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Resumo 

Reflete-se sobre algumas idéias de Bakhtin, aqui restringidas à abordagem dialógica, que 

enfatiza as palavras e enunciados ganhando significação nas relações de sujeitos imersos em 

processos interativos. Inicialmente se expõe os sentidos e a interpretação construída no 

diálogo com algumas destas idéias e, em seguida, faz-se uma análise de aspectos ligados à 

dimensão afetiva de condutas de jovens e adultos com deficiência mental e da significação 

das emoções verbalmente expressas por eles, quando de sua participação em um ateliê de 

Teatro, parte integrante de um projeto de extensão institucional voltado ao atendimento de 

pessoas com necessidades educacionais especiais. Concluiu-se que os recursos e instrumentos 

utilizados pelos sujeitos e a maneira como são utilizados, são decisivos na apreensão, pelo 

outro, dos sentimentos, emoções, valores, idéias que se quer significar, o que nos permite 

reafirmar o papel mediador da linguagem na constituição das capacidades mentais necessárias 

à organização de ações e à regulação de comportamentos e condutas afetivas, bem como na 

produção de sentidos. 
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Introdução 

Bakhtin2 tomou a linguagem como tema definidor de todo seu pensamento e análise (1997a; 

1997b), e a tornou unidade viva e instrumento essencial à constituição da consciência, 

articulando-a a uma determinada visão de mundo, na qual os homens são situados num espaço 

que define sua condição social e histórica, ou seja, são considerados membros de um grupo ou 

classe, segundo condições materiais objetivas. Neste grupo ou classe, e no decorrer de 

relações estabelecidas segundo a lógica e as leis sociais, são criados produtos ideológicos, os 

signos, “alimento da consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento” (1997a: 36), 

dos quais a linguagem é uma das formas de expressão. Enquanto instrumento simbólico que 

organiza o psiquismo subjetivo - traço que caracteriza o ser do homem, a sua consciência, - os 

                                                 
1 Professora Doutora da Universidade Estadual de Maringá-Pr., Departamento de Teoria e Prática da Educação. 

(jvasterix@wnet.com.br) 
2 Bakhtin nasceu na Rússia (1895-1975), onde viveu as profundas transformações sociais do período 

revolucionário, bem como as experiências marcantes do obscurantismo stalinista. Estudou nas universidades de 

Odessa e São Petersburgo e, juntamente com intelectuais da época, filósofos e artistas, participou de discussões 

acadêmicas no âmbito da arte e das ciências humanas, produzindo novas e importantes idéias. Interessou-se por 

filosofia, história, estética, filologia, literatura, psicologia e, tendo desenvolvido proposições dialeticamente 

articuladas, revelou, em seus escritos, preocupação com a realidade concreta e a dimensão social e cultural do ser 

humano.  
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signos expressam, além da realidade dos homens, uma outra, que pode ser distorcida, alterada, 

ou, então, mutuamente correspondida, materializando-se em regras, ações, valores, hábitos, 

intenções, saberes, conhecimentos, sentimentos, emoções, todos eles fatores implicados na 

transformação da consciência, na constituição do psiquismo, na atividade prática e mental. 

Concomitantemente, os signos são construídos como meio de comunicação com o outro e de 

difusão de conhecimentos e saberes, tornando-se significativos da posição social objetiva dos 

participantes do diálogo, de seus valores e ideologia. Associados a gestos, ações, condutas, 

olhares, sorrisos, sons, mímicas, movimentos do corpo, os signos materializam-se nas 

relações interpessoais e, juntamente com as formas e modos de produzir a vida, passam a 

fazer parte da história do homem, possibilitando-lhe participar na transformação do mundo e 

constituir-se como sujeito simbólico.  

 

Nesta circunstância privilegiada em que há o encontro com o outro, o grau de consciência, de 

clareza e de orientação ideológica dos envolvidos pode oscilar entre dois pólos, segundo o 

nível de orientação social assumido pela expressão semiótica e pela organização do 

pensamento. Um deles é a atividade mental do eu, no qual ocorrem reações primárias 

autísticamente orientadas, como as do indivíduo que, fracamente socializado, apresenta 

reações diferentes daquelas cujo sentido de alteridade permite a constituição da consciência 

de si. O outro, o da atividade mental do nós, evidencia-se um grau de consciência maior e em 

proporção com uma orientação social firme e estável. A atividade psíquica superior torna 

viável a tomada de consciência de formas ideológicas de reação, tanto mais elaboradas quanto 

mais firme for o seu sentido de pertencimento a uma classe ou coletividade. Para Bakhtin 

(1997a), ambas as modalidades de atividade mental originam diferentes formas e modelos de 

enunciações que se correspondem entre si, em termos de situação social dos participantes do 

diálogo, de sua experiência pessoal e do conteúdo a exprimir. 

 

Devido, entrementes, a diferentes causas e condições sociais ou individuais, a tendência da 

atividade mental expressar-se externamente e de forma plena desde os primórdios da sua 

constituição pode ser inibida e revelar, seja bloqueios, ou então, pensamentos confusos e 

desprovidos de uma orientação social duradoura. Sendo-lhe dada, porém, a possibilidade de 

concretizar-se sob formas de linguagens alternativas e essencialmente dialógicas, reverte sua 

força e ação expressiva sobre o pensamento, passando a organizar de forma mais definida e 

estável o mundo/vida interior (expressão interior). Tal constatação nos faz pensar numa 

questão, que, aliás, se encontra aberta à discussão e à investigação: de que maneira jovens e 

adultos com a condição de deficiência mental expressam nos seus relacionamentos 

interpessoais, seja em díades ou em outras formas de parceria, a sua atividade mental, o 

conteúdo de seu psiquismo, mais particularmente, seus sentimentos e emoções? Como as 

relações de intersubjetividade e de dialogia se manifestam nesses relacionamentos, com todas 

as peculiaridades inerentes à sua condição particular de desenvolvimento? A noção comum 

que se tem é a de que, por vivenciarem um cotidiano pobre em interações verbais, tais pessoas 

apresentariam um tipo de linguagem repetitiva, egocêntrica, muitas vezes ecolálica, com 

frases pobremente estruturadas em termos semânticos e de sintaxe, com pouca orientação para 

o diálogo, o que ocasionaria uma restrição das interações fora dos relacionamentos familiares 

ou de locais em que prevalece um círculo restrito de amizades e afetos.  

 

De Wallon (1982) nos vem o entendimento de que os comportamentos são singularizados à 

medida que se estabelece um equilíbrio provisório entre as capacidades/habilidades do 
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indivíduo e o meio em que vive, podendo ocorrer, no entanto, nestes comportamentos, em 

virtude de fatores diversos, rupturas, atrasos, retrocessos e desorganizações que repercutem 

nas dimensões cognitiva e afetiva das condutas. Com referência a esta última, destaque é dado 

às emoções que permitem a comunicação de todo um conteúdo revelador das disponibilidades 

psíquicas de sujeitos envolvidos em relações de intersubjetividade e de dialogia, dado se 

manifestarem em seu aspecto mais patente, o biológico (o emocionar-se é biológico). Têm o 

poder de suscitar no participante da relação comportamentos e reações complementares e 

recíprocas (aceitação, recusa, adesão, oposição, enfretamento, harmonia); no entanto, 

dependem fundamentalmente do outro na produção de sentidos, sobre os quais intervém a 

elaboração e a organização das palavras.  

 

Em vista desta proposição, retoma-se aqui a idéia de Bakhtin, de que “todo pensamento, toda 

emoção, todo movimento voluntário são exprimíveis (...) tudo que ocorre no organismo [a 

respiração, a circulação, os movimentos, o gesto, a articulação, a mímica] pode tornar-se 

material para a expressão da atividade psíquica” (1997a: 51-2), a qual só pode ser entendida 

em situação de relação com o outro. Isso remete às muitas formas mediante as quais vozes 

entram em contato, ou seja, à noção de dialogia, que trata das enunciações entre sujeitos que 

confrontam e assumem, uns, as palavras e expressões de outros, no decorrer de relações em 

que aspectos essenciais à vida em sociedade são desenvolvidos, desde a organização da 

consciência ou de uma perspectiva ideológica, o reconhecimento da alteridade, o respeito à 

diversidade, a posição de acordo e/ou estranhamento em relação ao outro, a aceitação de seus 

dizeres, condutas, sentimentos, emoções. São essas propriedades que, fundamentalmente, 

caracterizam a elaboração da linguagem, da fala, e singularizam aquilo que existe de humano 

no indivíduo.  

 

Portanto, à medida que a atividade mental se concretiza, aprofundada e alargada com o 

auxílio dos signos, o seu conteúdo simultaneamente se expressa, através da palavra ou de 

outros meios (plástico, musical, gestual, mímico), a passagem de um domínio a outro (da 

atividade mental interior para a sua expressão exterior) ocorrendo de forma qualitativa, com o 

retorno modificado do conteúdo ao pensamento, a este modelando e dirigindo sua orientação.  

Isto quer dizer que a palavra, assimilada de forma maleável e sob diferentes maneiras, torna-

se viva em meio à multiplicidade de vozes e às relações de sentido, fazendo o discurso de 

cada um emergir, desenvolver-se e transformar-se em interação com os enunciados dos 

outros. Por outro lado, não deixa a noção de dialogia de mostrar também o pensamento se 

formando e desenvolvendo-se em interação dialógica com outros pensamentos e, o mais 

importante, no que se refere à atividade mental, o trajeto entre a elaboração do conteúdo a 

exprimir e a sua objetivação fazendo-se todo ele em território social. 

 

Há que se acrescentar que na dinâmica das interlocuções vivenciadas por grupos socialmente 

organizados, em que distintos gêneros de discursos emergem e refratam partes de um diálogo 

social, as palavras ganham sentidos múltiplos e interindividuais, a depender dos contextos em 

que circulam. Nestes, alguns sentidos são consolidados, outros dispersados, outros ainda 

confrontados, permanecendo aqueles historicamente possíveis, determinados que são por um 

movimento entre valores sociais contraditórios. Por isso, nos enunciados em que estes 

sentidos são elaborados, não só refletem-se os dizeres dos outros como, simultaneamente, é 

criado algo que antes não existia. E, por ser transformado pela incorporação de outras vozes 

historicamente configuradas, por variadas perspectivas e contraditórios discursos, deve o 
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significado da palavra ser apreendido no contexto sócio-ideológico da comunicação entre os 

homens.  

 

Focalizando a questão mais atentamente percebe-se que a tarefa atribuída à palavra/signos é a 

de mediar o conteúdo do psiquismo/consciência e de (inter)regular os  relacionamentos de 

sujeitos no mundo, nos planos social e individual, tarefa que somente pode se realizar pela 

inserção do sujeito na cultura e pela ação do outro no conjunto das práticas sociais. Em termos 

objetivos recorda-se que a apreensão e/ou internalização dos sentidos de práticas sociais que 

regulam os comportamentos e condutas nas interações, ou seja, de regras e normas, não se faz 

de maneira imediata, pela simples vontade ou ação individual, mas é determinada pelas 

condições sociais pertinentes à própria produção destas interações, as quais definem a forma 

como a expressão pode ser exteriorizada. Aliás, é em contexto semelhante que também a 

elaboração de significados ultrapassa a particularidade do individual e que, constituindo-se as 

relações de sentido na concretude dos enunciados, caracterizam uma mistura de vozes 

participando do jogo interativo. 

 
 Tendo este cenário teórico como fundo e com o objetivo de refletir sobre as questões 

colocadas anteriormente, propõe-se a apresentação parcial de um estudo realizado em um 

programa de atendimento pedagógico para pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Nesse programa o exercicio da dialogia aparece como instância que medeia e regula a 

organização e a participação de interlocutores em situação de grupo, o que permitiu ressaltar 

em episódios de um fazer pedagógico alternativo entre jovens e adultos com deficiência 

mental, as condutas e estados subjetivos observados.  

  

 

Procedimentos teórico-metodológicos 

Os dados foram construídos e analisados durante a realização de atividades pedagógicas 

orientadas em um ateliê de Teatro3, oferecidas a 08 jovens e adultos com deficiência mental 

(com idades variáveis entre 15 e 38 anos), oriundos de instituições e escolas públicas da 

comunidade de Maringá-Pr. Numa perspectiva microgenética4 buscou-se identificar e 

significar em episódios extraídos do conjunto de atividades oferecidas no decorrer de dez 

encontros, a forma como determinados participantes manifestavam conteúdos do psiquismo, 

particularmente, sentimentos e emoções que permeavam os seus relacionamentos 

interpessoais, simbolizados no jogo enunciativo. Nesta modalidade, em que é privilegiada 

dentre outras formas de linguagem a interação verbal, sujeitos socialmente organizados e em 

relação de dialogia misturam suas vozes num permanente diálogo e, cada qual, no exercício 

de expressar determinado conteúdo, exterioriza nos enunciados não só a atividade mental em 

acontecimento, como também subjetividades, expectativas, percepções, afetos, sentimentos, 

                                                 
3 No âmbito de um Projeto de Extensão institucional do qual faz parte o “Programa Travessia”, desenvolvido na 

Universidade Estadual de Maringá (Paraná). 
4 A análise microgenética constitui-se em aporte teórico-metodológico desenvolvido na perspectiva histórico-

cultural e no âmbito da teoria de Vigotski (2000). Sua aplicação permite descrever e interpretar qualitativamente, 

após observação detalhada de ações e interações do sujeito, a emergência e transformação de funções, 

capacidades, habilidades, comportamentos, condutas, estratégias e operações psíquicas, o foco de atenção sendo 

sempre mantido não no sujeito individualmente, mas nas relações de intersubjetividade que estão se dando 

naquele momento. 
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emoções, com o que desencadeia no outro (da relação), interlocutor ativo e expressivo, 

respostas e reações materializadas em linguagens que atestam a apreensão, ou não, de seus 

significados e sentidos.  

 

Discussão dos resultados 

Observou-se nos episódios selecionados para análise, as palavras/enunciados desvelando 

condutas e estados subjetivos, em meio a diferenciadas manifestações afetivas (tônicas e 

motoras). Para ilustrar essa interpretação, toma-se como exemplo um dos episódios 

vivenciados pelos sujeitos: 

 
 No atelier de Teatro os alunos encontram-se acomodados em almofadas no chão.César (32 

anos) dirige-se ao centro para representar ações previstas em um esquete, não sem antes mexer 

com colegas (puxa a manga de um, aflora com a mão o boné do outro). A professora Amanda 

o repreende e pergunta se sabe o que deve fazer. Ele não responde, mostrando-se intimidado. 

Após nova explicação, realiza alguns gestos curtos e rápidos, sem deixar claro qual ação está 

representando. Olha para a professora e a interroga: Por quê chama Amanda? (questão 

colocada por ele a cada encontro, invariavelmente).   

- Esta balança a cabeça, meio sorridente meio brava, e diz: César, vamos representar tudo de 

novo e bem devagar. Seus colegas não entenderam muito bem o que você disse; tava muito 

rápido. 

- Com ar contrariado César desloca-se de um lado para outro, respirando forte. Pára derepente e, 

com ar apreensivo, refaz as ações. Seus gestos são pouco precisos e acompanhados de 

algumas verbalizações: César banheiro, César leva lixo, lava mão. Beleza! A mãe fica 

contente. 

- Amanda aproxima-se dele e diz: Calma César! Não precisa ficar assim.... Vem aqui, do meu 

lado e me explica o que você quis dizer. A professora insiste: Vem César, finge que você tá 

levando o lixo pra fora... 

- Cenho franzido, César se aproxima, olha fixo diante de si, mas não se mexe. Nem responde. 

Incomodada com a situação, Paula levanta-se bruscamente e vem na sua direção. Dá-lhe uma 

pequena caixa e um papel amassado e diz em tom imperativo, olhando-o fixamente: Tá vendo 

esse papel aqui, ó? Pega o papel e joga no lixo! (se desloca até o fundo da sala e com os 

braços faz gesto de abarcar um recipiente imaginário). 

- Com ar surpreso, César pega o papel e relutantemente aproxima-se do local indicado. Joga o 

papel e a caixa e, em seguida, “pega” o recipiente e sai caminhando e falando alegremente: 

César sabe. César pega lixo...  leva  fora, põe na rua... Dá uma gargalhada e diz: Luzia (a 

mãe) fica contente!  

 

Tratando a conduta verbal de César sob a perspectiva da dialogicidade, há que se lembrar em 

primeiro lugar que faz parte da dinâmica de suas interlocuções, – ainda que raras, pois que 

dificilmente ele é visto em situação de diálogo, no sentido de estar construindo com o outro 

uma cadeia de palavras (réplicas) que sintetize a forma como apreende e articula os múltiplos 

sentidos que circulam nos enunciados – o uso freqüente de palavras isoladas, justapostas umas 

às outras, as quais ganham expressividade à medida que alguém a elas  associe o contexto, 

além, é claro, de fazer a leitura de seus gestos e movimentos. Isto leva a pensar que, tanto na 

compreensão dos sentidos que circulam nos seus enunciados como na objetivação dos dizeres 

apreendidos dos enunciados do outro, – porque existem estes dizeres, mesmo que diluídos 

numa forma individual de comunicação, seja ela palavra única, seja numa linguagem corporal 

com gestos e mímicas, - César parece fazer uso de uma forma discursiva particular e 

condensadora dos significados atribuídos aos acontecimentos e situações que vivencia, esta 
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forma funcionando principalmente como consolidação de sentidos, já que o significado, para 

ele, parece estar já contido no próprio gesto.  

 

Esta abordagem fica mais clara a partir do que diz Bakhtin (1997a: 125) a respeito da 

enunciação, “uma ilha emergindo de um oceano sem limites, o discurso interior”. Assim, em 

situação de diálogo, - em que a palavra é impulsionada em direção ao infinito - o locutor, 

além de não retomar em seu discurso as mesmas palavras ditas por outrem (pois que as 

apreende ativamente em seu campo perceptivo, modificadas e reguladas pelo discurso 

interior), a elas associa os esquemas do discurso exterior, bem como dos movimentos do 

corpo, as expressões da fisionomia, os tons da voz. É, pois, mediante um movimento de 

transbordamento do discurso interior para o exterior, do não-corporal para o corporal, que a 

enunciação do outro é apreendida e que os seus sentidos são alterados, expandidos, ampliados 

pela ação do corpo e pelo gesto. Nesse sentido, o corpo do outro não é só corpo, é também 

palavra, isto é, ele se presentifica no discurso interior e se exterioriza objetivado nas 

manifestações expressivas. Na cena em que é protagonista, César não conseguia simbolizar as 

ações verbalmente enunciadas; somente após a intervenção de Paula, que se coloca como 

modelo a ser imitado e usa um suporte concreto (Tá vendo esse papel aqui, ó? Pega o papel e 

joga no lixo!), é que ele consegue representar tais ações, desempenho que somente a palavra 

(da professora) não conseguira desencadear (César, finge que você tá levando o lixo prá 

fora...) 

 
Entende-se, assim, que toda atividade mental/psíquica existe para o indivíduo sob a forma de 

signos, e só assim ela pode constituir-se internamente e expressar-se exteriormente. É 

mediante estas formas de apreensão da realidade, de expressão de seus significados e sentidos, 

com destaque especial para a palavra e o gesto, que uma relação se instala entre sujeitos e que, 

dependendo dos lugares em que ocorre o discurso, dos meios e dos próprios sujeitos que dele 

participam, um confronto e/ou uma assimilação ocorre entre vozes, com a apropriação de 

palavras alheias e a sua transformação em palavras próprias (César pega lixo... César leva 

fora, põe na rua... Luzia fica contente!). Uma tal circunstância reafirma a idéia de que o 

conteúdo do psiquismo, embora elaborado com a participação do organismo individual, é 

criado na interação de vozes, no meio social.  

 
Também se observa no episódio que César, por meio de uma linguagem telegráfica e 

repetitiva, sem o uso de flexões e conjunções, expressa-se para si mesmo quase que 

continuamente (Por quê chama Amanda?), as suas palavras sendo acompanhadas de mímicas 

fisionômicas confusas e que variam diante de um mesmo acontecimento (ergue as 

sobrancelhas, imprime ao rosto ar de dúvida, enruga a testa, ar ausente). Esse aspecto de sua 

conduta verbal, o de falar para si mesmo concomitantemente à realização das ações, ocorre 

sempre acompanhado de perguntas contínuas a respeito dos mais disparates assuntos, com 

uma entonação monótona e sem melodia, na maioria das vezes emitindo poucas palavras, cuja 

combinação, não obstante, torna compreensível aquilo que ele quer comunicar. A questão que 

se coloca à investigação é a de saber como caracterizar tal conduta enquanto uma fala interior 

que, ainda que oralmente restrita, traduz uma forma de organizar ações, sentimentos e 

necessidades complementando com sinais e gestos, os indícios de significação para si e para o 

outro.  

 



 
3 a 6 de novembro de 2009 -  Londrina – Pr - ISSN 2175-960X 

 

499 

 

 
Conclusões 

 Reportou-se aqui, como ilustração, um episódio vivenciado por jovens e adultos com 

deficiência mental em um ateliê de Teatro. Caracterizado por uma dinâmica discursiva 

peculiar às condições de desenvolvimento cognitivo e social de seus interlocutores, nele os 

enunciados dos participantes apareceram organizados e reformulados continuamente, bem 

como redefinidos os seus sentidos, sob a mediação do outro (professora, colega). Considera-se 

que a linguagem que emergiu ao longo das interações foi capaz de revelar a subjetividade dos 

participantes, reafirmando o que propõe Bakhtin, a respeito do diálogo. Ou seja, que um 

enunciado, após criar um entrelaçamento com o enunciado de outrem, pode retornar 

modificado ao interior da consciência, permitindo à palavra revelar (ou esconder?) conteúdos 

produzidos a partir dos signos presentes na realidade exterior: “não são palavras o que 

pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou 

triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. (...). É assim que compreendemos as palavras e 

somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à 

vida.” (1997a: 95). 
 
 Considerando no episódio narrado os modos de participação e de organização dos sujeitos, 

sua capacidade de compreensão/entendimento e as formas reais de expressão comumente 

utilizadas por eles, percebe-se a palavra emergindo e sendo sempre remetida ao contexto, isto 

é, sendo orientada para as relações com o outro, a fim de se reconhecer e melhor dimensionar 

a suas intenções e o significado das suas ações. Evidenciou-se também que a qualidade das 

interações entre os participantes resultou da apropriação de enunciações que formulavam 

regras, explicitavam gestos/movimentos e definiam sentidos.  

 

 Articulando a estas observações as reflexões derivadas do diálogo com Bakhtin, considera-se 

que os recursos e instrumentos utilizados pelos sujeitos e a maneira como são utilizados, são 

decisivos na apreensão, pelo outro, dos sentimentos, emoções, valores, idéias que se quer 

significar, o que nos leva a reafirmar o papel mediador da linguagem na constituição das 

capacidades mentais necessárias à organização de ações e à regulação de comportamentos e 

condutas afetivas, bem como na produção de sentidos. Conclui-se, pois, que ao conter em 

suas estruturas constitutivas a palavra do outro, o discurso que entra no discurso do outro, o 

ato de linguagem, em sua face dialógica, transforma os sentidos produzidos na relação de 

interlocução e provoca mudanças significativas na consciência, demarcando, assim, as formas 

do pensar, dizer e sentir humanos.  
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