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RESUMO 
 

 
 

No que concerne aos quadros de atraso no aparecimento da fala (onde o autismo é a sua expressão mais 

extrema), somos assaltados por um número surpreendente de apostas sobre o que ocorre com as crianças que, 

chegando em seu momento esperadamente ótimo para tal feito (e sem que lhes tenha sido detectado nenhum 

impedimento de natureza orgânica), simplesmente não falam. Permanece envolta em sombras a questão de 

como essas crianças se articulam com as funções e posições relativas à alteridade e aos códigos da cultura 

(sendo a linguagem sua insígnia por excelência, visto que media a incorporação de todas as demais) 

explicando o porquê da ausência da linguagem oralizada. Na presente pesquisa trataremos dessa questão 

partindo do estudo das narrativas tentando correlacionar um determinado contexto discursivo com o 

aparecimento, precoce ou tardio, da fala: contexto esse que pretensamente possui a estrutura de um discurso 

narrativo emitido de modo a instar o outro à fala. Buscaremos (como dados para análise) nos cuidadores de 

crianças de três a cinco anos corporalmente saudáveis e que ainda não falam amostras do contexto narrativo 

que as circunda. Partimos de duas ideias: (a)uma cognição não natural, onde as aptidões mentais são 

transitivadas (mediadas) por um contexto imediato à criança como elemento disparador oferecido por um 

integrante da cultura; (b)as diferenças de contexto não se equivalem e que diferentes estruturas discursivas 

desencadeiam diferentes processos cognitivos. Na literatura encontramos estudos que demonstram: (a)como 

a construção de narrativas responde pela habilidade de organizar eventos no tempo e formar o sentido de 

identidade e congruência em uma sentença; (b)da importância dos cuidadores e de determinadas condutas 

esperadas por parte deles para a introdução das crianças na condição de usuários da língua. O salto deste 

trabalho é supor que tais condutas são narrativas. Chamamos de “condutas narrativas”: quando um cuidador 

proporciona à criança um mergulho no mundo da linguagem por meio de narrativas recheadas de sentido 

sobre o mundo à sua volta incluindo suas crias nessa rede semântica como personagem; e quando este outro 

supõe uma demanda na criança, coisa que faz no ato de tecer hipóteses sobre possíveis urgências (fome, 

sono, cólica, felicidade, saudade). Pensamos que quando o outro testemunha o valor de mensagem das ações 

infantis atribuindo-lhe sentido discursivo está lhe convocando ao universo simbólico das trocas. Para trazer 

um foco adicional de luz sobre o que ocorre na cacimba de onde mina a fala, consideraremos a teoria 

freudiana (com sua hipótese de um “isolamento autístico” como etapa constitutiva de toda criança que 

passaria pela experiência de estar encerrada dentro de uma metafórica casca de ovo protegida contra as 

demandas do meio) e também as contribuições de Jacques Lacan (que com seu conceito de “Outro” sugere 

que um cuidador quebra a tal casca pelo estabelecimento de uma dada situação afetiva e que empurra a cria 

pra fora suponto-lhe uma demanda, expressa narrativamente). Buscaremos na investigação das condutas 

narrativas desses cuidadores elementos que corroborem ou refutem a ideia de que uma insuficiência desse 

contexto narrativo guardaria relação com os quadros de mutismo (virtualmente o autismo) que aqui não são 

entendidos como um distúrbio fatal, mas como uma das possíveis respostas do sujeito ante eventos e ações 

externas. 

Autores de referência: Paul Ricœur, Walter Benjamin; Tzetvan Todorov; Jerome Bruner.  

Palavras-Chave: Narrativa, Autismo, Psicanálise 

 



 
 

Autor: Pedro Gabriel – www.lituraterre.com 

 
3 

 

RESUMO ESTENDIDO 

 
A busca pelas origens há séculos anima a ciência. Na pesquisa psicológica tal movimento é 

reproduzido no anseio de compreender como se estrutura a cognição humana e, nela, como se dá a origem 

dos processos mentais. Destes processos, consideramos que o exercício da fala figura com privilégio por: (a) 

ser marca distintiva do humano; (b) ser a insígnia cultural que serve de veículo para a incorporação das 

demais; (c) impor no seu usuário uma mudança psíquica disparadora das mais variadas consequências. Nesse 

sentido, analisar como se principia seu exercício analisando se algum elemento contextual pode contribuir 

com seu início será pesquisa inequivocamente oportuna no campo da Psicologia Cognitiva. 

Ao falar acima em uma marca distintivamente humana estamos denunciando nossa visão acerca da 

cognição: referimo-nos à dialética homem ↔ natureza encontrada na obra de autores como Lev S. Vygotsky 

(2001) que identifica as chamadas funções mentais superiores como aquelas específicas dos homens e, 

como tais, demarcadoras de um espaço propriamente humano (Pino, 2005, pp. 14-15) distinto da 

natureza. Quer dizer também que o ato de nascer torna-se insuficiente para inserir a cria humana numa 

esteira de assimilação natural dos atributos humanos sendo imprescindível um determinado contexto 

sócio-histórico que medie (propicie) o aparecimento de nossas competências cognitivas: dentre elas a 

fala. 

As chamadas crianças selvagens (crianças lobo ou ainda crianças ferais) são o melhor e mais 

extremo exemplo de que a ocorrência da fala não se constitui numa conquista necessária e automática da 

espécie que prescindiria, em absoluto, de um outro. Essas crianças, embora tenham nascido dotadas de todo 

o somatório de conquistas filogenéticas da espécie humana, assumiram, em contrapartida, os padrões 

comportamentais das espécies animais que lhe serviam de contexto (Lima, 2006), incluindo postura, padrões 

motores, ausência de bipedismo, etc. Estas sugerem que a prontidão corporal (alcançada primeiro filo e 

depois ontogeneticamente) é insuficiente se não houver uma “incitação a” que viria por parte de um 

outro (nessa pesquisa identificado como o cuidador) e que teria, conforme aqui hipotetizamos, um 

discurso narrativo como modo de incitação. E é o discurso de tais cuidadores que tomaremos como dados 

para análise. 

Hipotetizamos que a incorporação das características humanas (das quais a linguagem é a mais 

expressiva) se dá num processo de resposta a um imbricado complexo de fatores externos ao sujeito 

(de natureza afetiva e cognitiva) e que tem como ponto chave uma figura narradora que é objeto de 

amor dessa criança e que opera como embaixador da cultura e fornecedor das insígnias da fala. 

Pela natureza do discurso que supomos ser o incitador (narrativa) e por supor que está em causa uma 

dívida de natureza afetiva é que escreveremos nossa resposta à nossa questão problema “o que pode nos 

impedir de falar?” mergulhando alternadamente nossa pena na sépia dos estudos narrativos e da teoria 

psicanalítica. 

Estudos sugerem que as narrativas funcionam como princípio organizador da experiência 

humana sendo um modo privilegiado que tem os falantes para organizarem suas experimentações e se 
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atrelarem à cultura (incorporando suas ferramentas). Através das construções narrativas os mesmos 

podem reorganizar sua identidade e seus vínculos, supor a existência de um outro (interlocutor) e 

responder pelo senso de identidade e manutenção da congruência em uma sentença proferida. 

Estudos sugerem que o discurso narrativo reproduz a forma básica do psiquismo humano (Bruner, 

1998) e que é portanto uma forma discursiva privilegiada  (Bruner, 1997). A narrativa surge, assim, não 

como mero espelhamento de realidade cognitiva pré-existente, mas como um ato criador de sentido e, 

consequentemente, de mundo sendo um elemento central da conduta cognitiva humana.  

Assumimos então que: (a) a construção de narrativas figura como uma atividade central da cognição  

(Bruner, 1998) e da existência humanas (Bruner, 1997); (b) a ligação entre a dimensão da produção de 

significado à condição da existência humana (Polkinghorne, 1988); (c) a dimensão hermenêutica da 

linguagem emerge da teia de relações que se estabelece entre as palavras, constituindo uma matriz narrativa 

para a fala. Tal dimensão atinge o núcleo da existência humana fazendo com que a mesma se caracterize por 

um processo contínuo de construção de significado (Fonte, 2006) que teria nas construções narrativas sua 

principal forma de atuar  (Gonçalves, 2000).   

Pisando as veredas psicanalíticas encontramos também a ideia de que o sujeito somente passa a 

existir no mundo, possuindo algum estatuto simbólico, a partir da rede de narrativas que tece a sua vida antes 

que este venha a nascer. Antes de existir como entidade biológica autônoma o sujeito humano existe no 

discurso de seus cuidadores que o capturam e engendram num emaranhado de desejos próprios e que fazem 

o “não nascido ainda” ser possuidor de um lugar (expresso nas expectativas criadas). Esta é a razão pela qual 

a compreensão das narrativas que antecedem o sujeito (“quando” e “como” elas vêm ou faltam por parte dos 

cuidadores) são de capital importância para a compreensão de como o sujeito se encaixa neste mundo, como 

assume as insígnias desse ingresso e de possíveis entraves nessa entrada. 

Também para a Psicanálise a fala é um fenômeno não natural e a aptidão para falar surgiria de um 

constrangimento inicial que expulsaria a criança da condição animalesca que reproduziria no início de sua 

vida. Desde quando a criança não passa de um chute inesperado nas costelas de sua mãe, esta 

(esperadamente) lhe dirige uma bateria de hipóteses quanto à natureza de suas transformações corporais e, 

posteriormente, quanto ao que seriam as demandas da criança: “está chutando”, “vai ser uma menina”, “tem 

fome”, “está com frio”, “sente cólicas”, “quer dormir”, etc. Seria então o fato de que algum cuidador supõe 

na criança um sujeito e lhe testemunha o valor de mensagens dos mais diversos gestos e atos que esta é 

convocada ao mundo das trocas simbólicas. Tal circuito estaria estabelecido no ato mesmo de criar 

histórias onde as crianças estão incluídas (demonstrando nesse investimento a atribuição de um 

estatuto simbólico) e ao formular hipóteses, tal como dito: a essas duas atitudes chamaremos de 

condutas narrativas. 

Num artigo de 1911 Freud intui um isolamento autístico como fase do “desenvolvimento” normal da 

criança, sendo o autismo patológico não uma ocorrência anormal dessa fase, mas uma permanência nela. 

Freud imagina o filhote de uma ave, encerrado em seu ovo em cuja casca encontra satisfeitas todas as suas 

necessidades de proteção e alimentação. Tal recolhimento dentro do ovo do isolamento autístico se daria a 

título de moratória enquanto a criança reúne forças para lidar com as exigentes demandas do meio que a 
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circunda. Desse modo os quadros de afasia notados em crianças corporalmente “prontas” para falar 

(sendo o autismo o mais radical deles), no curso do desenvolvimento da criança, não um lugar para 

onde se vai, mas um lugar de onde não se sai. O autismo não seria então um núcleo doentio instalado no 

sujeito, mas uma casca demasiado dura para ser quebrada sem a ajuda de um outro que a rompe dirigindo à 

criança expectativas capturadas sob a forma de narrativas. 

Da obra de Jacques Lacan colhemos um de seus principais conceitos para auxiliar nessa pesquisa, a 

ideia de Outro (com inicial maiúscula) que é inicialmente definido como o lugar de onde pode ser colocada, 

para o sujeito, a questão de sua existência e das insígnias de sua inscrição no universo simbólico (Lacan, 

1998c): o “grande Outro, quer dizer, a referência que toda palavra faz a um lugar que é o lugar 

organizador da linguagem e depositário dessa lei que faz com que cheguemos a falar” (Melman, 2004b, 

p. 174). Desse modo a “lei que faz com que cheguemos a falar” está articulada ao campo desse Outro e é a 

mesma que impera – conforme o mito edípico freudiano – a renúncia ao primeiro objeto eletivo dos 

investimentos afetivos primordiais da criança: a “mãe” (geralmente, mas não exclusivamente) é quem 

encarna inicialmente esse Outro funcionando como tesouro de significantes e embaixadora da cultura 

(Lacan, 1998a). 

A referida abdicação se estabelece então como condição para a ascensão ao universo simbólico no 

que a criança incorpora as insígnias orais deste Outro para obturar o buraco de sua perda. Em suma: o falar 

seria aquilo que põe fim ao alumbramento existente entre mãe e bebê ao qual Lacan chama de gozo 

anunciando ser este mesmo gozo “interditado a todo aquele que fala” (Lacan, 1998f, p. 828): a fala lesa a 

criança instaurando uma ruptura irremediável com a natureza inserindo-a no conjunto de leis de parentesco e 

adesão ao sistema simbólico que constituem a base de nossa cultura (Prates, 2001, pp. 64-65). 

Correlacionando as ideias de Freud e Lacan, seria esse Outro (encarnado por algum integrante da 

cena que envolve a criança) a quem caberia as honras da quebra da tal casca de ovo por meio da colocação 

de uma determinada situação afetiva (a ser explorada mais adiante) e empurraria a cria para fora supondo-lhe 

uma demanda e incluindo-a em uma cadeia narrativa (dando-lhe assim um estatuto simbólico e convocando-

a ao universo das trocas). 

O espírito de tais ideias estão em harmonia com autores como Vygotsky (2001) e Bakhtin (Faraco, 

2009) que partem da premissa básica de que ninguém pode falar fora do contexto de um mundo que lhe 

provoque e lhe inste a uma resposta: um modo de dizer que o mundo da comunicação passa a existir 

(tornando possível a fala) no momento em que um outro introduz a criança nesse território dando 

sentido às suas ações de modo que são movimentos específicos vindos do mundo exterior que, ao 

testemunhar o valor de mensagem dos atos da criança, lhe convocam ao mundo da linguagem e do 

signo. 

Entretanto esta pesquisa guarda uma novidade: situar discursivamente esses movimentos exteriores e 

tratando-os como um discurso narrativo que, enquanto tal, carrega consigo as especificidades dessa 

modalidade.  

Realizaremos nosso experimento numa instituição pública, um CAPSi que tem como foco específico 

o autismo. Interpelaremos cuidadores de crianças que chegaram ao serviço possuindo uma queixa autista e 



 
 

Autor: Pedro Gabriel – www.lituraterre.com 

 
6 

os sintomas principais que compõem a síndrome (sobretudo a afasia). Esperaremos que sejam 

cuidadores de crianças em que não se foi ainda observado o aparecimento da linguagem oralizada 

formal, embora possam emitir ocasionalmente lalações; que estejam corporalmente prontas (sem 

registro de nenhuma lesão, déficit cognitivo, surdez) e em idade em que esperadamente se está apto a 

falar; e em quem se suspeite a instauração de um quadro autista possuindo ou não diagnóstico formal. 

Ao investigar o fenômeno problemas na fala oralizada (onde buscaremos uma possível ausência 

transitivadora) pensamos que o autismo seria a situação onde melhor seriam analisadas as nossas variáveis e 

onde podem surgir nossa unidade de análise: as condutas narrativas. Considerando então o autismo como 

uma modalidade radical de um problema de linguagem (e consequentemente menor que este), nele 

poderemos analisar com proveito a correlação entre nosso fenômeno e o discurso narrativo. 

Buscaremos então no cuidador que traz a criança ao serviço a pista de como se deu (ou não) o 

provimento dessas condutas narrativas na história da criança. Nossos dados serão produzidos 

fundamentalmente da entrevista com esses cuidadores e complementados com (observação da criança 

sozinha; e da relação entre cuidador e criança) de onde recolheremos indícios que nos permitam analisar 

como se deu a imersão da criança nesse contexto narrativo virtualmente transitivador do mundo simbólico. 

Buscaremos a partir disso correlacionar o provimento ou não dessas condutas com o atraso no 

aparecimento da fala em crianças corporalmente sadias, na aposta de que esta seria uma correlação 

negativa (entre não provimento e atraso). 

Ao final esperamos poder concluir algo sobre se o provimento de um contexto narrativo (as já 

referidas condutas narrativas) pode impactar a criança, em termos de atraso ou mesmo não surgimento, da 

linguagem oral. Entrevistando os cuidadores das crianças escolhidas procuraremos não uma versão 

objetiva e irrefutável da história da criança. Convencidos estamos de que "a verdadeira imagem do 

passado perpassa, veloz. O passado só se deixa fixar como imagem que relampeja" (Benjamin, 1987). 

Tais lampejos nos ajudarão a entender se o mais próprio seria falar do autismo como um desvio, como 

algo que é efeito de um agente (interno ou externo) que distorce uma mítica integridade sujeito, 

causando o adoecimento (como se o autismo fosse um núcleo doentio instalado no sujeito); ou se tal 

síndrome seria somente uma casca demasiado espessa para que o sujeito a quebre por si só (e que vai se 

tornando ainda mais difícil de quebrar com o passar do tempo). 

O que se discute aqui então é se os quadros de afasia (dentre os quais o autismo surge como o mais 

crítico) são casca ou são núcleo. 

 


