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1. Introdução 

 
O presente artigo objetiva apresentar uma interpretação de dados de fala de 

uma criança em processo de aquisição da linguagem, utilizando, como aporte 

teórico, os estudos enunciativos realizados por Silva (2007)4. Para isso, serão 

retomados pontos importantes da teoria enunciativa (BENVENISTE, 1989; 1991), 

bem como uma revisão teórica da proposta em aquisição da linguagem 

desenvolvida por Silva (2007; 2009). 

 Dentre as diversas vertentes que estudam a aquisição da linguagem, 

acreditamos que esta proposta é a que responde de melhor forma às nossas 

indagações sobre o tema, no que diz respeito aos aspectos singulares do 

funcionamento da linguagem. Assim, pensamos ser de fundamental importância 

analisar o processo de apropriação da linguagem, destacando os aspectos 

envolvidos na língua em funcionamento5 para um pequeno sujeito.  

É importante mencionar que não é objetivo deste artigo discutir a utilização 

do sintagma aquisição de linguagem, visto ser essa expressão consagrada por 

                                                
1 Tâmis Görbing Bastarrica é acadêmica de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. tgorbing@hotmail.com 
2 Rosana dos Santos Oliveira é acadêmica de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul e Bolsista de Iniciação Científica – PIBIC-AF/CNPq UFRGS. 
rosana_dossantosoliveira@yahoo.com.br 
3 Luiza Milano Surreaux é professora do Instituto de Letras da UFRGS – Departamento de Letras 
Clássicas e Vernáculas.  surreaux@uol.com.br 
4 Ver SILVA, C.L. A instauração da criança na linguagem: princípios para uma teoria enunciativa 
em aquisição da linguagem. Tese de Doutorado. Porto Alegre, IL/UFRGS, 2007. 
5 Cabe destacar que muitos estudos da área possuem como foco de análise o produto, ou seja, o 
enunciado. Em nosso trabalho, voltaremos o olhar ao instigante processo que se faz presente 
neste período, considerando não só o produto, mas também, e principalmente, o processo, ou 
seja, a enunciação. 
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vários autores, em diferentes campos de estudo. Porém, é importante 

destacarmos que concebemos esse processo como apropriação6, ocorrendo por 

meio das diferentes formas que são estabelecidas na relação da criança com o 

outro, permitindo constituir-se, assim, como sujeito na estrutura linguística (cf. 

Silva, 2009).  

Para ilustrar nossa discussão, traremos quatro cenas oriundas de coletas de 

caráter observacional envolvendo uma criança – um menino de dois anos de 

idade – e sua família, em situações de fala espontânea, no ambiente domiciliar. 

 
 
2. Por uma reflexão enunciativa acerca da aquisição de linguagem 

 
 

Inicialmente, pensamos ser importante descrever alguns pontos referentes à 

teoria da Enunciação tal como proposta por Benveniste, para contextualizar a 

leitura que pretendemos realizar a partir dos aportes de Silva (2007; 2009) sobre 

o fenômeno da aquisição da linguagem. 

Podemos definir a enunciação como “colocar em funcionamento a língua por 

um ato individual de utilização” (BENVENISTE, 1989:82), separando, ao mesmo 

tempo, o ato (própria ação enunciativa) do produto (enunciado). Cabe salientar, 

porém, que a estrutura enunciativa se encontra na origem de qualquer enunciado, 

podendo ser analisada também nas marcas deixadas por este. Assim, transforma-

se individualmente a língua (virtual) em discurso. Sendo a referência7 parte 

integrante da enunciação, o locutor estabelecerá relação com o mundo por meio 

do discurso de um sujeito, mobilizando a língua e apropriando-se dela (FLORES, 

2009).   

Outro ponto fundante da proposta benvenisteana é a noção de 

irrepetibilidade. Através desse conceito, podemos perceber que, cada vez que o 

                                                
6 Antes de Silva (2007), encontramos, na proposta interacionista de De Lemos (1986), a opção do 
termo apropriação no lugar de aquisição (de linguagem).  
7 A referência de que tratamos aqui não é o estado de coisas no mundo, mas um estado de coisas 
constituído através do discurso mesmo. 
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locutor se apropria do aparelho formal da enunciação8, ele atualiza condições de 

pessoa, tempo e espaço. Dessa forma, veremos que o aparelho apresenta 

elementos pertencentes à língua e também à fala, atribuindo um caráter 

transversal à enunciação (FLORES, 2009). 

A noção de dêixis, para Benveniste, torna-se fundamental para o 

seguimento do apanhado teórico que trazemos. Dêixis são indicadores que 

organizam relações espaciais e temporais em torno do sujeito que enuncia. Logo: 

 

[...] um conjunto de signos vazios, não referenciais com a ‘realidade’, 
sempre disponíveis, e que se tornam ‘plenos’ assim que um locutor os 
assume em cada instância do seu discurso (BENVENISTE, 
1991:280). 

 

Nota-se, com isso, que o dêitico aproxima o enunciado da enunciação, 

permitindo instaurar a relação do ato de fala ao próprio locutor. Temos, então, 

como principal diferença entre a gramática tradicional e a teoria enunciativa, as 

relações existentes entre a dêixis e o que é referenciado: a primeira preza um 

contato entre língua e realidade; a segunda aproxima a língua do sujeito que 

enuncia (FLORES, 2008).   

As variáveis de pessoa, tempo e espaço são instaturadas através de um 

dispositivo trinitário (eu-tu/ele), condição para que se constitua a enunciação. Eu, 

portanto, só é identificado na enunciação que o contém, válida pela unicidade da 

instância. Para que o eu enuncie, é preciso um alocutário contido na forma tu. Tu 

se refere ao “indivíduo alocutado na presente instância de discurso contendo a 

instância lingüística tu” (BENVENISTE, 1991:279). Eu e tu se alternam 

reciprocamente no papel de locutor, remetendo sempre e somente à instância do 

próprio discurso, tendo, por isso, presente a noção de pessoa. Em oposição, ele 

“remete a nenhuma pessoa, porque se refere a um objeto colocado fora da 

alocução” (BENVENISTE, 1991:292). Silva acrescenta à relação trinitária (eu-

                                                
8 Para um maior aprofundamento da nocão de Aparelho formal da enunciação, ver texto “Aparelho 
formal da enunciação”, em BENVENISTE, E. Problemas de Linguística Geral II. Campinas, SP: 
Pontes, 1989. 
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tu/ele) a noção de ELE.  Este componente representa o sistema cultural, 

“instância constitutiva do ato de enunciar não descrita linguisticamente” (SILVA, 

2009: 34)9.  

A partir dos aspectos teóricos desenvolvidos pela teoria enunciativa, 

seguimos as considerações de Silva sobre a aquisição da linguagem. Movida pelo 

incômodo de se deparar não só com mudanças recorrentes na fala de crianças 

nesse processo, mas também com as singularidades de cada uma, a autora 

expõe sua proposta a partir dos estudos de Benveniste. Deter-nos-emos em suas 

considerações. 

Para tal retomada, faz-se importante apontar as diferentes instâncias de 

intersubjetividade inerentes à colocação da língua em uso. Silva (2007; 2009) 

destaca três pontos da obra Benvenisteana que devem ser considerados na 

leitura do fenômeno aquisição da linguagem: a relação homem/homem que 

implica uma intersubjetividade cultural; a relação locutor/alocutário, abarcando a 

intersubjetividade dialógica; e também a relação eu-tu, demonstrada pelas formas 

de pessoa no discurso. A junção de todas essas relações constitui o que se 

denomina intersubjetividade linguístico-enunciativa (SILVA, 2009:31).  

Outro importante ponto de ancoragem na teoria benvenisteana diz respeito 

aos elementos que são condição em toda cena enunciativa: 

 o próprio ato de fala; 

 as situações em que este ato de fala acontece; 

 os instrumentos utilizados em sua realização.  

Metodologicamente, é importante destacarmos que esses elementos serão 

mobilizados por Silva, ao propor a estrutura trinitária envolvida na aquisição, 

representada por (eu-tu/ele)-ELE. Para isso, um dispositivo enunciativo é 

construído, abarcando três concepções enunciativas previstas na linguagem: 

1- a possibilidade de atualização subjetiva: comporta os sujeitos da 

enunciação – eu e tu; 

2- o sistema de referências: traz a não-pessoa – ele; 

                                                
9 A relação (eu-tu/ele)-ELE será melhor descrita mais adiante. 
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3- os valores culturais que influenciam no modo de enunciar: 

focaliza o sistema cultural no qual o sujeito está inserido, estando 

na dependência de um outro – ELE. 

Por meio dessas relações, podemos perceber como a criança se coloca no 

funcionamento referencial da linguagem. Considerando o sujeito que está 

enunciando a partir desse dispositivo, certamente, tratá-lo-emos como um 

indivíduo marcado no discurso, constituído de linguagem. 

Acreditamos que a autora desenvolve muito bem a idéia de que “existem 

operações gerais no ato de aquisição da linguagem, nas quais se inscrevem 

movimentos singulares de cada criança” (SILVA, 2009:38). Para defender tal 

afirmativa, Silva propõe três macrooperações contidas no processo, sendo elas: 

1ª macrooperação: é a passagem do preenchimento de lugar 

enunciativo a partir do outro para o reconhecimento do efeito que 

esse lugar provoca no outro; 

2ª macrooperação: ocorre a passagem da referência mostrada para 

a referência constituída no discurso. Desse modo, ocorre o 

preenchimento de lugar enunciativo, passando a ter referência no 

discurso; 
3ª macrooperação: é a passagem de um uso discursivo da 

linguagem para um uso em que a enunciação constitui outra 

enunciação, ou seja, em que se inscreve enunciativamente no 

discursivo.  

Outro ponto de grande relevância para nossos estudos é a abordagem, no 

discurso, da sincronia que inclui também a diacronia. O interesse justifica-se 

porque a aquisição da linguagem é vista como apropriação e não como evolução. 

Dessa forma, a criança não só é constituída pela estrutura da língua, como 

também constrói a língua a partir da relação com o outro, em que, a cada ato 

enunciativo, realiza nova relação com ambos – língua e outro. 

Pensamos ser interessante destacar ainda que todos os homens modificam 

sua relação com a língua a cada ato de enunciação, porém, o que ocorre nas 
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crianças em fase de aquisição é a “passagem de uma ausência para uma 

presença de língua” (SILVA, 2009:37), o que não se dá de modo instantâneo. 

Tudo porque, cada vez que há uma enunciação, situações de pessoa, tempo e 

espaço são singulares e inimitáveis, ideia essa já discutida por Benveniste. 

Finalizando nossa breve discussão teórica, vale destacar a importância que 

o diálogo possui para o desenvolvimento linguístico da criança. Isso porque é a 

partir dele que o sujeito passa a se definir como eu e constitui o outro como um tu, 

elaborando, dessa forma, referências para um mundo que já é construído, no qual 

precisa se inserir. Assim, conforme Silva: 

 

 [...] a análise em aquisição, numa perspectiva enunciativa, não pode 
considerar apenas o enunciado da criança, mas o diálogo, em que 
eu-tu são olhados não como papéis reversíveis na interação, mas 
como instâncias de funcionamento lingüístico-discursivo, uma vez 
que o modo como cada locutor apreende a língua e instaura o 
alocutário no momento ‘presente’ parece ser definidor da apreensão 
em outro ‘presente’ (o depois). (SILVA, 2009:35). 

 

É a partir desse contexto teórico enunciativo que passaremos, a seguir, a 

analisar a singularidade dos dados de fala de uma criança em processo de 

aquisição/apropriação da linguagem. 

 
 
3. Metodologia 

 
 

A criança observada é descrita como G. e, na época, apresentava idade 

entre dois anos (2:0) e dois anos e dois meses (2:2) de idade. Todas as coletas 

foram realizadas em seu ambiente familiar por uma das pesquisadoras do grupo. 

A presente análise foi desenvolvida a partir de filmagens realizadas no 

período de dois meses, com intervalo de duas semanas entre cada coleta, 

totalizando quatro gravações. As datas variaram entre maio e junho de 2010.  

As interações registradas ocorreram entre a criança, sua mãe, seu pai e a 

pesquisadora, variando a participação de cada um deles nas cenas analisadas.  

Pensamos ser importante contextualizar alguns aspectos culturais 

relevantes, já que as cenas demonstram especificidades da cultura do Rio Grande 
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do Sul. G. pertence a uma família que cultiva as tradições gaúchas. Seus 

familiares participam de rodeios, em provas como tiro de laço e gineteada. 

Acreditamos que esta contextualização tornar-se-á muito importante para a 

compreensão dos dados abaixo transcritos e analisados. 

Todas as cenas foram registradas por meio da transcrição de base 

enunciativa (OLIVEIRA e SURREAUX, 2010), na qual, além dos dados de 

oralidade, o olhar e a gestualidade também são transpostos ao escrito10. 

Acreditamos na importância da consideração desses aspectos em uma 

transcrição, principalmente quando se trata de dados que enfatizam a aquisição 

da linguagem, em que o oral encontra-se ainda muito apoiado no não verbal. 

 

4. Recortes enunciativos e respectivas análises 
 
 
Recorte enunciativo 1 (parte 1) 
 
Situação: mãe e criança (G.) brincam de encaixar peças em um brinquedo, no 
tapete da sala da casa. 
 
 

G. Mãe 
1) aqui, e: ((grita ao encaixar a peça))  
 2) eu qui sei, essi aqui é aqui ó (( mãe 

mostra a peça da estrela, tentando 
encaixar no espaço que é um 
quadrado)) 

3) não, é aqui: ((apontando com uma 
peça que está em sua mão para o 
espaço correspondente, corrigindo a 
mãe)) 

 

 4) não, é aqui ((insiste a mãe)) 
5) nã, eu botu ((pega a peça da mão 
da mãe)) 

 

 6) ondi é qui é? 
7) ((encaixa a peça no local certo e 
olha pra mãe)) 

 

 8) a: tá 
9) a ((encaixa outra peça))  
                                                
10 Algumas convenções serão utilizadas, sendo elas:  
(( )) comentário do transcritor 
: alongamento de vogal 



 V ERBA VOLANT  
Volume 3 – Número 2 – julho-dezembro 2012 – ISSN 2178-4736 
http://letras.ufpel.edu.br/verbavolant 
   

142 | P á g i n a  
 

 10) aqui, essi aqui eu sei ondé qui é 
((mãe mostra outra peça para a 
criança)) 

11) i: ((tenta pegar a peça da mão da 
mãe e não consegue)) 

 

 12) eu, eu sei 
13) não, ã: ((grita ainda tentando 
pegar a peça)) 

 

 14) aqui ó, ai ((cai a peça no chão e a 
mãe pega novamente)) é aqui ó, aqui ó 
ó ó ó, aqui ó, aqui, a:chei ((tenta 
encaixar no espaço errado)) 

15) i: ((sorri))  

 16) é? 

17) não é ((pega a peça da mão da 
mãe)) 

 

 18) não é? 

19) ó:, a: ((grita ao encaixar a peça e 
olha pra mãe)) 

 

20) cabô, cabô 
 

 

 
Recorte enunciativo 1 (parte 2) 

                              
G. Mãe 

 1) essa aí é aqui, bota ali. G., é ali 
2) aqui ((tentando encaixar a peça em 
outro espaço)) 

 

 3) pra cima. 
4) é, i i ((sorri))  
 5) é aí não é? 
6) é  
 7) ai olha G., u G. sabi tu:do 
 

Nesse contexto, mãe e filho brincam muito apoiados no diálogo sobre o jogo 

em cena. A mãe interroga G. de diferentes maneiras, vendo se ele confia no que 

supõe ser correto, colocando-o à prova em relação à forma das peças. Apesar 

dessa breve e necessária consideração, alertamos para o fato de que nossa 

análise não terá, como foco principal, as ações e acontecimentos da brincadeira 
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em si, mas sim a interpretação das marcas enunciativas presentes nas cenas em 

questão. 

Pode-se observar no dado transcrito a influência do dizer do outro sob a fala 

da criança, possibilitando o preenchimento de seu lugar na estrutura enunciativa a 

partir do discurso que lhe é dirigido. Com isso, percebemos a reorganização do 

seu encadeamento e argumentação em (3), (5), (13) e (17), do recorte 1, 

correferindo11 os enunciados da mãe.  

Uma particularidade importante na análise destes dados de aquisição diz 

respeito às ações não verbais que acompanham os enunciados – neste caso, 

presentes por meio de gestos e olhares. Se considerássemos tais dados somente 

pela forma vocalizada por G., certamente, nossa análise ficaria bastante 

prejudicada. Isso porque a forma (da palavra, por exemplo), em muitos 

momentos, encontra-se contida em constituintes de nível inferior (fonemas e 

morfemas), cabendo ao sentido integrar tais constituintes em nível superior. 

Recorremos a Benveniste para definir forma e sentido: 

 

O sentido é a noção implicada pelo termo mesmo da língua como 
conjunto de procedimentos de comunicação identicamente 
compreendidos por um conjunto de locutores; e a forma é do ponto de 
vista linguístico (a bem dizer do ponto de vista dos lógicos), ou a 
matéria dos elementos linguísticos quando o sentido é excluído ou o 
arranjo formal destes elementos ao nível linguístico relevante 
(BENVENISTE, 1991: 222). 

 

Podemos pensar também o sentido nas manifestações gestuais (como em 

(7), recorte 1), nas quais, mesmo não havendo uso de forma linguística, convoca 

o outro à interlocução e necessita de uma interpretação, já que “o preenchimento 

de lugar na estrutura enunciativa se dá a partir do tu, na dependência do tu, em 

conjunção com o tu” (SILVA, 2009: 40).   

Ao longo dos enunciados, podemos perceber ainda a utilização de dêiticos 

por parte de G., fazendo uso, em três situações, da forma aqui (como em (1) e 
                                                
11 A noção de referência está ligada diretamente ao eu, que enuncia ao tu, sendo este último um 
alocutário da enunciação. Correferir implica na compreensão da instância da enunciação do outro, 
possibilitando tu dizer eu e enunciar, revertendo os papéis de pessoa. 
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(3), no recorte1 e em (1), no recorte 2). Em um primeiro momento, poderíamos 

não diferenciar os sentidos de tal expressão, já que ela é constituída por uma 

cadeia fonêmica idêntica, não apresentando diferenciação em sua forma. Porém, 

se considerarmos o contexto dialógico da realização, contando com o auxílio da 

transcrição da gestualidade, podemos notar que o dêitico é utilizado para 

referenciar diferentes situações. O primeiro (em (1), no recorte 1) pode ser visto 

como representativo de afirmação (como indicação de uma certeza), e o segundo 

e o terceiro (em (3), no recorte 1, e em (1), no recorte 2), como uma negativa em 

relação à verbalização da mãe. Assim, nota-se a possibilidade de tal categoria 

(advérbio de lugar) modificar completamente seu estatuto gramatical, já que se 

trata de um signo vazio12 que necessita ser preenchido a cada instância de 

discurso. Indo ao encontro disso, concordamos com Flores sobre a ideia de que: 

  

[...] não parece absurdo admitir que, mesmo a língua contendo o 
indicativo de qual traço é mais comum de ser atualizado, sempre é 
possível imaginar um contexto de uso em que se pode ver outras 
possibilidades (FLORES, 2008:166) 

 

A dêixis também se faz presente quando G. enuncia o pronome eu, estando 

este extremamente imbricado ao processo da enunciação linguística, 

correspondendo a uma referência única no discurso. Assim, G. se coloca em uma 

posição de locução (denominando-se como eu) e instaura a mãe como seu 

alocutário. Assumindo esse lugar, a criança passa a habitar a língua e permite-se 

modificar as formas linguísticas espelhadas pelo outro. A partir dessas 

considerações, pode-se notar que G. apresenta domínio da estrutura trinitária eu-

tu/ele, utilizando o eu, instaurando um tu, e ainda podendo falar do objeto (ele) – 

não pessoa.  

 

Recorte enunciativo 2 

 

                                                
12 Para um maior aprofundamento deste conceito, pode-se consultar o texto “A natureza dos 
pronomes”, em BENVENISTE, E. Problemas de Linguística Geral II. Campinas, SP: Pontes, 1989. 
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Situação: pai e criança brincando com uma carreta e quatro bois feitos de 

madeira. Pesquisadora filmando. 

 
Pai G. Pesquisadora 

1) cunversa cum a P. i 
pergunta cadê u tiu 
Juão. 

  

 2) ((volta o olhar para a 
pesquisadora)) catê u tiu 
Juão? 

 

  3) u tiu Juão tá 
trabalhandu. 

 4) tá:?  
  5) ta:. 
6) i us vô?   
 7) vô?  
  8) us vô? us vô tão im 

casa durmindu. 
 9) é?  
  10) é. 
 11) é ((brinca com a 

carreta e deixa o seu 
puxador cair)) a:, caiu.  

 

  12) caiu? ((risos)) 
 13) u G. tá tiandu, pai 

((pegando um dos bois 
que estavam dentro da 
carreta)) 

 

  14) ((risos)) 
 15) u G. tá tiandu. ó essi 

((retirando um dos bois 
de dentro da carreta)) i 
essi aqui: ((retirando 
outro boi da carreta e o 
colocando em cima da 
mesa)) vai botá u otu, pai 
((colocando um boi 
dentro da carreta)) aqui:, 
o:tu ((inserindo outro 
animal dentro da 
carreta)). 

 

 
Na cena acima, nossa atenção volta-se à evocação de indivíduos que não 

se encontravam presentes naquele momento. Nota-se que o pai refere (1), G. 
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correfere (2) e (7), assumindo um lugar de locução quando questiona sobre os 

familiares. A partir desse recorte, trazemos a afirmação de Silva: 

 

O fato de ser dado à criança um lugar na estrutura da enunciação é, 
segundo meu ponto de vista, condição dela ir habitando a língua, que 
está depositada como um “tesouro” no outro da sua alocução. A 
criança precisa ocupar um lugar na estrutura da enunciação para que 
venha a enunciar. Esse lugar é, primeiramente, atribuído pelo outro. 
Se nenhuma palavra lhe é dirigida, é lhe dificultado acesso a um lugar 
na estrutura da enunciação. (SILVA, 2009:40).  

 

Faz-se interessante pensarmos na reversibilidade das posições dialógicas 

neste trecho, em que G. passa de tu, correferido pelo pai (1), ao eu – iniciando 

uma conversa com a pesquisadora (2) – e ainda questiona sobre o ele (2) e (7), 

indivíduos que não se encontram na cena. O papel do outro, nessa mudança, foi 

fundamental, já que a passagem de tu a eu foi concretizada a partir do 

endereçamento do pai. Percebe-se, com isso, que G. instancia referência no 

discurso – característico da segunda macrooperação.   

Ao final da cena (a partir de (11)), evidencia-se o deslocamento de assunto 

entre os participantes do diálogo. Finalizando os questionamentos à 

pesquisadora, G. permite narrar suas ações e convocar o pai, não necessitando, 

assim, apenas correferir quando lhe é solicitado, propondo-se ele também a 

instaurar o outro como um tu.  

 
Recorte enunciativo 3 
 

Situação: G. e seu pai às voltas com a carreta e seus bois.  
 

Pai G. Pesquisadora 
 1) vai botá u otu aqui 

((colocando um boi 
dentro da carreta)) 

 

2) é:?   
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 3) vai botá u o:tu 
((inserindo outro boi na 
carreta)). vai ficá dim pé, 
a: ((olhando para os 
animais e sorrindo)) 

 

4) u Mimosu i u 
Bardosu. 

  

  5) ((risos)) 
 6) pai, issu? ((mostrando 

um boi para seu pai)) 
 

7) essi aí é u Mimosu.   
 8) i ixu?  
9) Bardosu.   
  10) ((risos)) cadê u 

Mimosu? 
11) quidê u Mimosu?   
 12) ixu ((mostrando um 

dos animais para a 
pesquisadora e seu pai)) 

 

  13) i u otru comu é qui é 
u nomi?  

14) comu é qui é u nomi 
du otru? 

  

 15) ixu não é Biboso 
((mostrando um dos 
bois)) 

 

  16) não é u Mimosu? 
 17) só exi ((mostrando o 

outro boi que tinha em 
mãos)) 

 

  18) só essi é u Mimosu? 
 19) é cavaiu ((olhando 

para o animal em que 
apontava)) 

 

20) i essi otru aí é u 
Bardosu. 

  

 21) exi aqui é cavaiu 
pai? ((olhando, 
primeiramente, para o 
boi e depois a seu pai)) 

 

22) não, é Bardosu.   
 23) ixu qui é cavaiu. 

((com o olhar atento no 
animal)) 

 

24) não.   
 25) é cavalu pai, é  
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cavalu. 
26) não, é boizinhu 
também. É u Mimosu i u 
Bardosu. 

  

 

Nesse último recorte, podemos perceber indícios da terceira 

macrooperação, passando de um uso discursivo da linguagem para a realização 

de uma enunciação sobre outra enunciação. Isso se sugere porque, mesmo seu 

pai dizendo que o animal em discussão se chamava “Bardoso”, G. colocou-se, 

inicialmente, em tom de pergunta, interrogando se o animal em questão não seria 

um cavalo. Posteriormente, e em tom afirmativo, mesmo que o pai insistisse em 

negar (de (19) à (26)), G. mostra que já é capaz de argumentar sustentando um 

lugar enunciativo (eu) – inclusive enunciando sobre outra enunciação.  

Para finalizar nossa discussão, cabe destacar um aspecto que obteve muita 

relevância ao longo de toda a análise: a influência do contexto cultural para a 

produção dos enunciados da criança. Percebemos isso em diferentes recortes do 

material coletado, sendo interessante abrirmos um espaço para comentar essa 

descoberta. Pode-se perceber, pelo contexto enunciativo das cenas 

apresentadas, a recorrência de temáticas rurais. Em dado momento, não filmado, 

de interação com seu pai, o menino, observando um dos bois, enuncia é pra laxá, 

pai (referindo-se à prova de laço presente em rodeios que a família frequenta). A 

partir desses (e outros tantos) fragmentos, constatamos aquilo que Silva (2007; 
2009) refere como o ELE, componente que representa a cultura, instância 

constitutiva do ato enunciativo não descrita linguisticamente. Podemos dizer que 

se configura, assim, a estrutura enunciativa proposta por Silva (op.cit.), na qual se 

fazem presentes o eu (G., aquele que enuncia), o tu (pai, a quem G. se dirige), o 

ele (o boi, de que ou de quem se fala) e o ELE (laçar, cultura presente na família 

e atividade que seu pai realiza), constituindo o dispositivo enunciativo (eu-tu/ele)-

ELE.  
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5. Considerações finais 
 

Sendo a aquisição da linguagem um fenômeno tão instigante para 

pesquisadores de diversas áreas, viemos, por meio deste trabalho, refletir sobre a 

relevância da interpretação de aspectos enunciativos nessa etapa do 

desenvolvimento. Constatamos que considerar apenas o conteúdo vocalizado 

pela criança pode não dar conta de um processo em que há construção de um 

posicionamento frente à língua, ainda muito apoiado em gestos e formas que 

podem parecer sem sentidos definidos (massas amorfas, como diria Saussure). 

Acreditamos que, para a criança poder ocupar um lugar na enunciação e se 

apropriar da língua, faz-se importante que o outro a signifique e lhe dê espaço 

para enunciar, considerando suas tentativas de produção e dando-lhes forma. Por 

fim, pensamos que a enunciação tem muito a contribuir com os estudos em 

aquisição da linguagem, permitindo ao pesquisador e ao clínico produzir 

interpretações singulares do processo realizado por cada criança. 
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RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo interpretar os dados de uma criança em 
aquisição da linguagem, por meio do aporte teórico desenvolvido por Silva (2007; 
2009), baseado em aspectos enunciativos. As cenas analisadas são de caráter 
observacional, envolvendo uma criança de dois anos de idade e sua família. 
Acreditamos que a enunciação tem muito a contribuir para os estudos em 
aquisição da linguagem, permitindo ao pesquisador realizar interpretações 
singulares desse processo de apropriação da língua.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Enunciação; Aquisição da linguagem; Linguística; Transcrição 
 
ABSTRACT  
The present article has the objective of interpreting data from a child in the 
process of language acquisition through the theoretical scope developed by Silva 
(2007, 2009), based on enunciative aspects. The scenes analyzed are of 
observational character involving a two-year-old infant and her family. We believe 
enunciative studies have much to contribute to those in language acquisition, 
allowing the researcher to carry out particular interpretations of this process of 
language appropriation. 
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