ser, 

portanto, orientada para que esta postura não permaneça reforçando o sintoma de 

atraso de linguagem de seu filho. 

 

 

 - Excerto 3: Terapeuta entrou no set para participação ativa mediando as relações. 

 
01 

02 

Terapt: Deixa eu te mostrar como é que brinca disso aqui, 

        oh oh!  

03         Oh como é que brinca com isso aqui oh 

04 ((terapeuta começa a arrumar os pinos de boliche )) 

05 Terapt: Pega pra mim o outro aí oh  

06         Pega lá, o outro, igual a esse oh    

07         Aqui oh! 

08 Mãe: Vai dando a ela ((mãe pega um pino e entrega à criança)) 

09 Terapt: Vem oh! Vamos arrumar aqui oh!        

10 ((Eliseu ajuda a terapeuta a montar os pinos de boliche)) 

11 Terapt: o outro (3,0) 

12         Isso! 

13         Isso, agora pega a bola Eliseu (2,0)  

14         Agora a Bola oh! Aqui Oh 

15  ((terapeuta que pega a bola)) 

16         Aí::, olha o que a gente tem que fazer oh oh 

17 Mãe: olha lá Eliseu oh 

18 

19 

((Terapeuta joga a bola derruba alguns pinos e Eliseu chuta 

 os pinos restantes))  

20 Terapt: ih! 

21      [Com o pé não vale.. Eliseu hhhhhh 

22        Só vale com a bola]        

23 Mãe: [ Não Eliseu 

24      Tem que ser com a mão, com a bola ] 

25 Terapt: Aqui a bola oh! Pra você jogar 

26 

27 

        Joga aqui, joga oh, oh ((terapeuta mostra novamente 

 como faz))  

28 ((Eliseu novamente chuta os pinos com o pé)) 

29 Terapt: NÃO Ah!Ele quer jogar futebol Esse não é futebol 

30         Então fala assim Gol! 

31 Mãe: Fala gol 

32 Eliseu: (gol) 

33 Terapt: O Eliseu sabe fazer gol? 

34         Aí, gol é com aquela ali, gol é com aquela outra bola 

35 Mãe: Fala gol  

36      Fala Eliseu 

37      Gol! 

38      Fala bonito! 
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Este excerto foi gravado no mesmo dia após a Avaliação da Brincadeira na 

continuidade da terapia. Nesse momento, a terapeuta entra no set de terapia para 

participação ativa: ela se coloca no papel de “amiguinha”, propondo um enquadre de 

brincadeira. O tempo todo sua postura é direcionada à criança, tentando trazê-la 

para a interação. Convida-a, inclusive, a participar da montagem dos pinos (observe 

as linhas 05, 06 e 09), e ela, apesar de parecer não entender muito a proposta, 

aceita-a, sob orientação da mãe e da própria terapeuta.     

O enquadre “brincadeira”, ora estabelecido, é sinalizado pelo uso da 

linguagem informal e pela entonação da voz. A terapeuta muda o tom de voz e 

procura enfatizar algumas palavras criando expectativas para os acontecimentos em 

curso, como podemos notar nas linhas 12, 14 e 16 com o uso enfatizado dos 

vocábulos Isso!, a bola!  e Aí respectivamente. Esse tipo de fala é uma forma de 

envolver a criança e trazê-la para a interação, também conhecida como “estratégia 

de aproximação”. 

Este termo é discutido por Gonçalves (2009), e refere-se ao uso de registros 

verbais ou não verbais que ajudam na aproximação do terapeuta e do paciente, 

diminuem a distância entre os interlocutores, proporcionando, assim, maior 

envolvimento e a igualdade na interação. Tais estratégias aparecem mais explícitas 

nos próximos excertos e serão melhor explicadas mais adiante. 

A brincadeira proposta, então, é o conhecido jogo de boliche em que, 

primeiramente, os interagentes têm de arrumar os pinos. Então todos participam 

dessa função, inclusive a mãe que interage e estimula Eliseu a ajudar na tarefa, 

como verificamos nas linhas linha 08 e 17. Eliseu entra na brincadeira, dá atenção, 

ajuda montar os pinos, estabelecendo a primeira troca interacional daquele 

momento, demonstrando que consegue interagir.  

A criança, porém, sugere – por meio do seu gesto - que não é aquele jogo 

que quer brincar (observe as linhas 18 e 19). Ao deduzir isso, a terapeuta significa 

seu gesto e ainda o estimula a falar com o que possivelmente ele queria brincar.  

Muda o enquadre “brincadeira” para um enquadre “terapêutico”. Esta mudança 

quase passa despercebida: a terapeuta muda seu papel - de “amiguinha” para o de 

terapeuta - e estimula a fala da criança (troca evidenciada por uma fala da 

profissional na linha 30).    

A percepção da terapeuta quanto aos interesses da criança só é possível a 

partir do momento que ela faz uma análise da linguagem não verbal e infere, pelo 
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gesto de chutar da criança, que ela quer brincar de futebol. Isso significa levar em 

consideração as pistas de contextualização que aparecem na interação, propostas 

por Gumperz (1982), e que nos auxiliam a inferir os propósitos conversacionais do 

interlocutor.  

A mãe, naquele momento, teve um papel coadjuvante, apesar de, no início, 

mostrar-se participativa ao estimular o filho na montagem dos pinos: ainda não se 

enquadrara totalmente na brincadeira e continuou insistindo que ele falasse 

verbalmente. Ela exige essa postura da criança, cobra iss, cortando a brincadeira (cf. 

verificado na l.35). 

Essas primeiras verificações permitiram perceber que existem questões 

interacionais que precisam de atenção na relação mãe e filho, pois podem estar 

interferindo na aquisição de linguagem de Eliseu, por exemplo – basta observar-se a 

dificuldade da mãe para significar as ações e gestos da criança, não realizando 

inferências a partir das pistas de contextualização que aparecem. Em resumo: não 

percebe, como relevante, a linguagem não-verbal. 

Nessa relação também é nítida a discrepância entre as estruturas de 

expectativas da mãe e do filho, o que interfere diretamente nas mudanças de 

enquadres.  No caso em pauta, reflete-se na quebra da própria interação.  

Segundo Tannen e Wallat (2002), quando as expectativas e esquemas de 

conhecimentos dos interagentes são divergentes, as interações ficam 

comprometidas devido a problemas de mal-entendidos. Ressaltam que a única 

maneira de compreendermos um discurso é pelo preenchimento de informações não 

ditas, mas previamente conhecidas a partir de experiências anteriores no mundo. 

E é este trabalho de interpretar as mensagens não verbais de Eliseu, 

complementando com seus conhecimentos prévios de mundo, que a mãe poderia 

fazer com mais eficácia para favorecer as interações. Mas isso só será possível 

quando sua preocupação com o verbal não for tão excessiva e, sobretudo, quando 

ela se alinhar à criança no processo interacional, ao invés de manter o papel de 

“ensinadora” da fala. 

 Não sabemos ainda se é só uma questão interacional que está causando a 

dificuldade de Eliseu, pois ele ainda se encontra em processo de exames médicos 

para ter o diagnóstico da sua dificuldade.  Porém, essas filmagens sugerem que as 

interações entre mãe e filho não estão ajudando o processo de aquisição da 

linguagem do mesmo. 
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Dessa forma, realizamos uma sessão terapêutica apenas com a mãe, na qual 

demos o retorno das observações e orientamos quanto a algumas condutas que ela 

- e todos que conviveriam com Eliseu - deveriam adotar para auxiliar este processo. 

 

 

4.3 Análise das Intervenções Terapêuticas com a Mãe  

 

 

A fonoaudióloga, em um contexto de atraso de linguagem, deve se posicionar 

como uma interlocutora privilegiada que quer proporcionar o acesso ao simbólico a 

um outro, que por razões definidas ou não, foi excluído deste (FREIRE, 2002). Para 

isso, apresentei para esta mãe um modelo possível de interação mais eficaz e com 

significado para ambos os interlocutores. 

Desde o início, nas primeiras sessões, a família foi orientada quanto à 

importância da sua participação na terapia para que os modelos de interação fossem 

levados para casa e replicados. Em toda sessão a mãe era convidada a entrar e 

brincar juntamente. 

Os modelos de interação apresentados tinham, como propósito, estimular a 

linguagem dentro do seu próprio uso, social e interacional por natureza (FREIRE, 

2002). Procuramos desconstruir a ideia de “ensinar a falar” não utilizamos métodos 

que visam treinar a fala ou definir regras gramaticais. Trabalhamos com os usos da 

linguagem, utilizando os contextos que surgiam, aproveitando as intenções 

comunicativas da criança como ponto de partida e fazendo, do set terapêutico, um 

ambiente de troca mútua sem assimetrias, proporcionando a livre expressão. 

As terapias eram realizadas em um ambiente lúdico a partir do interesse da 

criança. Esta sinalizava, por meio de sons ou de gestos, o brinquedo que queria e a 

terapeuta analisava tais sinais até entender qual a sua intenção. Só aí iniciava a 

estimulação. Havia um planejamento prévio terapêutico com objetivos a serem 

alcançados, estipulando as funções comunicativas a serem trabalhadas e as 

oportunidades iam surgindo e sendo aproveitadas dentro das próprias brincadeiras.   

No início, a participação da mãe foi difícil, ela parecia não estar à vontade 

para brincar, talvez devido às suas expectativas ou esquemas de conhecimentos 

sobre a terapia fonoaudiológica. Em geral, quando as pessoas procuram um serviço 

de saúde lá chegam com a ideia da consulta médica, a qual traz implícita um 
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contexto de formalidades, de uma intervenção unidirecional, onde não há 

necessidade de grandes ações por parte do paciente. Ao apresentarmos uma nova 

forma de atuação, a qual solicita do paciente uma nova forma de posicionamento, 

estamos cientes que esse estranhamento pode ocorrer e que a aceitação e 

mudança sobre esse conceito acontece gradativamente. 

Sobre isso, nos remetemos aos estudos de Tannen e Wallat (2002) para 

lembrar que os esquemas de conhecimento são as expectativas acerca de pessoas, 

objetos e cenários no mundo que todos fazemos pautados nos conhecimentos 

prévios. Estas expectativas interferem nas interações em curso, ora auxiliando a 

compreensão do discurso, ora causando mal-entendidos quando as informações 

não são compartilhadas pelos participantes da interação.  

Nesse caso, esta mãe está sendo apresentada a novos conceitos que 

aparentemente estão em conflito com suas expectativas. Aos poucos, porém, ela foi 

participando mais ativamente da terapia, principalmente após o retorno que dei 

sobre a análise da primeira gravação. 

Este retorno aconteceu em um encontro apenas com ela no qual mostramos a 

transcrição dos diálogos destacando os pontos em que ocorreram impasses na 

interação e explicamos como isso poderia interferir no desenvolvimento da 

linguagem de seu filho. Esta sessão não foi possível ser gravada por motivo de 

problemas técnicos do momento, mas anotações de campo ajudaram a reconstruir 

os detalhes desse encontro.  

A mãe estava atenta aos comentários e aberta às sugestões.  Não se mostrou 

incomodada com as críticas recebidas e relatou com sinceridade as dificuldades que 

sente na relação com o filho.  Falou das preocupações sobre o futuro da criança, 

dos seus medos dos exames e dos problemas que tem na creche e com familiares.  

Oferecemos um material informativo com orientações para estimular o bom 

desenvolvimento da fala da criança, baseado nos estudos de Freire (2002) e nos 

problemas interacionais observados em terapia fonoaudiológica que apareceram nas 

análises das gravações. Fomos lendo juntas e explicando cada anotação (“dica”) 

para que as informações ficassem bem claras para ela. Estas orientações estão 

relacionadas abaixo: 
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Orientações para o bom desenvolvimento de fala e linguagem 

Dicas para que a família tente adequar os hábitos e favorecer as interações. 

- Converse e brinque com a criança. 

- Nomeie pessoas, objetos, partes do corpo, alimentos, móveis, etc. para a 

criança e também solicite que ela repita os nomes pra você. Para isso, aproveite os 

momentos do dia-a-dia. 

- Ensine ordens simples como dar tchau, mandar beijo, etc. 

- Cuidado para não falar pela criança, dê tempo para ela responder o que lhe 

foi pedido.  

- Não aceite apenas os gestos comunicativos, faça com que a criança se 

esforce pra falar, oferecendo a ela as opções comunicativas adequadas. 

- Em momentos de conflito ou manha, procure explicar o porquê do NÃO. 

- É muito importante abaixar-se e olhar nos olhos da criança quando você 

quer explicar lhe algo.  

- Aceite os sons iniciais da fala da criança, mesmo que eles sejam muito 

diferentes do que você quer que ela fale. Dê significado a estes sons que aos 

poucos eles se aproximarão da fala correta.   

- Nunca repita um nome ou palavra errada como a criança fala, mesmo que 

você ache bonitinho. Ex. Chupeta > Peta, Pepeta, etc. 

- Inserir a criança nas práticas diárias da família (almoço, jantar, passeios, 

ver TV, etc.) é importante para que ela entenda o “jogo interacional”, e comece a 

participar ativamente dele. 

- Não peça a criança que fique repetindo palavras ou chamando pessoas fora 

do contexto, isso pode confundí-las. Crie uma situação em que estas palavras 

apareçam e façam sentido de serem faladas.  

- Quando a criança responder ou repetir algo incentive-a dizendo: Muito 

bem!!!    

- Algumas crianças são mais preguiçosas e desinteressadas neste 

aprendizado, principalmente se conseguirem fazer-se entender de outras formas, o 

que torna este processo um pouco demorado e cansativo para os pais, mas não 

desista, pois esta aprendizagem é essencial para todo o desenvolvimento dela!    

- Apesar de seguirmos um critério temporal para o aparecimento das 

primeiras palavras e frases, devemos lembrar que cada criança é uma criança, cada 
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uma tem seu tempo de aprendizagem e que às vezes nossa ansiedade pode 

atrapalhar. 

 

 

Consideramos este encontro produtivo, esclarecedor e proveitoso para ambos 

os lados. A conversa transcorreu sem impasses, com diálogo franco e culminou em 

uma divisão de responsabilidades entre familiares e terapeuta e após um período de 

2 meses de terapia já foi possível percebermos alguma mudança na postura da mãe 

durante as brincadeiras.  Observe os seguintes registros de campo. 

 

05/08/2011: Iniciamos a terapia com a atividade do “saco surpresa” 

(colocamos dentro de um saco vários brinquedos e fazemos suspense ao ir tirando 

cada um de dentro do saco, estimulando a criança a nomear e chamar) Eliseu 

gostou, aceitou bem à espera por cada brinquedo, mas não vocalizou. A cada 

brinquedo que aparecia, a criança explorava um pouco, mas depois se 

desinteressava, aí tirávamos outro de dentro do saco. Apenas com os carrinhos 

Eliseu permaneceu mais tempo. A mãe, ainda não entrou totalmente na brincadeira, 

mas participou e em alguns momentos ajudou bastante na estimulação para a fala 

de Eliseu. A mãe relatou que ele está bem melhor em casa, soltando mais 

palavrinhas.  

 

06/10/2011: Usei os fantoches da turma da Mônica, foi interessante. Eliseu 

gostou fez as falas dos bonecos e apesar da vocalização muito enrolada 

demonstrou iniciativa comunicativa. Usei também a brincadeira de jogar a bola na 

cesta, mas não se prolongou, Eliseu preferiu jogar futebol. Hoje ele falou: opa, joga, 

qué, dá, caiu, fora, tchau e outros vocábulos que não consegui identificar. Deu beijo 

ao chegar e na hora de ir embora, ainda teve momentos de indiferença ao outro, 

mas, por pouco tempo, pois - ao ser chamado - correspondeu. Imitou porco e 

cachorro ao ser pedido. A mãe participou ativamente, brincou com os fantoches 

produzindo fala, o repreendeu em momentos que realmente necessitava e 

incentivou os bons comportamentos. 

 

13/10/2011: Hoje a primeira brincadeira escolhida foi jogar bola e 

posteriormente ele quis os carrinhos. Eliseu vocalizou bastante, percebi palavrinhas 
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como: dá, joga, bola, au-au, bibi e contou 1, 2, 3  e Já. A mãe participou bastante, 

principalmente na brincadeira com a bola. Muitas vezes tentou orientar as ações de 

Eliseu com sua fala. Gostei da forma como ela agiu e pontuei isso para ela.  

 

 

        Como vimos, a postura da mãe em relação ao filho foi mudando aos poucos.  

Tal fato somou-se às evoluções de Eliseu e foram então norteando o caminho 

terapêutico a ser seguido. Percebemos que as conquistas vinham aos poucos e 

necessitavam ser reforçadas constantemente. Era preciso reavaliar periodicamente 

as ações desempenhadas e as respostas obtidas para algumas vezes mudar o 

caminho traçado. Tivemos que lidar com algumas questões imprevistas, como a 

mudança de trabalho da mãe que impossibilitava sua presença na terapia, 

ocasionando faltas excessivas da família, acarretando as conseqüências disso para 

Eliseu: sinalizava esta ausência da mãe com pirraças descontroladas. Observe os 

registros de campo:  

 

 

15/12/2011: Após quase 2 meses sem vir à terapia,  eu liguei para a família e 

eles retornaram à terapia, justificaram as faltas devido ao horário de trabalho da 

mãe. Eliseu participou bem, ficamos quase toda a terapia brincando com os 

carrinhos. Falou: dá, vem bibi, tchau e outras palavras que não entendi. Mãe relatou 

que conseguiu tirar a fralda disse que ele está pedindo (puxando a mãe) quando 

quer, às vezes fala xixi. Relatou também que Eliseu está muito manhoso e fazendo 

muita pirraça. Presenciei na sala de espera uma pirraça, porque ele queria ficar 

brincando com o bebedouro e a mãe não deixou. A mãe não conseguiu contê-lo e foi 

embora arrastando a criança pela rua. Ela não tenta conversar e explicar o porque 

do NÃO.  Orientei-a para fazer isso, mas ela disse que não conseguiu, pois Eliseu 

berra muito alto quando ela começa falar.    

 

02/02/2012: Veio com uma tia que ainda não conheço. Entrou sozinho, 

permitiu a estimulação intra-oral, só não quis o docinho. Escolheu brincar com os 

carrinhos, bola e animais. Vocalizou bastante, mas ainda muito enrolado. Perguntei 

a tia sobre o que ela achava sobre a evolução de Eliseu e ela respondeu que ele 

melhorara muito, compreendendo melhor as pessoas, mas ela ainda tem muita 
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dificuldade para entender sua fala. Relatou ainda que ele faz muita pirraça com a 

mãe e que ela dá o que ele quer (geralmente balas e doces) para evitar o berreiro do 

menino. 

 

19/04/2012: Hoje a terapia rendeu bastante, realizamos várias brincadeiras: 

carrinho, bola, fazer papá com panelinhas, bateria com as panelinhas, dormir e 

acordar o outro com susto. Eliseu vocalizou bastante, preencheu seus turnos da 

conversa. A mãe chegou só no final para buscá-lo e relatou sobre as pirraças de 

Eliseu, conversamos, falei que comigo ele se comportou bem, mas os encaminhei 

para a psicologia.    

 

Dessa forma, seguimos com o processo terapêutico adequando-o às 

necessidades de cada momento, cientes de que teríamos que lidar com vários 

fatores que poderiam interferir nos objetivos propostos. Apesar disso, os modelos de 

uma interação mais significativa, baseados nos trabalhos de Freire (2002), foram 

apresentados e incentivados assim como a mãe foi constantemente informada sobre 

como lidar com tal problemática.  

 

 

4.4 Análises do Terceiro Momento da Pesquisa: Interação Terapeuta - 

Paciente  

 

 

Realizamos nova filmagem do paciente sete meses depois da primeira 

gravação. Durante esse tempo, tivemos encontros terapêuticos semanais, mas é 

bom ressaltar que esta família não foi assídua, houve muitas faltas - o que pode 

interferir na evolução do paciente e da pesquisa. 

Nesse período, o paciente foi estimulado (e sua família orientada) para dar 

continuidade em casa às práticas de interação, por isso, na maioria das sessões, a 

mãe e o irmão de sete anos estavam presentes e participavam ativamente. Também 

mantive contato com a creche em que ele estudava trocando informações e 

orientando no que fosse possível. 

Este segundo momento de gravação, a princípio, seria realizado com a 

presença da mãe como no primeiro momento, mas esta teve de se ausentar da 
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terapia por um período devido a compromissos de trabalho, encaminhando, em seu 

lugar, uma tia. Nesse caso, optamos pela gravação da interação terapeuta-paciente, 

pois como essa parenta não estava presente desde o início, não caberia incluí-la 

agora. Nesse momento, Eliseu  já se adaptara ao ambiente, se fosse preciso entrava 

sozinho com a terapeuta e direcionava seus interesses. Dessa forma, a gravação 

transcorreu com tranqüilidade.  

Propusemos o set de interação já conhecido pelo paciente, pois já 

costumávamos trabalhar dessa maneira. Colocamos os brinquedos que mais lhe 

interessavam como bola, carrinhos, caminhões, bichinhos, moto, em cima de um 

armário de 1,5m de altura e pegávamos cada um à medida que Eliseu solicitasse. 

Nos excertos que se seguem, é possível observar que o paciente interage 

bem mais que anteriormente com a terapeuta, vocaliza o tempo todo. Apresentou, 

ainda, iniciativas comunicativas, especulou a fala e gestos da terapeuta, enfim, 

Eliseu demonstrou comportamentos indicativos de que estava adquirindo linguagem 

e fala. 

Apesar desses indícios altamente positivos, sua fala ainda é muito “enrolada” 

sendo difícil significar suas vocalizações. São poucas as expressões lingüísticas 

introduzidas por ele na conversa que conseguimos compreender, por isso vamos 

fazer uso na análise destes excertos de fotos geradas a partir do vídeo gravado, pois 

ainda temos muito que recorrer à linguagem não-verbal para entendê-lo e inseri-lo 

na interação. Assim, utilizamos as fotos como uma forma de demonstrar as 

intenções comunicativas do paciente e elas se tornaram um registro importante que 

muito auxiliou na compreensão das trocas interacionais. As fotos foram colocadas 

dentro dos excertos, imediatamente após a ação, gesto ou fala que ela representa. 

 

 

- Excerto 1: Terapeuta e paciente estão sentados em frente ao espelho. 

Terapeuta vai iniciar a estimulação intra-oral nos órgãos fonoarticulatórios (lábios, 

língua, bochecha). 

 

01  ((Terapeuta enquanto coloca as luvas conversa com o  

02     paciente)) 

03 Terapeuta:Vamos ver, vamos ver se o Eliseu deixa hoje a tia 

04           Fazer uma massagem nessa linguinha 

05           Como você está bonitão, hein?  

06           Olha o tênis dele é do Bem dez:: que bonito Eliseu! 
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07           Tá todo bonitão (pêra aí) arrumou todo 

08           Pode fazer um carinho no Eliseu?  

09 ((terapeuta começa a fazer toques leves na face do paciente)) 

10 Terapeuta: Carinho, carinho, pode? Oh, abre o bocão assim oh! 

11 ((Eliseu abre a boca)) Observe a foto 1 abaixo  

 

 Foto 1 

 

12 ((Terapeuta inicia a estimulação intra Oral))Observe foto 2 

 

 Foto 2 

 

 

 

Neste excerto podemos verificar que a terapeuta, no início, assume um papel 

de “tia/amiguinha” para conquistar a confiança da criança, como fica explícito no 

conteúdo da sua fala - linhas 03, 04 e 05-  e na entonação da voz, caracterizando 

um enquadre de uma conversa informal. Aos poucos, o enquadre passa a ser de 

uma sessão terapêutica e o paciente se alinha e mantém o enquadre.  
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O enquadre terapêutico quase passa despercebido, pois a terapeuta utiliza 

uma fala bem infantil para explicar ao paciente o que ela iria fazer, como 

observamos nas linhas 08 e 09, registro que pode sugerir um certo “coleguismo”. 

Porém, a mudança de enquadre, apesar de estar um pouco “escondida”, ocorre e 

fica bem marcada na linha 10, quando o paciente é solicitado a abrir a boca, fato que 

não é pertinente a uma conversa entre amigos. Eliseu aceita o enquadre 

estabelecido, como podemos conferir na foto 1. 

Eliseu começou aceitar esta estimulação há pouco tempo e sua tolerância 

ainda é pequena, por isso a terapeuta necessita usar de um registro mais informal 

para se alinhar ao paciente e este se sentir mais seguro e permitir o toque.  

O que nomeei como “fala infantil ou registro informal” funcionou como 

estratégia de aproximação. Tais estratégias, usadas para aproximar os 

interlocutores em uma interação, têm o objetivo de diminuir a distância nas relações 

entre terapeuta e paciente. Demonstram solidariedade, afeto, ternura e interesse 

sincero pelo paciente, quebrando a assimetria e as tensões na interação.  

Proporcionando, por isso, um ambiente de harmonia e conhecimentos 

compartilhados (GONÇALVES, 2009).  

Segundo Camargos (2005) apud Gonçalves (2009), algumas estratégias 

linguísticas mais usadas para esse fim são os diminutivos, aumentativos e adjetivos 

(em geral),  assim como a mudança de um tema conversacional, ou, ainda a 

mudança de estilo, como, por exemplo, o uso do “baby talk” ou “motherese”, 

conhecido como mamanhês, que é um tipo de fala característico de mães, 

cuidadores e professores que lidam com crianças em fase de aquisição de 

linguagem. Nesse excerto, podemos observar o uso de palavras como tia, linguinha, 

bonitão, boca e Ben 10 (nome de personagem de desenho animado), usadas pela 

terapeuta com a finalidade de se aproximar da criança, já que necessitava de sua 

colaboração no procedimento realizado. 
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- Excerto 2: Após um período de estimulação,  o paciente se cansa e demonstra 

interesse pelas luvas. Ele consegue demonstrar isso através da linguagem não-

verbal. 

 

01 ((Eliseu abaixa o rosto esquivando-se da terapeuta))Foto 3 

 Foto 3 

 

02 Terapeuta: Quer mais não? 

03 Eliseu: ( do )((faz um gesto de não com a cabeça e aponta  

04 para o baú de brinquedos onde está apoiado o material  

05 usado para estimulação oral)) Observe fotos 4 e 5 abaixo 

 

   
Foto 4                   Foto 5 

 

06 Terapeuta: quer brincar? Você quer uma luva? É isso?  

07 ((terapeuta mostra a luva que está em sua mão mexendo os 

08 dedos))Observe foto 6 
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  Foto 6 

 

09 Eliseu:( ioa ) ((aponta para a caixa com luvas)) 

10 Terapeuta: você quer isso aqui? é?((terapeuta pega uma luva e  

11 mostra para ele))Observe foto 7  

 

 Foto 7 

 

12 Eliseu: (     ) ((observa a luva com olhar atento))Foto 8 
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 Foto 8 

 

13 Terapeuta: Isso é uma luva 

14 Eliseu: (    )((continua olhando para a luva na mão da  

15 terapeuta)) 

16 Terapeuta: é uma luva, você quer uma? 

17 Eliseu: (     ) ((a criança estica o braço tentando pegar a  

18 luva)) Observe foto 9 

19 Terapeuta:((não permite que a criança pegue))Foto 9 

 

 Foto 9 

 

20      Então fala assim: quero 

21           É a luva oh, oh!((mostrando a luva para Eliseu)) 
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22           Qué?  

23 

24 

Eliseu: (   )((estica o braço novamente tentando pegar a luva 

da mão da terapeuta)) 

25 

26 

Terapeuta:((terapeuta não deixa ele pegar))Qué? Então fala 

quero. 

27           Tem que falar, tem falar com a boquinha assim quero  

28 

29 

Eliseu: (que que) 

Terapeuta: Ah! Você quer! 

 

 

Este excerto começa nos mostrando o paciente mudando o enquadre da 

interação quando chega ao seu limite para a estimulação. Ele procede dessa 

maneira por meio gestos.  A  terapeuta entende seu gesto como sendo uma pista 

que indica que ele não quer mais aquela atividade. O enquadre deixa, então, de ser 

terapêutico e passa a ser de conversa: ela vai falando com o paciente, fazendo 

perguntas, nomeando coisas e também usando gestos em uma tentativa de 

entender o novo interesse do paciente.  

Percebemos que existe uma interação eficiente entre eles. Há trocas de 

turnos - mesmo que os turnos da criança sejam preenchidos com gestos e olhares. 

A terapeuta tenta entender esses sinais do paciente e significá-los.  Dessa forma, 

constrói-se uma conversa apesar da utilização de códigos diferentes pelos 

interagentes.  

Goodwin (2010) fala que - em uma interação social - a relevância de cada 

olhar, de cada gesto, de cada expressão, enfim, de cada movimento corporal.  

Todos devem ser considerados. Para ele, nenhum detalhe pode ser desprezado, 

pois pode ser fundamental para o entendimento do que está acontecendo. Neste 

trabalho, então, temos de estar muito atentos à linguagem não verbal, pois é a forma 

de comunicação mais usada pelo paciente que aponta, observa, tenta pegar a luva, 

indicando seus interesses, como podemos observar nas linhas 03, 12 e 17 do 

excerto ora estudado.  

A interação segue com a fonoaudióloga procedendo a perguntas verbalmente 

e Eliseu as respondendo com gestos e, às vezes, com uma fala ininteligível. A troca 

de turnos entre eles demonstra que Eliseu já percebeu a necessidade de ele 

preencher um turno da conversa (como exposto nas linhas 03, 09, 12, entre outras). 

A esse respeito, podemos lembrar de Schegloff (1987) apud Loder e Jung (2009), 

quando diz que as crianças aprendem a interagir socialmente no mundo quando 

estão expostas ao sistema de trocas de turnos durante as conversas cotidianas.  
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Mas, ao final do fragmento, observamos uma nova mudança de enquadre 

agora por parte da terapeuta ao estimular Eliseu à fala correta. Como percebemos, a 

principio ela entendeu a intenção do paciente e aceitou seus gestos, mas é seu 

papel ajudá-lo a se comunicar oralmente, então ela o estimula a falar indiretamente 

nas linhas 06 e 10, fazendo-lhe perguntas, porém - como ele responde com gestos e 

sons ininteligíveis - ela faz uma estimulação mais direta (linhas 20, 25 e 27). 

O paciente então especula a fala da terapeuta com a expressão “qué qué” 

como aparece nas linhas 28. A especularidade é a primeira fase descrita por De 

Lemos nas etapas de aquisição da linguagem.  É aquela em que a criança usa a fala 

do outro como “espelho” (FREIRE, 2002). Eliseu está usando bastante este recurso 

que fica bem explícito no próximo excerto.   

 

 

- Excerto 3: Escolhendo a brincadeira  

 

 

01 Terapeuta: Eliseu já deixou eu fazer um carinho. 

02            Agora agente vai brincar oh!  

03            Tem a bola  

04 Eliseu: bibi 

05 Terapeuta: e tem o bibi. Oh! bola e bibi.Qual que você quer? 

06 Eliseu: (ooo)((Eliseu aponta para os brinquedos no armário))                         

07    Observe a foto 10 

 

 Foto 10 

 

08 Terapeuta: bola?  

09 Eliseu: [(      ) 

10 Terapeuta: É a bola? Ou é o bibi?]  

11 Eliseu: (eee bibi) 

12 Terapeuta: bibi, ah.. esse bibi que você quer? Foto 11 
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 Foto 11 

 

13 ((terapeuta entrega o carrinho ao paciente)) 

14 Eliseu: bibi 

15 Terapeuta: é, esse é o bibi 

16            Ele faz assim oh [bibi::, bibi::  

17           ((pega o carrinho e o movimenta))] Fotos 12 e 13 

 

    
Foto 12                         Foto 13  

                  

18 Terapeuta: Viu?         

19 Eliseu: (bibi) ((imita a terapeuta))Observe foto 14 
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  Foto 14 

 

20 Terapeuta: isso! Bibi:: 

 

 

Neste excerto, observamos o paciente interagindo coerentemente com a 

terapeuta dentro de um enquadre de escolha de brinquedos. A terapeuta mantém o 

papel de “amiguinha”, o que fica explícito pelo conteúdo da sua fala e pelo tom da 

sua voz que remetem ao coleguismo (linhas 02, 03 e 05). O paciente compreende a 

proposta e mantém esse enquadre de escolha de brinquedos com o preenchimento 

dos turnos adequadamente, confirmando o que diz Tannen e Wallat (2002): 

 

 

“as pessoas (...) identificam os enquadres em interação pela associação de 
pistas linguísticas e paralinguísticas – a maneira como as palavras são ditas 
– e não apenas pelo que as palavras significam (TANNEN e WALLAT, apud 
Ribeiro e Garcez, 2002, p.190).” 

 

 

 Podemos dizer, então, que durante a interação terapeuta-paciente, não é 

apenas a terapeuta que utiliza as pistas de contextualização para compreender as 

intenções do paciente, mas eles também infere um contexto amigável e de afeição a 

partir do tom da voz da terapeuta e de seu conteúdo familiar, permitindo essa 

proximidade e participando da interação. 
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Todavia, o que é mais relevante neste excerto - e é o que gostaríamos de 

destacar -, neste momento, é a evolução lingüística de Eliseu. Ele especula a fala da 

terapeuta várias vezes (linhas 06, 11, 14, 19), com as expressões bola e bibi.  

Também foi capaz de introduzir um elemento próprio (linha 04), quando ele fala bibi, 

mesmo sem a terapeuta ter pronunciado antes. 

A especulação da fala da terapeuta já havia aparecido no excerto anterior, 

mas foi a primeira vez que registramos a inserção de um elemento dele próprio na 

conversa. Esta etapa do desenvolvimento da linguagem é denominada de 

complementaridade e é a segunda fase das etapas de aquisição de linguagem 

sugerida por De Lemos. Tais estágios, apesar de serem sequenciais, não são 

rígidos. Podemos visualizá-los ocorrendo concomitantemente. É o que acontece 

com Eliseu: na maioria das vezes especula, mas também já complementa e - em 

alguns (poucos) momentos - observamos até reciprocidade. 

 

 

  - Excerto 4: Eliseu finaliza a sessão após ser repreendido pela terapeuta. 

 

 

01 Terapeuta: Guardou tudo cara? 

02            E que que a gente vai brincar agora? Com a bola? 

03            Com a bola, é? Vamos brincar de bola? ((mostrando  

04       bola em cima do armário))Foto 15 

 

 Foto 15  
 

05 Eliseu: (aqui) ((entrega o livro que serviu de túnel para os  

06            carrinhos para a terapeuta guardar)) 

07 Terapeuta: Vamos? Quer a bola? Aqui você quer?  

08 Eliseu: qué 

09 Terapeuta: quer? então fala assim bola 
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10 Eliseu: boa ((apontando para uma caminhonete em cima do   

11         Armário)) Observe Foto 16 

 

 Foto 16 
 

12 Terapeuta: [bola ((pegando a bola))] 

13            Ou esse bibi que você quer? 

14 ((Eliseu caminha em direção ao armário e sobe no puff que  

15   está ao lado para pegar o brinquedo)) Veja a Foto 17 

 

 Foto 17 

 

16 Terapeuta: Não, não ,não. Isso aí não pode subir aí, que isso 

17            aí estraga ((pegando o paciente e colocando no        

18             chão)) Veja as fotos 18 e 19 abaixo 
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 Foto18 Foto 19 

 

19 Eliseu: (boba) ((sai correndo em direção à porta)) Foto 20 

 

 Foto 20 
 

20 Terapeuta: Oh! É só você pedir, Eliseu, qual que você quer oh 

21           ((terapeuta espera ele voltar)) (3,0) 

22            Aqui o bibi ou a bola?      

23 Eliseu: (Não Vamo) ((puxa a terapeuta pelo braço)) Foto 21 

 

 Foto 21 
 

24 Terapeuta: o que você quer? Ai, devagar, devagar, devagar 

25 ((Eliseu puxa a terapeuta até a porta)) 

26 Eliseu:(       ) 
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27 Terapeuta: quê? abre? 

28 Eliseu: (      ) 

29 Terapeuta: então fala assim abre 

30 Eliseu: (     ) 

31 ((terapeuta abre a porta)) 

 

 

Podemos agora atentar para as mudanças de footing da terapeuta que passa 

pelos papéis de “amiguinha” para “terapeuta propriamente dita” e, também, pelo 

papel de educadora. Logo no início (linha 01), a fala informal - com o uso das 

estratégias de aproximação e o tom de voz de camaradagem - evidenciam o 

primeiro papel.  

Na linha 09, entretanto, ocorre a primeira mudança de footing,  acarretando 

novo enquadre: a  terapeuta incentiva o paciente à fala correta e a entonação da voz 

já fica um pouco mais séria, caracterizando o enquadre terapêutico. Já na linha 16, 

há outra mudança de footing - a terapeuta passa para o papel educadora, mudando 

o enquadre de escolha de brinquedos para aprendizagem do que pode (ou não 

pode).  Tal transformação é notada não apenas no conteúdo da fala, mas também 

na mudança do tom de voz que passa a ser sério, além da altura da voz estar um 

pouco mais elevada. 

O paciente compreende e se alinha aos enquadres até o momento em que é 

repreendido. Aí se recusa a continuar a escolha dos brinquedos mudando ele 

mesmo o enquadre, finalizando a sessão puxando a terapeuta até a porta (foto 21).  

O problema ocorre devido a uma confusão na comunicação. Eliseu responde 

à terapeuta que quer a bola, fazendo uma especulação acerca da fala da 

profissional, mas, na verdade, ele quer o caminhão.  Como não soube se expressar 

verbalmente, foi pegar e teve que ser corrigido pela terapeuta. 

Esses problemas de comunicação aconteceram várias vezes nas sessões em 

diferentes ocasiões. Apesar de causar um atrito entre os interagentes, é nestas 

oportunidades que conseguimos perceber as iniciativas comunicativas mais 

espontâneas de Eliseu, ou seja, seus momentos de reciprocidade, como, por 

exemplo, ao “xingar” a terapeuta na linha 19, criando um enquadre de “briga” e ao 

demonstrar que quer finalizar a terapia na linha 23. 
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5.  CAPÍTULO IV - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

A análise dos excertos do terceiro momento da pesquisa - em comparação 

com as análises dos excertos do primeiro momento - permite verificar que, após 

período de estimulação, o paciente apresentou significativas mudanças em seu 

desenvolvimento lingüístico. 

Eliseu agora, na maioria das vezes, responde quando chamado, aumenta o 

tempo de atenção à fala do outro, as vocalizações são frequentes, demonstrou 

entendimento do jogo interacional (realizando trocas de turnos) e, apesar de ainda 

apresentar uma fala totalmente intelegível, consegue demonstrar, mesmo por 

gestos, suas intenções comunicativas, como “chamar, negar, pedir e brigar” 

Percebemos, portanto, que, mesmo sem a presença da linguagem oral 

estruturada, faz-se possível identificarmos trocas interacionais significativas, 

mudanças de footing e adequação de enquadres e papéis sociais. Verificamos que 

não podemos ficar presos à linguagem verbal para realizar a análise de uma 

interação social. 

Sobre isso encontramos os estudos de Goodwin (2010), que defende uma 

análise multimodal da ação cotidiana e introduz uma crítica à tradição logocêntrica, 

ou seja, ele entende como uma limitação que a análise da interação se volte apenas 

para a linguagem verbal. Para o autor, os modelos que centralizam a análise na fala 

tornam invisíveis os outros participantes da interação. O foco restringe-se ao 

individual, na experiência pessoal, enquanto deveria ser no que se passa 

publicamente entre os participantes. 

Portanto, é na identificação das sequências de múltiplos sinais semióticos que 

conseguimos perceber que um indivíduo - com limitações na linguagem oral - pode 

ser um interagente competente. Foi isso que nos permitiu enxergar no Eliseu 

potencial comunicativo e, inclusive, observar as etapas de aquisição de linguagem 

propostas por De Lemos, não apenas através da vocalização, mas também através 

dos gestos. 

Eliseu já especula a fala do outro, em outros momentos complementa com 

algum elemento linguístico próprio, como no exemplo em que ele chama a terapeuta 

de boba, e algumas poucas vezes até insere um novo turno com ideias próprias. 

Estas etapas são consideradas por De Lemos, apud Freire (2002), como processos 
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constitutivos do diálogo, pois permitem que se construam entre os interagentes 

matrizes de significação que funcionam em termos comunicativos e cognitivos. 

Ficou evidente, portanto, o quanto Eliseu aprimorou suas interações e como a 

sua relação com o outro ficou mais significativa. Esses ganhos, porém, só foram 

possíveis devido a uma mudança de posicionamento dos próprios interlocutores do 

menino diante da sua problemática.   

E é exatamente este, o outro foco deste trabalho, pois não nos limitamos a 

olhar apenas os sucessos ou insucessos do paciente, mas também nos propomos a 

observar o percurso realizado e as intervenções intencionalmente elaboradas para 

tentar mudar a maneira de interagir e o entendimento dos participantes de seu papel 

na relação com o outro.  Têm-se, como consequência, mudanças significativas e 

relevantes para a vida dos sujeitos envolvidos. 

Sendo assim, durante os meses que trabalhamos com esta família, 

acompanhamos a interação entre mãe e filho e nos preocupamos em orientar essa 

mãe sobre a importância do papel da sua linguagem no desenvolvimento da 

linguagem de seu filho, além de lhe apresentarmos novos modelos de interação, que 

fizessem sentido para todos os participantes. 

 A terapia realizada teve, portanto, como pedra basilar, o estímulo à 

linguagem a partir do seu uso, dentro de contextos específicos. Procuramos sempre 

aproximar a relação terapeuta-paciente adequando o vocabulário, procurando 

técnicas de trabalho que visassem o acolhimento. Não trabalhamos com a 

aprendizagem de palavras isoladas, com a repetição de sentenças sem sentido ou 

com a imposição da estruturação das fases que em nada teriam a ver com o uso da 

linguagem com significação. Ao contrário, realizamos a estimulação partindo dos 

saberes da criança – e, dessa forma, conseguimos introduzir novas aprendizagens, 

com naturalidade, na interação em curso. 

Baseados nas observações do desempenho lingüístico de Eliseu, podemos 

dizer que tais modelos (oferecidos à mãe) ajudaram-na a mudar suas interações 

com seu filho. Sua postura inicial de querer ensinar o filho a falar agora não 

acontece mais. Essa mudança foi observada em terapia e registrada nas notas de 

campo, como já foi apresentado anteriormente. Tudo indica, portanto, que essa 

postura foi mantida em casa, já que os progressos de Eliseu não foram conquistados 

apenas nos encontros terapêuticos semanais.  
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Sabemos que o fato de não termos a participação da mãe na gravação do 

segundo momento de análise, pode lançar dúvidas sobre os nossos resultados, pois 

não podemos afirmar quais foram as mudanças que realmente ocorreram na relação 

mãe e filho. Porém, as observações em terapia demonstraram que essa mãe passou 

a enxergá-lo como um interlocutor potencial significando suas ações, alinhando-se a 

ele em diferentes enquadres – componente absolutamente diferencial na evolução 

lingüística do paciente. Apenas a mudança de postura de alguém tão significativo 

permitiria à criança ir, aos poucos, entendendo o jogo interacional e correspondendo 

aos estímulos propostos. 
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6.  CONCLUSÃO  

 

 

Esta pesquisa realizou um estudo sobre o atraso no desenvolvimento da 

linguagem oral de uma criança à luz da sociolingüística interacional. Observamos 

alguns problemas interacionais que poderiam estar interferindo na aquisição da 

linguagem dessa criança e a importância das mudanças de enquadre em terapia 

fonoaudiológica para o entendimento da família (e de seu papel estruturador da 

linguagem de um filho).   

Ora, a fonoaudiologia recebe um número considerável de crianças com 

retardo de linguagem com histórias de desenvolvimento diversas, mas que se 

assemelham no que diz respeito ao papel de interlocutor. Isso nos sugere problemas 

interacionais e nos motivou ao estudo dessa problemática.  

 Ao procurar o serviço de fonoaudiologia, os pais da criança – no caso, com 

retardo de linguagem - esperam que se realize um trabalho apenas com ela: não 

percebem que eles têm papel essencial nesse processo de aquisição de linguagem. 

Cabe, então, neste momento, ao fonoaudiólogo, demonstrar aos familiares esse 

importante papel a fim de diminuir as assimetrias existentes no uso da linguagem e, 

com isso, proporcionar momentos de interação significativos entre eles.  

A partir do acompanhamento de uma criança de três anos, encaminhada para 

a clínica fonoaudiológica, com queixa de não falar e ter dificuldades de interação, 

observamos e registramos em vídeo alguns momentos terapêuticos, a fim de tentar 

identificar problemas interacionais interferindo nesta aquisição. 

Já nas primeiras análises, verificamos problemas interacionais importantes 

entre mãe e filho. Percebemos que a mãe estava com dificuldade para significar as 

ações do filho, perdendo oportunidades de interações mais interessantes – insistia, 

então, na estimulação da linguagem verbal, desconsiderando a linguagem não 

verbal, o que deixava a interação sem significado para a criança. 

Percebemos que dificilmente os enquadres interacionais eram mantidos, pois 

as estruturas de expectativas de ambos eram diferentes. A criança não compreendia 

as expectativas da mãe e esta não se alinhava à criança, o que tornava a interação 

assimétrica e sem sentido para os interagentes. Eliseu, o paciente, muitas vezes 

ignorava a mãe e brincava sozinho. 
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Ainda neste primeiro contato, quando o interlocutor passou a ser a terapeuta, 

a criança começou a se relacionar melhor e realizar trocas interacionais mais 

eficazes, mesmo que por pouco tempo. Conseguimos manter o enquadre de 

brincadeira, a criança entendeu e participou. Para isso, a terapeuta teve de assumir 

um papel de amiguinha se alinhando à criança tornando a interação mais simétrica. 

Partindo dessas primeiras observações, essa família foi orientada e 

realizamos a estimulação terapêutica com a mãe e a criança por aproximadamente 

sete meses, quando fizemos outra gravação para verificarmos os resultados. 

As gravações posteriores demonstraram uma evolução na linguagem e nas 

trocas interacionais de Eliseu. E, a partir da alternância de enquadres de 

brincadeiras com os enquadres terapêuticos, conseguimos melhorar a qualidade da 

interação com o paciente.  Esse fato proporcionou o desenvolvimento da sua fala, 

mesmo que esta ainda fosse pouca. 

Para isso, a terapeuta desempenhou diferentes papéis de acordo com o 

enquadre estabelecido, o que favoreceu o entendimento da família nos 

procedimentos que tratavam do relacionamento com a criança, além de demonstrar - 

na prática - COMO é o papel de estruturador da linguagem. 

Portanto, a qualidade da interação, os alinhamentos e a redução das 

assimetrias foram essenciais no desenvolvimento da linguagem da criança. A família 

parece ter compreendido a importância da interação - não de qualquer interação, 

mas a do menino especificamente.  Entenderam que não basta a criança estar 

inserida em uma família que se remeta a ela, se esse núcleo familiar não a significa 

e não a considera como falante.  

Consideramos, então, que este trabalho teve seus objetivos alcançados, pois, 

com auxílio dos conhecimentos da sociolingüística interacional, identificamos os 

problemas de interação que existiam na relação mãe e filho e intervimos 

terapeuticamente com os sujeitos envolvidos neste contexto, amealhando resultados 

interessantes, mesmo que ainda estejam em processo. 

A análise da interação muda nitidamente, assim, quando a fazemos sob a 

ótica dos conhecimentos da sociolinguística interacional.  Esse resultado provocou 

consequências não apenas na minha prática clínica (tais conceitos incorporaram-se 

ao meu olhar e, em decorrência, já estão sendo utilizados em auxílio a outros 

pacientes), como também para esta família e para a escola (perceptíveis da 
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evolução de Eliseu), além de terem melhorado muito a qualidade da interação com 

ele. 

Sabemos, porém, que a nossa pesquisa, assim como todo estudo na área por 

nós eleita, tem suas limitações. O fato, por exemplo, de não termos conseguido 

filmar a criança no segundo momento de análise com a mãe (ou em outros 

contextos como na creche ou em casa), limita nosso olhar a determinado contexto e 

aos relatos dessas pessoas que convivem com a criança, que apesar de não 

poderem ser desconsiderados, não apresentam peso científico significativo. Fica 

aqui, então, a sugestão para outros trabalhos nesta linha de pesquisa com a 

ampliação das práticas de pesquisa e geração de dados. 

Apesar disso, visualizar essa problemática sob a ótica dos conceitos da 

sociolinguística interacional foi muito importante e significativo, pois - além de nos 

permitir analisar impasses que havia nessa interação – forneceu a esta profissional 

subsídios para o entendimento do processo terapêutico, firmando a sociolinguistica 

interacional como uma ferramenta útil e possível de ser usada na clínica 

fonoaudiológica.  
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ANEXO I 

 

Resumo das Convenções para Transcrição baseada no Modelo Jefferson 

(LODER E JUNG, 2009) 

 

. (ponto final) Entonação descendente 

, (vírgula) Entonação de continuidade 

:: (dois pontos ) Prolongamento do som 

Nunca (sublinhado) Sílaba ou palavra enfatizada 

PALAVRA (maiúsculas) Fala em volume alto 

opalavrao (sinais de grau) Fala em voz baixa 

Hh (série de h’s) Aspiração ou risos 

[       ] (colchetes) Fala simultânea ou sobreposta 

(.) (ponto entre 

parênteses) 

Micropausa, até 2/10 de seg. 

(2,4) (números entre 

parênteses) 

Medida de silêncio (em 

segundos e décimos de 

segundos) 

(        ) (parênteses vazios) Segmento de fala que não 

pôde ser transcrito 

(palavra) (segmento de fala entre 

parênteses) 

Transcrição duvidosa 

((olhando para o 

teto)) 

(parênteses duplos)  Descrição de atividade não 

vocal 
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ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Modelo que foi assinado pela mãe em duas vias, autorizando sua participação 

e a de seu filho na pesquisa. Fizemos um termo em nome da criança e outro no 

nome da mãe e esta assinou pelos dois. Aqui foram preservados os nomes dos 

participantes por motivo de sigilo. Os originais encontram-se no banco de dados da 

pesquisa à disposição para fins de estudo.  

Dados de Identificação 

Título da Pesquisa: Análise Sociointeracional dos Enquadres na Interação 

Família/Paciente/Terapeuta em Terapia Fonoaudiológica. 

Pesquisador Responsável: Fernanda Lado Oliveira 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense  

Telefones para contato: (24) 2263-6793, (24) 8808-6506  

Nome do voluntário: Mateus de Paula Silva 

Idade: 03 anos e 02 meses       

Responsável legal: Maria Fernanda de Paula Silva 

R.G. Responsável legal: 20.281.608-8 

 

Mateus de Paula Silva está sendo convidado a participar da pesquisa 

intitulada “Análise Sociointeracional dos Enquadres na Interação 

Família/Paciente/Terapeuta em Terapia Fonoaudiológica”, de responsabilidade da 

pesquisadora Fernanda Lado Oliveira.  

Esta pesquisa surgiu à partir da necessidade de aprimorar os conhecimentos 

a cerca do processo de desenvolvimento de linguagem da criança e entender a 

relação mãe/criança durante este processo para auxiliar no  trabalho da clínica 

fonoaudiológica com crianças com atraso no desenvolvimento da linguagem. 

Temos como objetivos: Analisar as interações dialógicas em terapia 

fonoaudiológica de uma criança com retardo de linguagem com a sua mãe; 

identificar possíveis problemas interacionais entre mãe\criança que estejam 

dificultando o processo de desenvolvimento de linguagem e analisar as interações 

terapeuta\família em encontros de orientação, observando se as mesmas favorecem 
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o entendimento dos pais sobre o seu papel no processo de desenvolvimento de 

linguagem do filho.  

 

Esta é uma pesquisa qualitativa que utiliza a microanálise etnográfica e terá 

como forma de geração de dados a gravação de vídeo e áudio e observação 

participante com notas de campo. A gravação será realizada durante algumas 

sessões de terapia fonoaudiológica, usando câmera digital fixada em tripé no canto 

da sala. Todas as observações realizadas principalmente em momentos que não 

esteja sendo feita a gravação serão registradas através de anotações. 

Esta pesquisa será dividida em quatro momentos: 

 

1. Gravação de uma situação de interação mãe e filho em terapia, mas sem 

intervenção da terapeuta. O setting proposto será uma sala com diferentes 

tipos de brinquedos. A cena será transcrita e analisaremos os seguintes 

aspectos: tipo de brincadeira escolhida, iniciativa da brincadeira, intenções 

comunicativas da criança, reciprocidade da mãe, relações de afetividade, 

papeis e enquadres assumidos pelos participantes.  

2. Gravação do momento de orientação com a mãe/família, analisaremos os 

enquadres surgidos neste momento. 

3. Após 3 meses de terapia, gravaremos uma nova interação também em um 

setting de brincadeira entre mãe e filho. Faremos as transcrições e análise 

com base nos aspectos já observados anteriormente. 

4. Comparação dos resultados dos momentos 1 e 3. 

 

Os dados das gravações serão transcritos, e será o material usado nas 

análises. 

 

Esta pesquisa não contém riscos associados aos participantes.  

 

Esperamos como benefícios para o voluntário e para a comunidade o 

incremento de novas ferramentas para possibilitar o desenvolvimento da linguagem 

oral. 

 

Qualquer dúvida que o voluntário venha a ter sobre a pesquisa (sua 

participação seus benefícios, uso de sua imagem, possíveis riscos e outros) deve 

questionar abertamente ao pesquisador. 

 

A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a 

qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do tratamento. 

 

Através deste termo fica garantida a confidencialidade das informações 

geradas e a privacidade do sujeito da pesquisa. 
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É de responsabilidade do voluntário vir às sessões fonoaudiológicas 

agendadas e arcar com os gastos inerentes a esse transporte. 

 

 

Eu, Maria Fernanda de Paula Silva, RG nº 20.281.608-8, responsável legal por 

Mateus de Paula Silva, declaro ter sido informado e concordo com a sua 

participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Paraíba do Sul, 09 de Junho de 2011. 

 

________________________________       ______________________________ 

Maria Fernanda de Paula Silva                             Fernanda Lado Oliveira 

  

________________________________          _____________________________ 

Testemunha                                                               Testemunha 

 


