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VERDADE 
 
A porta da verdade estava aberta,  
mas só deixava passar 
meia pessoa de cada vez. 
 
Assim não era possível atingir toda a verdade, 
porque a meia pessoa que entrava 
só trazia o perfil de meia verdade. 
 
E sua segunda metade 
voltava igualmente com meio perfil. 
E os dois meios perfis não coincidiam. 
 
Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta. 
Chegaram a um lugar luminoso 
onde a verdade esplendia seus fogos.  
Era dividida em duas metades, 
diferentes uma da outra. 
 
Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. 
As duas eram totalmente belas. 
Mas carecia optar. Cada um optou conforme 
seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 
 

Carlos Drummond de Andrade 
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RESUMO 

 
Este trabalho evidencia o modo pelo qual a leitura literária, por meio do conto e 
reconto de histórias, influencia na vida dos sujeitos com deficiência intelectual no 
que diz respeito ao seu desenvolvimento, nos aspectos de constituição enquanto 
leitor literário, autoestima, inclusão social e reconstituição de si mesmo. Na 
realização e análise dessa pesquisa foram vivenciados momentos de conto e 
reconto de histórias com 13 alunos da APAE de Pau dos Ferros/RN, todos com 
deficiência intelectual. A escolha dos sujeitos foi feita através da livre participação 
deles por meio de nossa visita à referida instituição. A abordagem teórica se dá à luz 
da psicanálise, mais especificamente, as vertentes lacaniana (1998; 2008) e 
freudiana (2006), que por sua vez consideram o sujeito e o seu inconsciente, bem 
como as relações com as pessoas que fazem parte do seu convívio. No que diz 
respeito ao conto e reconto de histórias, a análise se apoia nos estudos de 
Bettelheim (1980), Corso e Corso (2006), Winnicott (2005; 1982), Amarilha (2003; 
2006; 2009), Coelho (2000; 2008), Sampaio (2005), dentre outros. As contribuições 
referentes à leitura de imagens ancoram-se em Bakhtin (2003; 2010; 1993), 
Abramovich (1997), Santaella (2012) e Bitar (2002). Trata-se de uma pesquisa de 
caráter qualitativo – Bogdan e Biklen (1998), e bibliográfica com apoio da descrição 
e análise, uma vez que o interesse maior está no processo como ocorrem as 
interações entre os sujeitos e si mesmo, os sujeitos e o Outro, e seu relacionamento 
com a literatura mediante observação direta, tendo-se a participação da 
pesquisadora nesse processo. Os resultados evidenciam que as limitações 
encontradas nos sujeitos com deficiência intelectual, em relação à leitura, 
autoestima e interação social, são desenvolvidas a partir de um olhar diferenciado 
para tais questões, pois nos momentos em que lhes são oportunizados espaços 
para que a leitura de imagem substitua a ânsia pela leitura decodificada das 
palavras, um novo sujeito aparece através da fala livre que cada um deles 
desenvolve por meio do que as imagens os suscitam. Desse modo, percebe-se um 
avanço no contato com as pessoas que fazem parte do seu convívio, como também 
as que não tinham um conhecimento prévio, como também, a melhoria em sua 
autoestima, uma vez que ao se reconhecerem leitores e contadores de histórias, 
passaram também a valorizar mais a leitura, a utilizar o livro de modo adequado e 
refletir sobre questões adversas que tratam as narrativas. Assim, observa-se que as 
reais barreiras propostas por uma educação de ensino rígido e etiquetada por 
padrões de aprendizagem, quando substituídas, através da literatura de imagens e 
suas possibilidades de contar e recontar histórias por parte dos sujeitos com 
deficiência intelectual e por momentos de encontro com eles mesmos e deles com o 
outro, surge a capacidade de desenvolver seus potenciais criativos e proporcionar-
lhes espaços de inclusões sociais através de suas produções. 
 
Palavras-chave: Conto. Reconto. Histórias. Leitura literária. 
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ABSTRACT 
 

This paper highlights the way in which the literature, through the story and retelling of 
stories, can influence the lives of individuals with intellectual disabilities, with regard 
to the development on the aspects of constitution as a literary reader, self esteem, 
social inclusion and reconstitution of yourself, taking into account the subjective 
aspects of each one. In order to conduct  this research and analysis, moments of 
story and retelling stories were experienced with 15 students of APAE of Pau dos 
Ferros/RN, which intellectual disabilities. The choice of the participants was made 
through the free willing from our visit to referred institution. The theoretical approach 
was made using the psychoanalysis, more specifically on Lacanian (1998/2008) and 
Freudian (2006) movements, which in turn realizes the subject, according to the 
unconscious, taking account the relationships with the people who makes part of 
their lives. Considering the story and retelling of stories, the analysis are based on 
studies of Bettelheim (1980), Corso and Corso (2006), Winnicott (2005; 1982), 
Amarilha (2003; 2006; 2009), Coelho (2000; 2008), Sampaio (2005) and others. The 
contributions related to the image reading aspects, are supported by the linguist 
Bakhtin (2003; 2010; 1993), Abramovich (1997), Santaella (2012) and Bitar (2002). 
This is a qualitative research Bogdan and Biklen (1998) and bibliographic based on 
Lacan (1998; 2008), which has the focus the descriptive and qualitative research, 
since the greatest interest is in the process in how occurs the interactions between 
the subject and himself, the subject and the Other, and its relationship with literature, 
with the participation of the researcher in this process. The results evidence that the 
limitations now found in subjects with intellectual disabilities, regarding reading, self 
esteem and social interaction, are developed from a different perspective to such 
issues because at the moment that they are provided with spaces to replace the 
craving for reading the decoded words by image reading, a new subject appears 
through free speech that each of them develops through what the images contribute 
to them. Thereby we see a breakthrough in the contact with people who are part of 
their lives, but also those without prior knowledge noticed  an improvement in their 
self-esteem, since they recognized themselves as readers and storytellers, starting, 
also, to appreciate reading even more, to use books properly and to reflect about 
adverse issues of the narratives. Thus, we can realize that the real obstacles 
proposed by a hard teaching education according to learning standards, when 
replaced through literature of images and their possibilities of telling and retelling 
stories by the people with intellectual disability, and by moments of meeting of 
themselves and by them and the Other, creates the capacity of developing their 
creative potential, providing to them opportunities for social inclusion through their 
own productions. 
 
Keywords: Tale and retelling of stories. Constitution of the subject. Literature 
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1 INTRODUÇÃO  
  
  

Digo: o real não está na saída nem na chegada: 
ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. 

João Guimarães Rosa  

  

Neste trabalho trazemos como contributo o entendimento sobre o modo pelo 

qual o conto e o reconto de histórias interferem na vida da pessoa com deficiência 

intelectual, e de que forma esses sujeitos reagem ao serem convocados a uma 

maior intimidade com o livro e a leitura. Para tanto, tivemos contato direto com os 

alunos da APAE, contando histórias para que eles as recontassem como também 

eles mesmos contassem as histórias através da leitura de imagens. Trata-se de uma 

pesquisa descritiva e analítica, uma vez que descrevemos e analisamos algumas 

características observáveis dos sujeitos envolvidos. Elegemos a leitura de imagens 

como elemento central das atividades desenvolvidas na contação de histórias, por 

esta conter rico teor de sentidos e significados e por permitir a leitura de modo 

diferenciado do texto escrito, uma vez que apenas um dos sujeitos dessa 

investigação é alfabetizado e todos apresentam a idade mental aquém da idade 

cronológica. 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE é uma entidade 

de referência no Brasil no atendimento integral a pessoa com deficiência, engajada  

na luta pelos seus direitos sua missão é promover e articular ações de defesa de 

direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas 

à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma 

sociedade justa e solidária. Cujo papel é possibilitar o desenvolvimento do potencial 

da pessoa com deficiência, melhorando sua qualidade de vida e propiciando 

condições para que sua individualidade se manifeste e possa ser adequadamente 

administrada.  

A APAE surgiu no Brasil através da Srª Beatrice Bemis, mãe de uma pessoa 

com síndrome de Down, que vinda dos Estados Unidos, expos a ideia do que seria 

esta instituição e aos 11 de dezembro de 1954 no Rio de Janeiro, juntamente 

com um grupo formado por pais, professores, amigos e médicos de excepcionais, 

fundaram a primeira instituição, ofertando aos apaeanos uma escola para 

excepcionais. 
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Em Pau dos Ferros, no dia 10 de maio de 1997, na Câmara Municipal, 

realizou-se a primeira Assembleia Geral, com a presença de vários representantes 

da comunidade local para fundação, homologação do estatuto e posse da diretoria 

executiva da APAE do referido município. Desde então, funciona como ―Centro de 

Atendimento Educacional Especializado Estrela Guia‖ – CAEE e tem como função 

identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos educandos, considerando suas 

necessidades especiais. Não deve ser confundido com reforço escolar, nem com o 

atendimento clínico, tampouco substituído dos serviços educacionais comuns. 

 Atualmente tem em seu quadro de pessoal uma diretora, uma coordenadora 

pedagógica, uma auxiliar de secretaria, duas professoras, uma assistente social, 

uma psicóloga, duas psicopedagogas, uma auxiliar de serviços gerais e uma 

fonoaudióloga. 

Em decorrência natural do processo de mudança que permeia toda a 

sociedade em todas as suas dimensões, vimos que a proposta da APAE nos permite 

adentrar em seu universo e com isso pretendemos, através do conto e reconto de 

história, oferecer aos apaeanos um lugar a mais para que eles possam minimizar 

suas dificuldades e, consequentemente, otimização do seu potencial. 

 A escolha pelo conto e reconto de histórias se deu pelo fato de que, por 

meio de sua diversidade, estes suscitam no sujeito que deles se utilizam, conforme 

apontado na literatura por Bettelheim (1980), Amarilha (2003; 2006; 2009), Coelho 

(2000; 2008), dentre as várias possibilidades, questões referentes ao processo de 

liberdade que o imaginário permite ao indivíduo, dando espaço para a criatividade se 

expandir, levando-o a expressar suas histórias e desejos e seus processos de 

entendimento do mundo. Sendo assim, possibilitam certo conforto a suas 

inquietações devido à carga que os processos de identificação com os enredos e 

seus respectivos personagens provocam no leitor. 

A realização dessa pesquisa surgiu de um desejo da pesquisadora de 

aproximar as pessoas com deficiência intelectual e o mundo mágico da literatura 

infantil, tendo em vista que esta última é de caráter universal e de fácil aceitação, 

sobretudo quando utilizados os aspectos ilustrativos, que fazem uso do simbólico 

para representar a realidade vista por cada sujeito que, através da criatividade, tanto 

reproduz e cria do seu modo, com suas palavras as histórias contadas ou lidas por 

eles mesmos. 
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Essa capacidade de simbolizar nos ajuda no sentido  que oferece ao sujeito 

uma liberdade de expressão. Assim, a possibilidade que a leitura através das 

imagens proporciona em dar novos sentidos ao que é visto e observado, é uma 

característica inerente ao homem e é encontrada tanto dentro – sua personalidade -, 

quanto fora deste – (outras pessoas, lugares, instituições, sociedade, cultura, etc.), 

potencializa a criatividade do sujeito, aproxima-o de si mesmo e o conduz ao outro, 

fazendo com que ele seja mais participativo nessas relações. 

Nesse sentido, trabalhamos não somente com a literatura, mas interagindo 

com algumas áreas que se dedicam ao estudo do comportamento humano, tais 

como a inclusão, a linguística e a psicanálise, uma vez que em todas encontramos 

diferenças que se complementam e semelhanças que podem ser pontuadas.  E na 

tentativa de nos aproximarmos desse mundo onde as diferenças entre os diversos 

níveis de dificuldades mais se atraem e se complementam do que se repelem e 

individualizam, tentaremos sair do estigma impregnado na pessoa com deficiência 

intelectual, que o coloca à margem do processo de escolarização, no sentido de 

participar ativamente das atividades escolares, bem como de segregação dos 

espaços sociais. Vimos assim, que vinculados ao GEPPE e à linha de pesquisa 

―Texto, ensino e construção de sentidos‖, podemos enveredar pelo imaginário que a 

literatura nos conduz, e realizarmos nossa pesquisa com o olhar voltado para as 

potencialidades do sujeito com dificuldade intelectual. 

Desse modo, decidimos trabalhar em nossa pesquisa com os sujeitos da 

APAE de Pau dos Ferros/RN, devido ao fato desses apresentarem características 

referentes à deficiência intelectual. Mesmo apresentando algumas limitações 

inerentes ao aprendizado da leitura, tão necessária para que haja o prazer pela 

literatura, acreditamos que esses indivíduos são capazes de avançar em todos os 

aspectos, desde que sejam orientados e conduzidos de modo adequado, tendo a 

liberdade de serem eles mesmos sem a cobrança de que se tornem o que 

desejamos.   

Percebemos algumas das características relacionadas à deficiência 

intelectual, não só no dia a dia, mas de acordo com o Manual de Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM IV), que define a deficiência intelectual 

como sendo o estado de redução notável do funcionamento intelectual, 

significativamente abaixo da média, oriundo no período de desenvolvimento e 

associado às limitações de pelo menos dois aspectos do funcionamento adaptativo 



17 
  
  
 

  

ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da 

sociedade em comunicação, cuidados pessoais, competências domésticas, 

habilidades sociais, utilização dos recursos comunitários, autonomia, saúde e 

segurança, aptidões escolares, lazer e trabalho. Desse modo, o sujeito acometido 

por essa deficiência possui algumas limitações na constituição do seu eu e de sua 

subjetividade -, uma vez que, estes desenvolvimentos não nos são concedidos pela 

natureza humana, mas requer um exercício intelectual advindo de uma determinada 

organização sócio histórica. 

Com o trabalho em questão, analisamos as possibilidades que os sujeitos 

com deficiência intelectual têm frente às suas dificuldades relacionadas ao cotidiano. 

Nossa ênfase recaiu sobre a busca de suas potencialidades, no sentido de serem 

inseridos no mundo da leitura, sua formação enquanto leitores, melhorando assim 

sua autoestima, suas relações interpessoais e contato consigo mesmo, frente ao seu 

processo maturacional, e de inserção social. 

A partir da oferta do espaço na APAE – Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais –, por meio do conto e reconto de histórias, para que os sujeitos com 

deficiência intelectual pudessem ter um contato mais ativo e participativo com a 

leitura literária, dando vida a algumas histórias, continuidade a outras, reproduzindo 

algumas situações e participando com sua própria opinião do mundo do outro e ao 

mesmo tempo criando o seu, pudemos observar de quem são os respectivos 

avanços, uma vez que cada um dos sujeitos têm diferentes dificuldades e avançam 

de modo singular. 

Assim, com a possibilidade dos sujeitos em enfrentar suas limitações, 

podemos unir o conhecimento teórico e prático em busca de evoluções que 

possibilitem futuros avanços nas diversas áreas de atuação e intervenção humana, 

pois no universo acadêmico, aprendemos que a ciência encontra-se em constante 

transformação, embora tenhamos um aparato teórico mais ou menos rígido e fixo 

para nos conduzir. Desse modo, o nosso interesse tem se voltado para o cuidado 

com pessoas que, por sua vez, encontram-se à margem da sociedade, cuja 

existência muitas vezes não passa de um significante da condição humana. Esses 

sujeitos encontram-se segregados, separados por uma linha imaginária 

preconceituosa e carente de ―saberes‖. Sendo assim, é por intermédio destes 

―saberes‖, letras, psicologia e psicanálise, que nos unimos em uma única causa, 

movidos por um direcionamento ao Outro, do inconsciente, do discurso, da 
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linguagem, um outro totalmente humano, e ao outro cuja relação acontece nos 

processos de identificação  natural da convivência humana. 

A escolha pela abordagem psicanalítica se deu pelo fato dessa teoria 

investigar aspectos inconscientes que podem interferir no desenvolvimento global do 

sujeito e seus relacionamentos. Desse modo, ao trabalhar com as fantasias, que no 

caso dos sujeitos de nossa pesquisa não é preciso reprimir, mas deixar seguir o seu 

fluxo natural, conduz o indivíduo na direção de um determinado alvo que vai de 

encontro às suas demandas e possibilidades através da fala livre, do discurso, onde 

se encontra, segundo a psicanálise, um outro (interlocutor) e o Outro (inconsciente) 

presentes no sujeito do discurso. 

Bakhtin (2010) nos fala de um discurso que está presente no outro, que por 

mais que tentemos, nunca estamos sós em nosso modo de pensar e falar, sempre 

existe um outro que fala no lugar desse eu e para o qual nosso discurso se 

direciona, pois o sujeito sempre fala o que em algum momento já foi dito por alguém, 

por mais que não se saiba quem o disse. Assim, se pensarmos nos discursos dos 

nossos sujeitos dessa pesquisa perceberemos, na perspectiva bakhtiniana, que 

estes se encontram com uma ―carga valorativa‖ que a palavra lhe confere através de 

suas experiências anteriores. 

Assim, não podemos separar a linguagem do contexto ideológico, da história 

de vida do sujeito, da sociedade e da cultura da qual ele faz parte e, principalmente, 

não podemos separá-la do duplo direcionamento que a palavra tem no sentido de 

que tanto vai em direção do outro, quanto para o sujeito que a profere. O ato da fala 

e de representar o mundo através da palavra, por ser natural, espontâneo e 

necessário, muitas vezes deixa escapar o que lhe é de mais rico, que é a 

singularidade do sujeito falante. Essa singularidade, o jeito de cada sujeito se 

expressar e fazer uso de suas palavras, será considerada nesse trabalho como algo 

de grande valor, sem que haja preocupações com estruturas linguísticas 

previamente determinadas. 

É a partir da interação que acontece no fenômeno social da linguagem, da 

relação do sujeito com o outro, que lhe é conferido o seu lugar enquanto sujeito. 

Desse modo, podemos pensar que as questões referentes ao sujeito com deficiência 

intelectual, no que diz respeito ao posicionamento de sua fala e ao lugar que é 

conferido a sua palavra, ainda se encontra muito aquém do desejado pelas leis que 

regem a inclusão social e educacional, uma vez que os espaços sociais que lhes 
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são considerados como ―adequados‖, segundo os quais eles têm o poder da 

palavra, que os representa enquanto sujeitos e representa suas vivências internas e 

externas, ainda são limitados. Trazemos nesse trabalho uma das possibilidades 

desses espaços, pois a significação do mundo, das relações socioculturais com o 

outro definem o modo do sujeito perceber a si mesmo, o outro e as alterações do 

mundo que o cerca.  

Assim, selecionamos a autoestima, a formação desses sujeitos enquanto 

leitores literários, a inclusão social e a reconstituição do eu, enquanto categorias 

para analisarmos durante nossa pesquisa. A primeira diz respeito ao modo como a 

literatura tem sido apresentada aos sujeitos de nossa pesquisa e como acontece 

essa relação no decorrer dessa; a autoestima é avaliada nos momentos em que eles 

contam e recontam suas histórias de modo individual e coletivo, tendo como pré-

requisito não somente o conteúdo de suas narrativas, mas a interação entre os 

sujeitos e o contexto em que acontece a contação de histórias – inclusão social.   Já 

o aspecto de reconstituição do eu é analisado a partir de como cada sujeito se 

encontrava no início de nossa pesquisa e quais os aspectos que eles 

desenvolveram no transcurso desta. 

Viver é antes de tudo perceber o mundo, perceber a si mesmo, perceber o 

outro com o qual interagimos a partir das manifestações que acontecem nesse 

contexto. Ao passo em que os espaços de interação sociais são limitados, limita-se 

também a capacidade de desenvolver as potencialidades existentes em cada 

sujeito. Com isso, limita-se a circulação da palavra e o crescimento do valor social 

do próprio sujeito.  Desse modo, o diálogo fica comprometido uma vez que, para sua 

efetivação, torna-se necessário um eu e um outro, onde a palavra surge através do 

dizer do sujeito que fala; assim, tanto o sujeito que se constitui na cadeia social fica 

recuado, quanto  a consciência de si, pois estas se realizam na construção de ideias 

que o outro tem dele.  

Na perspectiva desse sujeito que tanto é constituído pelo outro, quanto pela 

linguagem ocorrida nas relações sociais, traçamos em nosso trabalho um panorama 

que contempla a psicanálise, conforme pressupostos de Freud (2006), Lacan 

(1980),  Bettelheim (1980) e Corso e Corso (2006). Ademais utilizamo-nos também 

dos postulados de Bakhtin (1993), como suporte teórico para entendermos o sujeito 

em relação a si mesmo e as mudanças que ocorrem diante da possibilidade de 

inscrevê-los enquanto leitores literários. 
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Bakhtin (2003) remonta a questão da alteridade para explicar a relação que 

existe entre o sujeito e o outro, uma vez que nos constituímos enquanto humanos 

através da linguagem em determinado contexto social.  Vale ressaltar que vivemos 

em um mundo cujas palavras já pré existem no outro de modo que toda ação do eu 

é constituída através dessa alteridade, desse outro que nos orienta e também 

conduz a nossa própria vida através da sua palavra. Nesse sentido, as palavras que 

usamos não são exclusivamente nossas, pertencem também ao outro. Sendo assim, 

utilizaremos das histórias da literatura infantil como esse outro, capaz de dialogar 

com os sujeitos e direcioná-los em suas falas. 

Segundo Lacan (2008, p. 52), ―o sujeito humano desejante se constitui em 

torno de um centro que é o outro‖, esse outro, é o semelhante no qual o sujeito se 

identifica através dos diálogos, da linguagem. A alteridade lacaniana se desenvolve 

a partir do entendimento do conceito de Outro (grande Outro) e do outro (pequeno 

outro), de modo que o primeiro é o lugar do inconsciente, desconhecido pelo sujeito 

onde ele questiona a si mesmo, é da natureza do simbólico, e é para esse Outro que 

a palavra é direcionada além do que é percebido.  Já o outro (pequeno outro), como 

falamos inicialmente, é o reflexo no espelho, o semelhante, ele já é alteridade, uma 

vez que ele mesmo é um sujeito falante, e pelo efeito da fala o sujeito se realiza 

sempre no Outro. 

A alteridade se apresenta na palavra, que tanto é do outro quanto do Outro, 

e devido seu conteúdo simbólico e inconsciente, o sujeito fala não somente o que 

lhe vem à mente enquanto saber, enquanto querer, enquanto certeza, mas fala de 

outro lugar que não é somente seu, fala para um Outro através do efeito da 

linguagem segundo o qual ele está sempre assujeitado ao seu desejo, pois é a partir 

desse Outro que o sujeito fala e deseja. É nesse sentido que conduzimos nossa 

pesquisa através desse sujeito dividido e também constituído pela linguagem que 

não é dele, não é das obras literárias que lhes são apresentadas, não é de ninguém 

e ao mesmo tempo é de todos. Dessa maneira, é através da expressão da 

linguagem falada por meio do conto e reconto de histórias, que sua subjetividade 

emerge, mesmo que nunca diga o que realmente deseja em sua integralidade, o 

sujeito do inconsciente irá interagir com seu eu, oportunizando-o continuamente uma 

nova oportunidade de reconstituir-se e reconhecer-se, como também de constituir 

um Outro que sempre lhe será estranho a si mesmo. 
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Percebemos, assim, a dualidade da linguagem que reverbera outros sujeitos 

por mais que ela silencie e não chegue a ser proferida em palavras – verbal ou 

escrita –, há vida no silêncio, há palavras que circulam por algum momento o não 

dito, mas calar, silenciar enquanto queremos um lugar para que o diálogo aconteça 

entre os sujeitos do discurso, na medida em que aprisiona o sujeito da fala, da 

linguagem, aprisiona sonhos e vidas. Como proposta libertadora da palavra, 

elegemos representantes segundo os quais percebemos que os sujeitos de nossa 

pesquisa dialogam de modo espontâneo, natural e livre. Para compor nosso quadro 

de personagens selecionamos fadas, monstros, deuses, animais com poderes 

mágicos e também desprovidos desses, entregues à má sorte, perseguidores 

incansáveis e perseguidos destemidos e batalhadores. Temos, portanto, 

personagens divinos e humanos, que de uma forma ou de outra se aproximam do 

ser humano através de seus discursos e histórias de vida, permitindo a estes últimos 

uma aproximação entre  o mundo da palavra expressa nas imagens e na escrita e, 

como tal, necessita ser significada, ganhar vida e sentidos, morar em outros lugares 

e disseminar novos pensamento e ações, assim é uma parte da vida que os contos 

nos proporciona. 

A técnica de conto e reconto de histórias autoriza aos sujeitos a 

possibilidade de transitarem entre os dois mundos – fantasia e realidade -, 

misturaram-se com seus desejos e estes, por sua vez, mesmo sem terem uma 

finalidade de realização, em determinados momentos podem gerar angústias e 

paralisarem ou canalizarem as ações de modo inadequado, pois provocam 

pensamentos e ações de cunhos negativos e não aceitos no convívio com o outro, 

bem como com os próprios sujeitos, mesmo que de forma inconsciente. Por outro 

lado, a referida técnica, pode também gerar uma excelente abertura para que o 

sujeito elabore um novo significado de sua existência em si mesmo e no mundo que 

dele faz parte e nas pessoas que com ele convivem. Desse modo, cabe ao 

pesquisador uma atenção difusa, que não se prenda apenas às questões de ordem 

descritiva, mas de todo seu caráter mobilizador no sujeito. Sobre essa 

questão, Bogdan e Biklen (1994, p. 284) comentam que ―a realidade é construída 

pelas pessoas, à medida que vão vivendo as suas vidas. As pessoas podem ser 

ativas na construção e modificação do ‗mundo real‘‖. 

Amarilha (2009, p. 54) comenta sobre as identificações que ocorrem durante 

o processo de formação do leitor, uma vez que este tende a se interessar por um 
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dos personagens da narrativa, de modo que o leitor vivencia emoções e sentimentos 

que se relacionam com as situações propostas pela história. Assim, para Amarilha 

(2009), a literatura é um ―sistema social compartilhado‖, que necessita de uma 

harmonia entre o texto, o leitor, o autor e a situação segundo a qual o enredo 

acontece. 

Desse modo, somos convocados a ter uma visão além do que os sujeitos 

reproduzem em palavras, já que as mudanças no comportamento de alguém podem 

promover modificações no outro, bem como no contexto do qual participa. Sendo 

assim, considerando a capacidade transformadora que a palavra exerce sobre esses 

sujeitos, sobre suas vidas e seu modo de ver e reagir ao mundo, tendo a literatura 

como nosso objeto de estudo e seu poder transformador e libertador, podemos 

inferir que a pesquisa qualitativa deve considerar todo o processo, desde o primeiro 

momento em que acontece o encontro entre o sujeito da pesquisa e o pesquisador. 

Para tanto, é necessário levar em consideração todo o ambiente no qual esses 

sujeitos se encontram e todos que o integram para que, através dos encontros, 

sejam permitidos novos olhares entres esses sujeitos, de modo que eles sejam 

percebidos através desse novo ser que por ventura se transforma e transforma a 

sua realidade, através do sua presença no mundo literário. 

Coelho (2000, p. 27) pensa a literatura na perspectiva de ―uma linguagem 

específica que, como toda linguagem, expressa uma determinada experiência 

humana, e dificilmente poderá ser definida com exatidão. Cada época compreendeu 

e produziu literatura ao seu modo‖. Na época em que vivemos, a literatura infantil 

tem se apresentado cada vez mais ilustrativa, cheia de cores, formas e movimentos, 

facilitando a leitura através das próprias imagens que nela contém.  Desse modo, os 

valores e ideais representados são característicos de uma época em que as 

problemáticas e demais situações sociais são expressas de maneira clara. Assim, 

como toda boa literatura, a literatura infantil é a arte de representar o mundo e tudo 

que nele existe, inclusive a história da humanidade e suas relações. 

Desse modo, observamos nas narrativas dos sujeitos as variantes que se 

constituem através das mudanças ocorridas ao longo dos tempos, pois, os mesmos 

contos que no passado apontaram marcas de determinada sociedade em 

determinado modo de configuração social e familiar, podem trazer novas 

representações a partir das mudanças acontecidas nesses mesmos contextos, cujos 

valores subjetivos são modificados devido à participação desses sujeitos nas 
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mudanças ocorridas ao longo dos tempos e os efeitos que elas trazem para o 

individual.  Embora a participação dos sujeitos de nossa pesquisa no mundo além de 

sua família e da APAE seja bastante reduzida e o limite diante de toda a evolução 

nos demais contextos sociais, eles recebem, mesmo que indiretamente e em menor 

proporção, toda mutação social, cultural e humana que acontece fora de sua 

percepção e atuação, pelo simples fato de serem sujeitos de linguagem e essa se 

estabelecer nas trocas entre os sujeitos.  

Acreditamos que essa aproximação inicial entre os sujeitos com deficiência 

intelectual, os livros literários e a possibilidade de inserção social é um dos caminhos 

a ser trilhado desde o primeiro momento em que é percebida alguma falha no 

desenvolvimento intelectual ainda enquanto crianças. Devemos considerar o fato de 

que cada sujeito é único, e embora alguns apresentem a mesma deficiência, esta 

não os limita nos mesmos aspectos, nem os enquadra em padrões de interesses 

previamente existentes no modo de conduzir sua própria vida. 

Enquanto sujeitos diferenciados dos demais, as pessoas com deficiência 

intelectual devem ser tratadas e estimuladas, também, de modo diferenciado. Assim, 

o envolvimento destas nas diversas áreas do aprendizado, acontece inicialmente de 

modo lúdico e criativo. Contudo, percebemos o valor pessoal, subjetivo, social e 

acadêmico que a proposta desse trabalho se responsabiliza, com isso, acreditamos 

que há de se promover alguma mudança significativa e de instigar não só um ―era 

uma vez...‖ como também um ―aguardem os próximos capítulos‖, que cada um 

desses sujeitos pode desenvolver ao longo de suas histórias, participando de modo 

ativo nos diversos contextos sociais que por ventura venham a participar.  

É na perspectiva desses novos capítulos futuros que iremos analisar, 

através do conto e reconto de histórias, aspectos subjetivos da pessoa com 

deficiência intelectual, bem como sua constituição enquanto leitor literário, 

considerando o seu ―eu‖ e a sua posição enquanto sujeito capaz de produzir 

encontros com o outro e, a partir destes encontros, permitir avanços nos diversos 

contextos sociais.  

Para isso, trabalharemos no primeiro capítulo com o modo como a pesquisa 

foi desenvolvia e a respectiva participação dos sujeitos, trazendo em contrapartida, a 

análise de um conto ―O patinho feio‖, como modo de exemplificar algumas situações 

que os contos provocam nos sujeitos que com eles interagem em sua leitura. 
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No segundo capítulo, trabalharemos com o entendimento teórico da 

Psicanálise em relação à formação do sujeito, de que modo ele se constitui e quais 

as implicações que as relações pessoais, o desejo do Outro, o inconsciente e o 

processo simbólico têm na referida formação. Traremos também conceitos 

bakhtinianos em relação ao processo de identificação apresentado na relação dos 

sujeitos com as narrativas dos sujeitos com os contos e recontos de histórias, o 

discurso de outrem e a intertextualidade. 

Abordaremos, no terceiro capítulo, um entendimento de como os sujeitos da 

pesquisa se encontravam logo que a iniciamos, bem como algumas narrativas 

produzidas por eles em consonância com alguns aspectos teóricos e análises do 

que foi percebido durante o percurso da pesquisa.  
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2 CAPÍTULO I – O MUNDO DO “ERA UMA VEZ” SE TORNANDO “AGORA É 

NOSSA VEZ”: CAMINHOS DA PESQUISA 

 

A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o 
uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. 

Platão 

 

 

Como o nosso trabalho é direcionado à aproximação do sujeito com 

deficiência intelectual ao mundo da literatura, encontramos na APAE – Associação 

dos pais e amigos dos excepcionais –, um lugar para realizarmos nossa 

investigação, uma vez que essa instituição oferece cuidados voltados para sujeitos 

com necessidades especiais. Utilizamos como recurso material os livros literários, 

realizando contos e recontos de histórias, como possibilidades de diálogos entre os 

sujeitos e o imaginário. Os espaços que encontramos na APAE estão abertos para a 

criação e permitem a livre expressão da fala para que esta circule nas páginas de 

cada história contada e recontada, permitindo ao sujeito com deficiência intelectual 

um momento de fala e escuta, direcionado a um propósito cuja presença de cada 

um deles é fundamental para a realização do objetivo por nós almejado. 

Nessa perspectiva, iniciamos nosso trabalho no dia 03 de agosto de 2013, 

com uma visita à APAE, onde conversarmos com os profissionais e apresentamos 

nosso projeto. Nessa ocasião falamos sobre a possibilidade de colocá-lo em prática 

e pudemos conversar com a presidente, professores, assistente social, psicóloga, 

auxiliar de serviços gerais, psicopedagoga e alunos; exceto a diretora que não se 

encontrava no momento. 

O contato com os sujeitos de nossa pesquisa, embora tenha sido, nesse 

momento, muito rápido, deu para perceber que houve adesão à causa por parte 

deles; naquele momento percebemos uma excelente oportunidade para conhecê-los 

melhor, assim sendo, pedimos para que eles se apresentassem. Todos falaram seus 

nomes e um pouco de si mesmo, alguns tiveram dificuldade no momento de falar de 

si; diante desses obstáculos introduziam assuntos aleatórios, isso nos abriu a 

possibilidade de pensarmos a imagem que cada um tem de si, sua autoestima e 

qual o nível de dificuldade que eles iriam encontrar para a elaboração de suas 

narrativas.  
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Com isso, percebemos que entre os sujeitos de nossa pesquisa, existem 

níveis diferentes de deficiência intelectual, embora todos possuam certa limitação 

em relação à autonomia pessoal e social.  A maioria se comunica pela linguagem 

verbal, exceto Kaio, que não desenvolveu a linguagem falada, sendo esta muito 

limitada; ele também apresenta dificuldades na compreensão dos 

convencionalismos sociais e pessoais, estes últimos aspectos também foram 

percebidos em Kelvin, Estevam, Josy e Júlia. Estas questões nos abriram a 

possibilidade de trabalharmos inicialmente com os clássicos da literatura infantil, por 

serem histórias mais conhecidas e de fácil entendimento.  

Prosseguimos nossa visita e nos direcionamos a presidente, Maria Solange 

de França, que nos atualizou quanto à frequência dos alunos: ―a APAE conta 

atualmente com 22 alunos, sendo 10 no turno matutino e 12 no turno vespertino, é 

raro virem todos no mesmo dia, eles faltam muito‖. O público da APAE divide-se 

entre Down e autismo. 

Quanto aos recursos materiais disponibilizados na APAE, observarmos que 

existem alguns instrumentos para que os professores possam trabalhar com os 

alunos, como por exemplo: TV, DVD, som, livros, materiais para colagem, revistas, 

lápis de cor, tintas, pincéis, dentre outros recursos necessários para uso de 

atividades manuais e visuais diversas. Além disso, verificamos que os espaços 

disponibilizados para tais atividades são bastante amplos e oferecem boa 

iluminação. 

Percebemos um bom relacionamento entre todos: profissionais, equipe de 

apoio e alunos. Deixamos acordado que iríamos retornar após três dias, para que 

fosse entregue e explicado aos pais, pessoalmente, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE. No dia 10 de agosto de 2013, dia marcado para a 

apresentação do projeto aos pais e assinatura do referido termo, compareceram 

apenas duas mães, cada uma tem um filho que participa da APAE. Fizemos a 

apresentação do projeto, a leitura do termo e falamos sobre a importância da 

participação dos alunos na pesquisa, ambas aceitaram e fizeram as devidas 

assinaturas, os demais termos, foram entregues à psicopedagoga para que 

explicasse aos pais e estes assinassem, caso concordassem. 

Para a realização da nossa pesquisa tivemos, no total, 13 (treze) encontros, 

todos realizados no espaço físico da própria instituição, no intervalo entre estes 

houve duas férias – final e meio do ano – e 15 (quinze) dias sem aulas devido 
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mudança do local de funcionamento da APAE. Dos encontros que tivemos 

resultaram 41 contos e 69 recontos de histórias literárias; três contos criados de 

forma coletiva, pelos sujeitos de nossa pesquisa, sendo que um deles  foi através de 

um quadro exposto na parede da APAE e dois de temas livres, escolhidos pelos 

próprios sujeitos; os sete últimos contos foram desenvolvidos pelos sujeitos através 

de desenhos produzidos por eles. O quadro abaixo ilustra essa informação: 

 

 

CONTOS 
SELECIONADOS 

PELA 
PESQUISADORA 

CONTOS SELECIONADOS 
PELOS SUJEITOS 

RECONTOS 
INDIVIDUAIS 

RECONTOS 
COLETIVOS 

Branca de Neve - - Samuel e Nelson 

Chapeuzinho 
Vermelho 

- Samuel e 
Nelson 

- 

- O Patinho Feio Nelson - 

Cinderela - Elisa, Elias, 
Beatriz, Júlia e 

Estevam 

- 

- José do Egito Nelson - 

- Pinóquio Estevam, Elias 
Kaio, Júlia e 

Luiz 

- 

O rei que queria 
mudar o mundo 

- Nelson e Elias - 

O pequeno papagaio 
valente 

- - Nelson, Nicola, 
Samuel e Kelvin 

- Peter Pan Kaio e Breno - 

Macacalho - Nelson, Nicolas 
e Kelvin 

- 

O menino poeta - Nelson, Nicolas, 
Kelvin e Kaio 

- 

O barulho do tempo - Nelson, Nicolas, 
Kelvin e Kaio 

- 

- No mundo da lua Kaio - 

- A casa Nelson, Nicolas 
e Kaio 

- 

- Cajú e Castanha Nelson, Kelvin e 
Kaio 

- 

- A menina que descobriu o 
mistério das palavras 

Nelson, Kelvin e 
Kaio 

- 

- O rei que queria mudar o 
mundo 

Elias - 

Os animais têm razão - Nelson e Kelvin - 

- O nascimento de Jesus Nelson, Kelvin e 
Kaio 

- 

Bicho, bicho! - Nelson, Kaio - 

- Jesus e seus discípulos Nelson - 

- Chapeuzinho amarelo Nelson - 



28 
  
  
 

  

- O porquinho - Nelson, Kaio, 
Elias, Júlia, 

Breno, Luiz e 
Josy 

- ―A menina do quadro‖ (Tela 
em óleo que, na ocasião, se 
encontra na parede da APAE 

– criação deles) 

- Nelson, Júlia, 
Elias e Estevam 

- A Bandeira do Brasil 
(Criação deles) 

- Nelson, Kelvin e 
Elias 

- O planeta (Criação deles) - Nelson, Kelvin e 
Elias 

E o dente ainda doía - Nelson, Kelvin e 
Beatriz 

- 

- A felicidade das borboletas Nelson, Kelvin e 
Elias 

- 

- Pinóquio Elias, Estevam 
e Nelson 

- 

- Os três porquinhos Nelson Luiz e Elias 

Dorminhoco  Nelson - 

- O bolo Nelson - 

Amigos pro que der e 
vier 

- Elias - 

- A noite e o maracatu Nelson - 

- O arrebatamento Nelson - 

- Uma rosa, um sol e uma 
casa 

Júlia - 

- A casa Josy - 

- Uma casa Breno - 

- Uma casa Elias - 

- Um desenho Kaio - 

 A bola Luiz  

 

 

Algumas leituras foram desenvolvidas através das imagens e outras, que 

Nicolas desenvolveu, foram pela leitura da escrita, pois, de todos os participantes 

dessa pesquisa, somente ele e Beatriz são alfabetizados. Alguns que tentaram essa 

façanha, embora capacitados para a alfabetização, foram pelo bullying afastados, 

pois relatam tentativas frustradas pelos amigos que, segundo Nelson ―apelidava e 

ficava mangando‖. Atualmente a realidade não é muito diferente, embora tenhamos 

avançado nesse sentido, a inclusão educacional ainda é uma questão que necessita 

de mais investimentos, ser aceita e disseminada, fato este que interfere diretamente 

no desenvolvimento das habilidades cognitivas, como é o caso desses sujeitos. 

Antes de cada encontro, fazíamos uma seleção prévia de várias histórias a 

serem apresentadas aos sujeitos e no momento da realização do conto e reconto, a 

escolha era feita tanto pelos sujeitos da pesquisa, quanto pela pesquisadora. 
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Resolvemos deixar os sujeitos um tanto à vontade para tal escolha, devido 

percebemos vários níveis de deficiência e de estilo de vida, tais como: presença de 

sujeito com maior comprometimento intelectual, tanto na linguagem falada, quando 

no que diz respeito ao entendimento dos fatos; sujeito cujo interesse inicial foi por 

histórias estritamente religiosas; sujeito que não se interessa por situações 

concretas da APAE e sempre dá um jeito de não realizar as tarefas; sujeito que tem 

dificuldades de se expressar livremente, aparentemente por timidez; sujeito com 

idade mental muito aquém da idade cronológica, dentre outras questões. Tudo isso 

corroborou para decidirmos por não mantermos uma única estrutura textual da 

literatura infantil e sim diversificá-la - mito, lenda, fábula, conto - e deixá-los à 

vontade para que também escolhessem o que iriam ler. 

Para registro das informações nos utilizamos tanto do gravador de voz 

quanto da própria escrita no momento do reconto ou conto, pois percebemos que, 

devido à fala dos sujeitos de nossa pesquisa ser bastante lenta, daria tempo 

transcrever no ato desta, além de percebermos que alguns ficavam mais à vontade 

quando não era gravado.  

  

1º Momento: encontro com os sujeitos da pesquisa – apaeanos –, seus professores 

e a pesquisadora. 

Leitura de contos de fadas, nesse momento foi realizado pelos sujeitos da pesquisa 

apenas o reconto.  

Sujeitos participantes: Nelson, Samuel e Júlia. 

 

Logo no primeiro dia de conto e reconto de histórias percebemos uma 

dificuldade em todos os sujeitos que ali se encontravam em desenvolver uma 

narrativa, mesmo a história tendo sido contada com antecedência. Assim, para dar 

continuidade às narrativas, os sujeitos precisavam da ajuda da professora voluntária 

e da pesquisadora. Tais fatos foram percebidos tanto no modo como eles conduziam 

o livro, sem demonstrar interesse em folheá-lo, nem estar com eles em mãos no 

momento do reconto. 

O sujeito que tem a deficiência mais comprometida – Samuel –, sempre 

fugia da história contada e trazia questões do seu cotidiano, inclusive da situação 

que se encontrava no momento atual do reconto. Os outros recontavam as histórias 
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trazendo conteúdos da mesma narrativa, mas em outras situações, tais como: 

desenhos, filmes, CDs, dentre outros conhecimentos prévios da história, mas todos 

os recontos eram muito pontuais, breves e necessitando de mediação. 

É perceptível a ausência de intimidade com o livro e com a leitura, a 

facilidade de se dispersar e sair do foco da narrativa também é um fator que se 

encontra presente nesses sujeitos no momento da pesquisa, tudo isso implica na 

dificuldade que eles têm de recontar as histórias.  

 

2º Momento: participação dos sujeitos da pesquisa, uma professora e a 

pesquisadora. 

Leitura de contos de fadas. 

Sujeitos participantes: Beatriz, Elias, Estevam, Flora, Júlia e Luiz. 

 

A professora que os acompanha na APAE estava conosco nesse momento e 

relatou que já trabalha com eles a contação de histórias, disse ainda que eles 

sempre reproduziam as histórias de modo coletivo. 

Nesse segundo encontro pedimos para que essa referida professora 

participasse da contação das histórias; no momento do reconto todos os sujeitos 

desenvolviam a narrativa em conjunto, recontando a história ao mesmo tempo, com 

a mediação da professora e de modo breve, ou seja, com narrativas individuais 

curtas. 

No momento em que a pesquisadora contou uma história, pediu para que 

cada um dos sujeitos realizasse seu próprio reconto. Na ocasião, percebemos a 

dificuldade que todos apresentavam em realizá-lo, tendo em vista as falas curtas e 

com ausência de personagens importantes que o conto inicial apresentava. 

Contudo, pudemos perceber que a narrativa se desenvolvia melhor quando todos 

realizavam ao mesmo tempo o reconto, construindo assim uma única narrativa. 

 Mais uma vez os recontos aconteceram sem que os sujeitos utilizassem os 

livros, mesmo sendo apresentados a eles no momento do conto. 

 

3º Momento: apaeanos e pesquisadora 

Leitura literária de histórias diversas e desconhecidas pelos sujeitos. 

Sujeitos participantes: Kaio, Nelson, Nicolas e Samuel. 
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Ao realizarmos a contação da história, fizemos a apresentação do livro de 

modo mais enfático, explicando que tudo nele tem sentido e pode ser lido. 

Simultaneamente, mostramos a todos cada parte do livro. 

Neste terceiro encontro, Nelson fez uma apresentação da história de um 

menino que queria mudar o mundo, nesse sentido, ele desenvolveu seu reconto com 

questões religiosas, chegando a citar passagens da Bíblia. Vale ressaltar que esse 

sujeito leva a Bíblia para onde quer que vá, comenta sobre várias passagens 

bíblicas com conhecimento adequado ao texto original, é o único evangélico da 

família, fez essa escolha por vontade própria. Esse mesmo sujeito relata que ―tentou 

estudar na escola e gostava muito de lá, mas ‗mangavam‘ muito dele e a mãe 

resolveu tirá-lo de lá‖, faz esse comentário demonstrando tristeza. Nesse momento, 

os demais participantes não quiseram contar, nem recontar nenhuma história e a 

pesquisadora, naturalmente, não insistiu. Quanto ao manuseio do livro, foi visível o 

avanço do sujeito, uma vez que ele desenvolve a narrativa ao passo que o folheava 

na íntegra. 

Temos aqui dois importantes aspectos que não apareciam anteriormente, 

um diz respeito ao modo como apresentamos o livro, mostrando passo a passo, as 

possibilidades de ser lido através das imagens, no momento em que este era 

folheado; o segundo aspecto diz respeito ao diálogo entre o discurso religioso – com 

o qual Nelson estabelece verdadeira identificação e conhecimento adequado – e o 

que o livro ilustra, pois foi mostrada a relação existente entre as parábolas bíblicas e 

as histórias narradas no livro. Verificando tal diálogo, apontamos que ambas falam 

sobre o bem e o mal, o certo e errado, trazendo em seus conteúdos histórias que 

refletem a vida dos seres humanos. Essa nova visão, a partir das semelhanças 

mostradas, contribuiu de modo positivo para que ele desenvolvesse sua narrativa de 

forma mais elaborada e com maior conteúdo. 

Podemos perceber que a religião possibilita esse sujeito a escolher o lugar 

que quer ocupar nas relações com o outro, dando-lhe autoridade para se posicionar 

de modo adequado e seguro diante das situações do cotidiano, tendo como 

referência o conhecimento da Bíblia. 

Samuel, o sujeito com maior comprometimento, já permanece por mais 

tempo na sala e tece pequenos comentários, repetindo o que o colega fala, 

interferindo no momento do reconto deste. Kaio, outro sujeito, que por sua vez tem 
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comprometimento na linguagem falada, é motivado pelas imagens dos livros e passa 

o tempo todo folheando-os e, mesmo que a pesquisadora peça para que ele conte a 

história,  silencia. Vimos aqui um modo diferenciado de evoluir, no primeiro caso, as 

histórias chamam a atenção; já no segundo, as imagens dos livros é que servem de 

curiosidade. 

 

4º Momento: sujeitos da pesquisa e pesquisadora 

Leitura do livro literário que trata de histórias budistas sobre animais. ―Noites 

encantadas‖, de Dharmachari Nagaraja. 

Sujeitos participantes: Nelson, Nicolas, Kelvin e Samuel. 

 

A narrativa desse quarto encontro se deu a partir de uma única leitura. Seu 

reconto aconteceu de forma coletiva, naturalmente, como se eles estivessem 

dialogando um com o outro. Nesse momento tivemos a sensação de que o enredo 

da história contribuiu para isso, uma vez que se trata de animais que se unem para 

salvar uma floresta. 

Samuel, o sujeito que menos participou, permaneceu na sala por mais 

tempo, folheando os livros enquanto seus colegas narravam a história. Depois lhe foi 

perguntado se ele queria contar sua história e ele respondeu que não. 

Na ocasião, Nicolas, um dos participantes que é alfabetizado, leu todo o 

conteúdo do livro, capa, orelha, história e contra capa; conforme ia contando a 

história passava as folhas e mostrava aos demais participantes. Para nossa 

surpresa, ele falou: ―pronto, agora é a vez de vocês contarem à história que eu 

contei pra vocês‖, e a história foi recontada de modo coletivo por todos os 

integrantes, com maior participação dele e de Nelson. Percebemos a interação dos 

sujeitos entre si e a literatura, tanto no momento em que um dos sujeitos da 

pesquisa contou a história de modo envolvente, quanto no que diz respeito ao 

esforço de todos para dar vida à história, foi emocionante e o resultado do conteúdo 

do reconto também, pois se apresentou mais extenso e coeso. 

Além do enredo do conto ser instigante, a identificação que possivelmente 

deve ter acontecido nesse momento entre os sujeitos e a história, deve ter suscitado 

neles a avidez pelo reconto, de modo que a realização deste reconto aconteceu um 
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sujeito complementando as ideias do outro de modo espontâneo e ágil, com apenas 

dois momentos de mediação da pesquisadora. 

Quanto ao outro sujeito, Kelvin, este participa pela primeira vez e tem um 

comprometimento intelectual mais grave, quando convocado a falar, foge muito do 

contexto e insere assuntos do cotidiano. Mesmo assim, teve um momento no 

reconto que ele realizou sua fala – mediada pela pesquisadora – de modo breve e 

adequado. Já em outra tentativa da pesquisadora, este fugiu completamente do 

contexto e, as demais vezes, falou livremente, mas com assuntos desconexos com o 

conto e reconto. Não se interessou em pegar nenhum livro. 

 

5º Momento: encontro da pesquisadora com dois sujeitos. 

Literatura infantil das histórias bíblicas. 

Sujeitos participantes: Kelvin e Nelson. 

  

No quinto encontro somente dois sujeitos se fizeram presentes, um deles é 

Nelson, que pediu para ler a história da Arca de Noé, mostrando o livro, e o outro é 

Kelvin. Este último pegou o livro e faz uma breve leitura da sua capa, isso já nos 

deixou bastante animadas, pois o mesmo, no encontro anterior, foi quem menos 

contribuiu com a produção da narrativa, vimos aqui, o interesse e a abertura para as 

próximas leituras. O encontro seguiu normalmente e somente Nelson participou mais 

ativamente, iniciando sua contação de história dizendo ―já sei a história toda‖, e 

continua sua narrativa, terminando logo de imediato com um ―aí a história acabou‖. A 

pesquisadora, por sua vez, atenta ao fato dele ter dito que sabia da história toda e 

ter conhecimento das passagens bíblicas, fez a mediação com questionamentos 

sobre a história e a narrativa prosseguiu durante algum tempo. 

Quanto a Kelvin, que pouco participou, quando é por nós convocado a 

recontar a história tem a mesma postura anterior e direciona sua fala para assuntos 

do seu dia a dia, sem ter relação nenhuma com a história contada anteriormente. 

Um fato a ser considerado é que no encontro anterior, quando o reconto ocorreu de 

modo coletivo, mesmo em um momento breve, ele fez sua narrativa sem fugir do 

contexto.  

 

6º Momento: Pesquisadora e sujeitos da pesquisa. 
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Leitura literária de gênero diversificado. 

Sujeitos participantes: Kaio e Nelson.  

 

Nesse sexto encontro, Kaio, um dos sujeitos com grave comprometimento 

intelectual, inclusive na pronúncia das palavras – em seu terceiro dia de participação 

–, ao utilizar corretamente o livro no sentido de folheá-lo e apresentar aos colegas, 

fez a ―leitura‖, utilizando apenas as vogais; os demais sujeitos ouviram atentamente 

sua ―história‖. Foi perceptível o interesse desse sujeito pela leitura e a criatividade 

com a qual ele desenvolveu sua ―narrativa‖, encontrando apenas nas vogais a saída 

para desenvolvê-la, uma saída para se expressar e garantir o seu lugar enquanto 

―leitor‖. O fato de não haver uma compreensão textual – nossa – do que foi dito, não 

nos tira a possibilidade de que algo diferente estava acontecendo nesse sujeito, uma 

vez que ele se autoriza a falar, tendo o livro como condutor de sua fala. Quanto aos 

demais sujeitos, percebe-se uma evolução no manuseio do livro, bem como na 

própria narrativa que se apresenta com maior conteúdo e sem necessitar da nossa 

mediação. 

Esse fato, ou seja, a mudança de postura de Kaio, ocorreu após seu colega 

ter realizado a contação de histórias através das imagens. Retomando o momento 

anterior em que ele ficava só folheando os livros, ali já estava desenvolvendo sua 

habilidade e interesse pela leitura, somente nesse momento ele se dispôs a falar, 

isso aconteceu por iniciativa própria, em um momento de pausa entre uma leitura e 

outra do colega. Podemos inferir que as imagens realmente exercem uma 

capacidade de desenvolvimento do leitor, dando a este a oportunidade de se inserir 

no mundo das possibilidades que a criação através da fala sucinta, desenvolvendo a 

criatividade de cada sujeito, tornando-o, assim, um leitor literário. 

 

7º Momento: apaeanos e pesquisadora. 

Leitura de poemas infantis. 

Sujeitos participantes: Kaio, Kelvin e Nelson. 

 

No sétimo encontro fizemos, de modo intencional, a opção pela leitura do livro 

de poemas A Arca de Noé (1991), de Vinícius de Moraes, por este conter imagens 

seguidas dos poemas, falar de animais e os poemas serem curtos. Observamos que 



35 
  
  
 

  

ao desenvolverem suas narrativas, os sujeitos da pesquisa foram fidedignos ao 

gênero inicial e ao tema, até mesmo o sujeito que sempre fugia deste e trazia 

conteúdos do dia a dia, nesse momento o fez de modo adequado. No momento em 

que foi apresentado outro gênero da literatura infantil, eles não fizeram nenhuma 

objeção e também foram fidedignos ao tema. Percebe-se com isso a evolução de 

mais um sujeito, que por sua vez não narrava de acordo com o que lhe tinha sido 

apresentado anteriormente. Mais uma vez, percebemos a inclinação desses sujeitos 

pela leitura de imagens. 

Um fator bastante repetitivo até esse momento é a inclinação que Nelson 

tem para narrar histórias bíblicas.  Em todos os encontros ele pede para contar uma 

história e sua solicitação é aceita, podemos com isso inferir que a participação de 

um terceiro gênero com o qual o sujeito se identifique – nesse caso as parábolas 

bíblicas –, além do sujeito e o livro, é importante para a constituição de um leitor. 

Esse sujeito relata ir com frequência aos cultos e ficar atento às leituras e pregações 

que ali ocorrem, fato este que facilita seu conhecimento bíblico, demonstrando 

assim, a capacidade de compreensão e reprodução do conteúdo apreendido. 

Vale ressaltar, que não temos intenção de retirar ou amenizar o interesse 

desse sujeito pela Bíblia, mas paralelo a esse interesse, estamos mostrando a sua 

capacidade de ler outros gêneros, apresentando ao mesmo a literatura e suas 

possibilidades de ler as imagens.  

 

8º Momento: sujeitos da pesquisa e pesquisadora. 

Leitura de livros a partir da escolha dos próprios sujeitos. 

Sujeitos participantes: Nelson e Kaio. 

 

No oitavo encontro aconteceu a leitura dos próprios sujeitos, sem que 

iniciássemos, eles mesmos que escolheram os livros. Mais uma vez Kaio, o sujeito 

que apresenta dificuldade na linguagem falada e anteriormente leu pronunciando as 

vogais, nos surpreendeu.  Dessa vez ele utilizou para dar vida a sua ―leitura‖, além 

de vogais, palavras e sons, reproduzindo-os conforme a ilustração se apresentava. 

Nelson, por sua vez, avançou no que diz respeito à extensão e coerência das 

narrativas, necessitando cada vez menos da nossa mediação. 

Portanto, a cada encontro, percebemos que os sujeitos se sentem mais à 

vontade com o livro, tendo a iniciativa de escolhê-los de modo seletivo, de contar as 
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histórias folheando-os e mostrando-os para a plateia, de interagir com as imagens, 

situações e personagens que nele estão representados. Observamos que a 

intimidade com o livro dá ao sujeito uma maior segurança do que falar, pois eles 

falam não somente por eles, mas pelo que o próprio livro contém. Vimos, portanto, o 

aumento na autoestima, na capacidade de verbalizar com mais convicção, sem 

temerem erros e julgamentos, assim como a interação entre os participantes. 

 

9º Momento: apaeanos e pesquisadora. 

Leitura da imagem de um quadro que se encontrava na sala em que estávamos 

realizando nossa atividade na APAE, quando, a partir de uma observação feita por 

um dos sujeitos sobre a imagem, os demais sujeitos deram continuidade à história 

de modo coletivo.  

Sujeitos participantes: Breno, Elias, Estevam, Júlia, Josy, Kelvin, Luiz, Nelson e 

Nicolas. 

 

 
―Lágrima‖ – Tela em óleo (Emanuel Ferreira) 

O nono encontro foi realizado através da leitura de imagens, onde apenas 

uma única figura, inicialmente observada por um dos sujeitos, que ao comentar 

―Acho que ela está triste‖, mobilizou o olhar de todos e nossa curiosidade em relação 

ao que os sujeitos poderiam desenvolver através da imagem em questão.  Assim, 

propusemos que todos os participantes construíssem uma única história. 

Percebemos, com esse momento, a capacidade criativa e o desenvolvimento da fala 
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livre, que sofreram avanços ao longo dos nossos encontros, além da interação com 

a ideia do outro, ou seja, a continuidade da mesma narrativa por sujeitos diferentes. 

Nessa ocasião, os sujeitos que ali se encontravam puderam não somente 

opinar sobre suas percepções, mas também respeitar a opinião do outro e, a partir 

desta, criar algo que não existia, uma história sobre algo que há muito se encontrava 

na parede e não tinha significado aparente, ou se tinha, este não era falado. 

Nesse momento eles também realizaram contos através de suas próprias 

ideias, onde um falava uma – ou mais palavras – e esta servia de motivo para 

criação de uma história, eram elas: ―Planeta‖, ―Bandeira do Brasil‖, ―Lobo‖. 

Percebemos que o modo destes sujeitos verem a mesma realidade, por eles 

há tanto conhecida, está diferenciada pela possibilidade de um novo olhar sobre as 

coisas já existentes. Verificamos ainda que as palavras circulam com mais facilidade 

e frequência, que os olhares não enxergam somente o que está parado como tal, 

mas em movimento constante e criativo, onde as representações simbólicas tanto 

são perceptíveis aos olhos, quanto expressas em suas falas de modo livre e 

participativo no contexto social no qual ele se inscreve no momento atual. Assim, 

interagindo adequadamente com o outro e suas ideias, percebemos também o 

desenvolvimento da criatividade, da autoestima e da inserção social, bem como do 

próprio sujeito consigo mesmo. 

 

10º Momento: pesquisadora e sujeitos da pesquisa. 

Leitura de imagens. 

Sujeitos participantes: Beatriz, Breno, Elias, Kelvin, Nelson e Samuel. 

 

A cada encontro percebemos um avanço e no décimo não foi diferente. 

Breno, um dos participantes que é bastante tímido, participa pela segunda vez, mas 

sempre se inseria nos recontos e desenvolvia sua narrativa de forma sucinta, fez 

uma apresentação através da leitura das imagens, sem que realizássemos a leitura 

prévia. Ele pegou o livro e, ao folheá-lo, leu cada imagem, mostrando para os 

demais participantes, nesse momento, ele realizou sua narrativa de forma mais 

completa e coesa. Os demais também realizaram a leitura através da ilustração e a 

mesma se apresentou com conteúdo mais extenso.  
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Vimos que ao criarmos espaços para a valorização do olhar e suas 

possibilidades de conduzir as palavras, ideias, desejos e demais formas de 

representações da criatividade, surgem novos sujeitos neles mesmos. Tais 

indivíduos passam a ocupar lugares que antes temiam devido ao ―engessamento‖ 

que o mundo externo os conduz diante das normas e práticas sociais previamente 

estabelecidas.  

Nesse encontro, Beatriz, que é alfabetizada, realizou sua contação de 

história, a maior parte dos sujeitos da pesquisa que se faziam presentes, não 

prestou atenção à mesma, embora chamássemos a atenção destes para a referida 

leitura. A situação se repetiu e decidimos deixa-los à vontade, assim, os dispersos 

escolheram livros e ficaram folheando-os, realizando a leitura silenciosa e individual, 

enquanto a pesquisadora ficava atenta à leitura de Beatriz, que por sua vez a 

realizava com prioridade. 

Além de percebermos a inclinação pela leitura e formação de leitores, 

verificamos o avanço na autonomia, na capacidade de escolher o lugar que querem 

se colocar enquanto sujeitos de desejos e responsáveis por suas ações, 

constituindo-se em si mesmo, através dos avanços proporcionados por seu 

relacionamento com a literatura.  

Os encontros a seguir aconteceram com as mesmas características, desse 

modo, resolvemos nos referir a eles de forma geral. 

 

11º Encontro: pesquisadora e sujeitos da pesquisa. 

Leitura de imagens. 

Sujeitos participantes: Elias, Josy, Nelson e Nicolas. 

  

Aqui, pudemos perceber o quanto esses sujeitos avançaram no que diz 

respeito à autonomia, uma vez que todos escolheram suas próprias histórias a 

serem contadas e se organizaram quanto à ordem do conto e reconto.  

Acreditamos que a socialização dos contos em forma de reconto, permitiu 

também a interação dos sujeitos entre si e a possível aceitação da opinião do outro, 

assim como a livre expressão das próprias ideias e da possibilidade de ver as 

mesmas coisas de modo diferente, sem ter que reprimir o que pensa, por pensar 

diferente. 
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Com isso, o posicionamento de todos os participantes ocorreu 

espontaneamente, obedecendo à ordem por eles determinada, o que aponta para o 

determinismo da escolha realizada individualmente mesmo atuando em grupo, 

provocando assim, a valorização da autoestima dos sujeitos.   

 

12º Momento: pesquisadora e apaeanos.  

Sujeitos participantes: Beatriz, Elias, Kelvin, Luiz e Nelson. 

 

 Neste encontro permaneceu a característica da autonomia, houve conto e 

reconto tanto individual quanto coletivo, e neste último as histórias tiveram boa 

conectividade e participação de todos. 

 Dentre os participantes desse momento apenas Beatriz é alfabetizada e, 

embora saiba ler, participa do conto coletivo através das imagens sem que a leitura 

decodificada atrapalhe, pois esta, por sua vez, não utiliza desse recurso quando está 

lendo as imagens com os colegas. 

  A socialização entre eles ocorre através de assuntos referentes à escolha 

das histórias que serão contadas, pois sempre ocorre de um comentar com outro – 

ou com todos –, o porquê escolheu tal história. 

Os sujeitos não escondem a preferência pelo conto das imagens, pois ao 

passo que Beatriz conta a história realizando a leitura das palavras, os demais 

sujeitos não prestam muita atenção, se dispersam e conversam entre si. 

Percebemos o processo de identificação que ocorre entre os sujeitos que 

realizam a leitura de imagens, pois ao realizá-la, eles ficam mais atentos e 

participativos. 

 

13º Momento: pesquisadora e apaeanos.  

Sujeitos participantes: Breno, Elias, Kelvin, Nelson. 

 

As leituras deste encontro foram conduzidas pelas escolhas exclusivamente 

dos próprios sujeitos, bem como a ordem em que os leitores as realizavam.  A 

adesão pela leitura de imagens foi geral e todos se sentiam muito orgulhosos por 

estarem realizando sua leitura e sendo entendidos pelos demais, pois a cada 

reconto realizado, eles demonstraram entender o conteúdo narrado previamente por 
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seus colegas, recontando-os de modo adequado, contextualizando as narrativas e 

os personagens em suas falas. 

Percebemos ao longo desses encontros a evolução de todos os 

participantes e consideramos a leitura das imagens um elo entre a criatividade, a 

autoestima, a interação social e o entendimento do contexto, uma vez que foram 

percebidos em todos, avanços significativos a partir do momento em que eles 

compreenderam que ler não é somente decodificar palavras, que as imagens 

também falam por si. Entretanto, é necessário que eles utilizem sua fala para dar 

vida aos personagens e aos desenhos que se encontram nos livros. Percebemos 

que o contato com os livros avançou a partir do momento em que eles viram que 

não são somente as palavras que podem ser lidas, mas que o livro todo é cheio de 

possibilidades de diálogos. 

Lacan (2008) relaciona o modo da escrita psicanalítica da palavra Outro, 

maiúscula – diferente de outro –, às representações do eu que se apresentam 

através das identificações imaginárias. Desse modo, o sujeito se vê a si mesmo no 

campo do Outro, é dele que se trata na função da fala, sendo este Outro o lugar do 

significante, do simbólico, da falta estrutural do sujeito enquanto tal. Sendo assim, 

abre-se a possibilidade para surgir, através da criatividade, um outro significante, 

uma vez que este é incompleto, mutável e sempre diferente de si mesmo; quanto ao 

outro, minúsculo, é a própria imagem antecipada do eu,  que mesmo exterior ao 

sujeito se encontra presente nas relações dialógicas, é o semelhante. 

Assim sendo, podemos inferir que a relação entre literatura e formação de 

leitor encontra-se intimamente ligada ao modo que estes são apresentados aos 

sujeitos, pois vimos no mesmo sujeito, o surgimento de um Outro, representado pela 

sua fala no momento de suas produções individuais, coletivas, recontadas ou 

criadas a partir deles mesmos ou por nós mediadas. Observamos sujeitos 

avançarem nos aspectos subjetivos, acreditando mais em si, se vendo e se 

posicionando como leitores, melhorando sua autoestima e suas relações com o 

outro. Para facilitar esse entendimento iniciaremos com este quadro, que mostra 

alguns avanços individuais, aspecto sobre o qual nos deteremos em seguida. 
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SUJEITOS 

PRESENÇA 
NOS DIAS 

DO 
ENCONTRO 

QUANT. DE 
CONTOS E 
RECONTOS 

REALIZADOS 

ASPECTOS 
PERCEBIDOS NO 

DESENVOLVIMENTO 

RESULTADOS 
PREVISTOS 

ALCANÇADOS 

     
 
 
1.*Beatriz 

 
 
 

03 
 

 
 
 

02 

Pouco se percebe, não 
aderia às solicitações, 
desenvolvia a leitura 
coerentemente, mas no 
momento de recontar 
tinha dificuldades. 

Formação do 
leitor literário, 
inserção social. 

 
 
2. Breno 

 
 

03 

 
 

03 

Em todos os momentos 
Breno necessita de 
mediação para o seu 
reconto ou conto, já o 
modo de explorar o livro 
teve melhora 
significativa. 

Inserção social, 
Formação do 
leitor, melhora na 
autoestima.  

 
 
 
3. Elias 

 
 
 

06 

 
 
 

12 

No início, Elias era muito 
sucinto em suas 
narrativas, com o tempo 
sua narrativa ficou maior 
e mais coerente, 
avançou também no 
modo de explorar o livro. 

Autoestima, 
formação de 
leitor, inserção 
social, bem como 
passou a 
acreditar mais em 
si mesmo, 
ressignificando o  
eu. 

 
 
4. Estevam 

 
 

02 

 
 

02 

Em suas duas 
participações, ele, 
apresentou 
característica de 
identificação com 
personagens. 

Inclusão social, 
ressignificação 
do eu e 
autoestima. 
     

 
 
5. Flora 

 
 

01 

 
 

01 

Apenas um encontro, no 
momento do reconto 
falou: ―Gostei de tudo‖. 

 
           ____ 

 
 
 
 
6. Josy 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

02 

Sempre necessitava de 
mediação e produção 
com palavras breves. 

Formação do 
leitor e Inserção 
social, antes, só 
queria saber de 
uma professora 
da APAE. 

 
 
 

7. Júlia 

 
 
 

03 

 
 
 

04 

Três desses momentos 
foi em contos coletivos, 
e Júlia se expressa com 
poucas palavras, na 
produção individual, 
passou a utilizar melhor 
o livro e necessita de 
mediação da 
pesquisadora. 

Formação do 
leitor e inserção 
social. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Melhorou a coerência 
das narrativas, 
desenvolveu o modo de 
utilizar o livro, passou a 

Melhorou a 
autoestima, a  
inclusão social, e, 
formação do 
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8. Kelvin 

 
 

07 

 
 

08 

não necessitar mais de 
mediação, desenvolveu 
a capacidade de diálogo 
de acordo com a 
realidade. 

leitor e 
ressignificação 
do eu. 

 
 
 
 
 
9. Kaio  

 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 

08 

Desenvolveu um modo 
próprio de leitura, 
iniciando apenas com 
vogais, depois incluiu 
gestos e sons, por 
último, acrescentava 
palavras. Passou a ter 
um grande interesse 
pelos livros e leitura. 
 

Formação do 
leitor, inserção 
social e melhorou 
muito a 
autoestima e 
ressignificação 
do eu. 
 

 
 
 
10. Luiz 

 
 

03 

 
 

03 

Embora muito tímido, 
participou de reconto 
coletivo e de produção 
individual com 
mediação. 

Melhorou a 
autoestima, a 
inclusão social, 
formação 
enquanto leitor. 

 
 
 
 
 
11. Nelson 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

31 

Desenvolveu a 
capacidade de contar 
histórias sem ter que 
incluir no repertório 
parábolas Bíblicas, 
adquiriu o gosto e 
habilidade pela leitura de 
imagens como também 
passou a utilizar o livro 
de modo adequado. 

Autoestima, 
inserção social, 
ressignificação 
do eu e formação 
do leitor literário. 

 
 
 

12.*Nicolas 

 
 
 

04 

 
 
 

04 

Um tanto tímido, mas 
sempre com ótima 
capacidade de se 
expressar. Passou a 
utilizar o livro de modo 
adequado no momento 
do conto e reconto. 

Autoestima, 
inclusão social, 
ressignificação 
do eu e formação 
do leitor. 

 
 
13. Samuel 

 
 

03 

 
 

02 

Inicialmente muito 
inquieto, passou a 
permanecer mais na 
sala e a utilizar o livro de 
modo adequado. 

 Inclusão social 

*Sujeitos alfabetizados 

 

O quadro demonstra a frequência destacando, sobretudo, a falta de 

assiduidade por parte de alguns sujeitos, e isso nos inquietou, mas quando fomos 

compartilhar dessa angústia com uma das funcionárias, esta nos falou algo 

semelhante ao que ouvimos em nossa visita inicial: ―Eles são muito inconstantes, 

faltam demais‖.  Embora este não tenha sido um fator relevante para realizarmos 

nossa pesquisa, pois até os que não participaram com certa frequência apresentaram 
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mudanças positivas; vale mencionar que todos desenvolveram uma categoria que não 

havíamos pensado em incluir em nossa análise, que é o desenvolvimento da 

criatividade, cujo avanço foi perceptível em todos os sujeitos. 

Durante esses encontros pudemos observar o quanto é importante a 

inclusão de práticas educativas que possam estimular o desenvolvimento das 

habilidades desses sujeitos, enquanto leitores literários. E isso deve ser considerado 

no seu mais amplo sentido, desde as possibilidades de se tornarem leitores, o lugar 

identificado por eles, aquele que aparece em suas narrativas, a interação entre si e as 

constantes trocas de conhecimento e ofertas de novos espaços sociais, a 

possibilidade de dar novo sentido ao que antes foi vivenciado de modo angustiante, 

dentre outras possibilidades que a inclusão educacional pode ofertar enquanto 

contributo para o desenvolvimento do sujeito com deficiência intelectual. Para tanto, 

iremos exemplificar tal situação utilizando um conto que l se refere à exclusão.   

 

2.1 O conto “O Patinho Feio” e suas capacidades de significar no processo de 
inclusão 

 

 
Acharam o patinho feio e os outros patinhos achou 
bonito e deixaram o patinho feio para trás e foram 

embora...andou, andou, andou pela floresta, passou 
fome e escutou a zoada das águas e fez o amigo dos 

patos que era diferente dele...acho que acabou...E 
ninguém é mais bonito que ninguém! A história 

acabou. (Nelson) 

 
 

Corso e Corso (2006, p. 31) comentam sobre a questão do nascimento do 

―Patinho feio‖ e a dificuldade de identificação entre este e seus pais, devido sua 

diferença relacionada aos seus irmãos. Tal perspectiva vai ao encontro das 

dificuldades que a criança, ainda bebê, tem de encontrar e construir um lugar no 

mundo, mesmo sendo filho legítimo, o lugar de aceitação por parte de seus pais e 

familiares não lhe é garantido. Essas angústias iniciais enfrentadas pelo patinho feio 

já é uma possibilidade de identificação que os deficientes intelectuais encontram, e 

assim sendo, através do simbólico representado no conto, descobrem mecanismos 

que os conduzem a traçar as fronteiras entre a fantasia e a realidade, tornando-os 

capazes de solucionar seus conflitos. 
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Assim, a questão das dificuldades que o sujeito com algum tipo de 

deficiência tem diante da realidade em que vive e das possibilidades de 

enfrentamento destas ainda é uma questão a ser desenvolvida em larga escala e de 

modo amplo e coletivo, envolvendo não somente o contexto escolar, mas família, 

sociedade civil, governamental e toda cultura da qual o sujeito faz parte. Contudo, 

este é um assunto que temos conhecimento de algumas lutas a seu favor. 

Vimos, no final da década de 1970 e início de 1980, a inserção de alunos 

com algum tipo de deficiência em escolas regulares. A esse respeito, Stainback e 

William (1999) relatam que nesse período houve uma busca por um sistema 

unificado de educação, principalmente na constituição de 1988 através da resolução 

concedida pela Associação para Pessoa com Deficiência Grave. Em 1990 milhares 

de pessoas nos Estados Unidos e em outros países, com vistas na reforma da 

educação, por meio da Schools Are for Everyone (As Escolas São para Todos), 

ganharam força nos tribunais e legitimaram a participação das pessoas com 

deficiência em classe regular nas escolas. Essas e outras práticas tendem a 

possibilitar a participação dos sujeitos com deficiência em escolas regulares, mesmo 

que estas estejam participando, também, de práticas ofertadas por instituições 

filantrópicas. 

No entanto, percebemos que, mesmo com alguns avanços, a questão da 

inclusão da pessoa com deficiência permanece aberta ao diálogo e em constante 

transformação, uma vez que requer mudanças não somente institucionais, escolares 

e governamentais, mas de toda sociedade, da família e do próprio sujeito com 

deficiência.   

Para melhor entender um pouco do que acontece com esse sujeito, 

tomemos o conto ―O patinho feio‖ como amostra de como as narrativas fazem 

referências à vida real e podem suscitar nos leitores aspectos singulares.  No caso 

em questão, trata-se da inclusão, processo que no Brasil é algo estabelecido como 

norma e deve ser colocado em prática em todas as escolas, sejam elas privadas ou 

públicas, diante de uma vasta aplicabilidade de políticas públicas, desenvolvidas por 

ações na área da deficiência, das quais Ferreira e Guimarães (2003, p. 85) citam: 

 

Declaração dos Direitos do Impedido, 1975; a Constituição Federal 
brasileira de 1988; o Programa de Ação das Nações Unidas, de 1982; as 
Normas Internacionais do Trabalho sobre a readaptação profissional, 
publicadas em 1984, pela OIT; a Declaração de Cartagena das índias sobre 
as políticas integrais, para as pessoas portadoras de deficiência, na região 
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ibero-americana, de 1992; a Declaração de Manágua, para um novo modelo 
de desenvolvimento de política para crianças e jovens portadores de 
deficiência e seus familiares, de 1993; a Primeira Conferência Internacional 
de ministros responsáveis pela atenção de pessoas portadoras de 
deficiência, de 1992; as Normas Uniformes sobre a igualdade de 
oportunidades para as pessoas portadoras de deficiência, aprovadas pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1993; a Declaração de 
Salamanca e o Plano das Ações sobre necessidades educativas especiais, 
1994. 

 

Como podemos perceber, existem uma gama de aparatos legais, segundo 

os quais as pessoas com algum tipo de deficiência, seus familiares, profissionais, 

escola e sociedade estão convocados a se unirem pela causa da unidade em prol do 

pleno reconhecimento dos indivíduos com deficiência em exercer os seus direitos  e 

deveres. Essa atuação deve se efetivar não somente no âmbito educacional, mas 

em todas as áreas da assistência social, saúde, trabalho e habilitação/reabilitação 

profissional. Para tanto, tornam-se necessários alguns avanços no que diz respeito 

ao preparo das pessoas, órgãos e instituições competentes, uma vez que tal 

demanda requer conhecimentos específicos acerca das problemáticas e modo 

adequado de intervir para que os resultados desejados sejam alcançados. 

Com base no já referido, percebemos que a busca de um sistema unificado 

de educação; essa mudança foi percebida principalmente em 1988 através da 

resolução concedida pela Associação para Pessoa com Deficiência Grave, mesmo 

assim percebe-se certa resistência das práticas inclusivas. 

Infelizmente, o que temos percebido no cotidiano escolar é uma angústia 

dos profissionais frente à crescente demanda dos mais variados tipos de deficiência 

e das cobranças sociais e familiares, que apontam para uma responsividade do 

corpo escolar como agente transformador das mudanças que eles desejam. Quando 

olhamos para o lado dos profissionais, professores e demais integrantes do espaço 

escolar, notamos claramente uma angústia devido à falta de preparo para enfrentar 

tal situação, vimos algumas poucas escolas repletas de materiais e equipamentos 

sem que esta tenha em seu quadro de funcionários profissionais treinados e 

capacitados para atender a demanda do sujeito com algum tipo de deficiência.  

 Desse modo, podemos perceber que a deficiência também se encontra na 

aplicabilidade das leis acima referidas, na falta de investimento na educação, em 

contratar profissionais das áreas de psicologia, terapia ocupacional, assistência 

social, dentre outros, para juntos com a escola, família e sociedade atuarem de 

modo interdisciplinar, e assim acolher as pessoas com deficiência com o rigor e zelo 
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que eles necessitam. Essa adequação começa com a existência de projetos e 

programas desenvolvidos para situações que os incluam de maneira ativa com os 

demais alunos, produzindo um espaço de convivência onde o aprendizado é mútuo, 

progressivo e ininterrupto. 

Relacionando essa questão à nossa pesquisa, pensamos que falar sobre os 

contos de fadas e sua relação com a inclusão de pessoas com necessidades 

especiais parece-nos um tanto oportuno. Portanto, se atentarmos para o fato de que 

os contos se aproximam da realidade e do cotidiano das pessoas, lidando com 

questões adversas de forma otimista, simples e clara, além de conter em sua 

estrutura uma infinidade de representações que fazem parte do imaginário do leitor, 

servindo de modelo para as representações do que são constitutivos do ser humano, 

suas angústias, ações e sentido de existência e permanência no mundo.  Diante 

disso, os contos permitem que os sujeitos desenvolvam, através de sua imaginação, 

uma melhor capacidade de lidar com seus sentimentos, emoções e ações. 

Sendo assim, Freud, ao desenvolver a Psicanálise, utiliza dos contos para 

interpretar o conteúdo das influências simbólicas que suas narrativas exercem sobre 

as perturbações psíquicas dos seus pacientes. Segundo Freud (2006, p. 305): 

 

Não é surpreendente descobrir que a psicanálise confirma nosso 
reconhecimento do lugar importante que os contos de fadas populares 
alcançaram na vida mental de nossos filhos. Em algumas pessoas, a 
rememoração de seus contos de fadas favoritos ocupa o lugar das 
lembranças de sua própria infância; elas transformaram esses contos em 

lembranças encobridoras.   
 

Tendo como lembranças encobridoras algumas recordações fragmentadas 

dos primeiros anos de vida do sujeito, que por sua vez permanecem em sua 

memória e, quando adulto tais recordações, são capazes de despertar ―alguma 

emoção poderosa ou que, em virtude de suas consequências, tivessem sido 

reconhecidas como importantes logo após sua ocorrência‖ (FREUD, 2006, p. 289). 

Considerando o plano imaginário segundo o qual os contos de fadas se inscrevem, 

Freud identifica a expressão de fenômenos que expressam desejos inconscientes 

em conflitos com forças repressivas tal qual acontecem nos sonhos, na poesia e na 

arte de modo geral. 

Em A psicanálise dos contos de fadas, Bettelheim (1980) atenta para o fato 

de que 
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O conto de fadas é orientado para o futuro e guia a criança – em termos que 
ela pode entender tanto na sua mente inconsciente quanto consciente – a 
abandonar seus desejos de dependência infantil e conseguir uma existência 
mais satisfatoriamente independente. (BETTELHEIM, 1980, p. 19). 

 

Ao perceber que existem histórias parecidas com a sua, que os personagens 

encontram soluções que os direcionam a uma tomada de decisão e se posicionarem 

em um outro lugar, além do já conhecido e habitado por ele, o sujeito passa a 

entender que o que acontece com ele não é algo que o incapacita, pois existem 

dores, sofrimentos, dificuldades, fora de si e que as possibilidades de vencer são 

reais. Mesmo que esse entendimento não aconteça no momento, ele fica latente e 

se manifesta quando encontrar recursos necessários para uma tomada de decisão. 

O modo como os sujeitos são conduzidos a enfrentarem sua realidade, bem como 

as relações familiares e sociais nas quais eles são inseridos, de alguma maneira 

interferem no seu modo de agir e pensar sobre si mesmo e sobre o mundo do qual 

fazem parte. Sigmund Freud (2006), ao escrever ―Totem e Tabu‖, relata sobre a 

forma que perpassam os conhecimentos que temos sobre as tradições humanas: 

 

O homem pré-histórico, nas várias etapas de seu desenvolvimento, nos é 
conhecido através dos monumentos e implementos inanimados que 
restaram dele, através das informações sobre sua arte, religião e atitude 
para com a vida — que nos chegaram diretamente ou por meio de tradição 
transmitida pelas lendas, mitos e contos de fadas —, e através das relíquias 
de seu modo de pensar que sobrevivem em nossas maneiras e costumes. À 
parte disso, porém, num certo sentido, ele ainda é nosso contemporâneo 
(FREUD, 2006, p. 21). 

 
 

Nesse contexto, Freud nos alerta para o fato de que existe, em cada época, 

em cada cultura, algo inerente ao seu tempo, ao modo como o ser humano atua em 

seu contexto familiar, social, religioso. Nesses espaços a forma de organização 

depende de suas tradições, de seus mitos, suas lendas, contos e da maneira como 

a própria estrutura coletiva se estabelece. Assim, por mais contemporâneo que 

sejamos ainda trazemos resquícios dos nossos ancestrais. Eis porque os contos, 

não importa a época, são sempre atuais frente às questões que eles trazem e seus 

significados simbólicos, relacionados à existência humana e sua eterna busca pela 

autocompreensão e pela compreensão do mundo ao seu redor. Tais fatores são 

percebidos pela maneira que é justificada a origem e existência do homem, seja 
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através dos ritos religiosos, dos mitos, dos contos, todos buscam a partir de suas 

narrativas apresentarem o homem a ele mesmo. 

Acreditamos que a função simbólica, o deslocamento do sujeito da condição 

que o outro lhe coloca enquanto limitado e a capacidade ilimitada de sua imaginação 

e criação, o ajudarão a encontrar um lugar melhor que lhes possibilita avanços.  No 

caso dos deficientes intelectuais, a inserção no mundo da literatura será bastante útil 

para a sua constituição enquanto sujeito, devido às várias identificações que os 

contos possibilitam, tanto através das narrativas, como dos personagens. Corso e 

Corso (2006, p. 16), observa que ―é ingênua a pretensão de se propor uma única 

chave de entendimento para as histórias, uma vez que as crianças sabem utilizar os 

contos à sua maneira e segundo suas necessidades‖.  Desse modo, pensamos que 

muitas histórias podem ser úteis na inserção do sujeito com algum tipo de limitação 

na sala de aula. 

Freud (2006) nos fala da função simbólica enquanto elemento necessário 

para aquilo que o sujeito deseja. Assim, é através dela que, inicialmente, os pais 

direcionam sua fala investida de desejo aos seus filhos e estes, por sua vez, a 

introjetam enquanto formadora do seu eu. As representações simbólicas que 

acontecem nas relações entre a criança e de quem faz parte d sua educação, desde 

pais, professores e demais pessoas do seu convívio, favorece seu processo de 

identificação com o discurso de tais pessoas.  Desse modo, a linguagem com a qual 

o adulto se direciona às crianças pode gerar várias representações simbólicas cujo 

desdobramento reflete em sua própria subjetividade. 

Lacan (1998) referencia a função simbólica enquanto mediação que a 

linguagem dos pais estabelece e permite o sujeito se constituir e se relacionar com o 

mundo que o cerca.  Nesse sentido, o discurso que os pais ou cuidador direciona à 

criança designa a ela a entrada na ordem das coisas quanto da palavra;  o olhar que 

os pais direcionam para o filho permite a este a entrada no mundo simbólico e, 

consequentemente, sua entrada na lei, na cultura e na linguagem. Assim, o modo 

como o sujeito é olhado e falado pelo Outro o inscreve no mundo simbólico, lá ele irá 

dispor de recursos internos e a memória do que já foi percebido em algum momento 

anterior, irá conduzi-lo a mudanças, transformações e ampliações das situações 

atuais. 

Nessa perspectiva, acreditamos que o clássico conto da literatura infantil, ―O 

Patinho Feio‖, onde Hans Christian Andersen narra à história de um lindo cisne que 
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nasceu entre patinhos e, desde o primeiro momento do seu nascimento, foi excluído 

de seu meio, inclusive pelos pais, pode nos ajudar com as deficiências intelectuais, 

proporcionando aos sujeitos um espaço para que eles se insiram no contexto social 

e educacional, fazendo a sua parte para superar as barreiras existentes. Embora 

saibamos que além do próprio sujeito existem as partes da família, da escola e da 

sociedade em geral, o que apresentaremos a seguir é apenas uma amostra das 

muitas possibilidades que temos para trabalhar com este conto. 

Na continuação do conto, o patinho feio é destratado e excluído devido sua 

aparência, tanto por patos jovens quanto pela pata mais idosa, mesmo quando sua 

mãe lhe atribui algumas qualidades, de nadar bem e de não incomodar ninguém. 

Nesse contexto, percebemos a tendência que a maior parte das pessoas tem em 

perceber mais as dificuldades do que as potencialidades. Com isso, os sujeitos que 

se identificam com essa situação percebem que não são os únicos que sofrem com 

sua condição de ser diferente, que mesmo assim, mesmo diferente, tem alguém que 

percebe suas qualidades. 

Cansado de ser tratado com indiferença, o personagem principal desse 

conto se desliga de sua família e sai sozinho em busca de um lugar no qual ele seja 

aceito. E nas suas andanças por vários lugares, continua enfrentando diversas 

situações de desaprovações entre os animais e pessoas. São várias as situações de 

perigo vivenciadas; com todas essas provações fica clara, em algumas situações, a 

condição de não pertencimento ao grupo, levando-o ao lugar de exclusão. 

A sensação de não pertencimento é fato confirmado na vida real de várias 

pessoas com deficiência intelectual que tentam participar de modo interativo nas 

salas de aulas, praças, contexto familiar e social, pois são percebidos, vistos e 

julgados pela sua condição aparente e atributos externos, encontrando barreiras 

reais e imaginárias que limitam suas capacidades de desenvolvimento intelectual e 

social. 

Quando o Patinho Feio encontra um lugar onde moram uma velha, um gato 

e uma galinha, todos estes limitados nessa relação triangular, eles exigem que o 

patinho  faça o que eles sabem fazer e desconsideram o conhecimento prévio que 

ele  traz do mundo lá fora. Negligenciar o conhecimento de alguém com 

necessidades especiais não é tão distante da nossa realidade, tentar torná-los iguais 

também não.  Desse modo, a capacidade de superação e de valorização do sujeito 

é desconsiderada. Nessa parte do conto, alguns leitores devem perceber que várias 
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pessoas não enxergam sua verdadeira capacidade, devido ao fato de não se 

permitirem adentrar no mundo do diferente, preferindo permanecer no contexto da 

maioria, onde todos pensam e agem igual. 

De tanto ser mal tratado o Patinho Feio, ao encontrar-se com algumas 

crianças que queriam brincar e se divertir com ele, entendeu que tais atitudes por 

parte das crianças eram de maus tratos e na tentativa de fugir causou uma 

verdadeira bagunça na casa das crianças. Generalizar algumas situações e 

percebê-las com antecedência de modo negativo é uma postura que o sujeito 

deficiente intelectual adquire. Diante dessa realidade, muitas vezes desiste de 

continuar lutando por um reconhecimento enquanto sujeito de direito e deveres e 

que pode participar de modo ativo e produtivo nos diversos contextos sociais como, 

por exemplo, se adaptar à sala de aula interagindo de modo adequado, de acordo 

com suas limitações e potencialidades. 

Somente quando o Patinho Feio olha a sua própria imagem no lago e se 

percebe tão belo quanto às aves que voavam próximo dele, é que entende que a 

diferença estava no outro, que a falta de entendimento ao seu respeito vinha da 

imagem que o outro projetava erroneamente nele e ele pegava para si como 

verdade. Nesse momento, o leitor/ouvinte é convocado a olhar para si mesmo e 

perceber que em si mesmo há o que ele precisa para reagir diante de suas 

dificuldades. 

O conto ―O Patinho Feio‖ convoca o sujeito, através de sua capacidade de 

simbolizar, a valorizar-se através de suas próprias qualidades, a distanciar-se do 

que a sociedade postula enquanto norma, regra e conceito de certo e errado. Sendo 

assim, permite entender que, mesmo vivendo em um mundo cercado de barreiras, 

físicas e humanas, existe a capacidade de superação e de encontro com pessoas e 

grupos com os quais possam sentir-se acolhidos, reconhecidos e valorizados. 

A inclusão requer o reconhecimento por parte de todos e o olhar de cada um 

para que se possa perceber e valorizar, de forma produtiva, o potencial que todo ser 

humano tem de superar suas dificuldades, de possibilitar às pessoas com 

necessidades especiais o uso livre de seus diretos, do lugar que é seu, que é o lugar 

de todos, sem distinção. 

O conto em questão abre a possibilidade de pensarmos também o social, 

que dependendo do modo como este acolhe ou segrega irá fazer com que um lindo 

ganso se perceba como tal, ou permaneça na condição de patinho feio. A 



51 
  
  
 

  

capacidade simbólica permite assim um melhor desenvolvimento de seus atributos 

psíquicos e emocionais, possibilitando um avanço intelectual saudável nos seus 

mais variados aspectos, criativos, cognitivos, de relacionamento inter e 

intrassubjetivos, capaz de dar novos significados a si mesmo, transformando-os e 

provocando mudanças no mundo que os cerca. Na perspectiva do que os contos 

suscitam no sujeito, trazemos a seguir o modo pelo qual alguns teóricos e 

estudiosos acreditam ser necessário para que o sujeito se constitua enquanto tal. 
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3 CAPÍTULO II - SUJEITOS EM CONSTITUIÇÃO: PERCURSOS TEÓRICOS 

 

O Eu é o mestre do eu. Que outro mestre poderia existir?  
Tudo existe, é um dos extremos. 

Nada existe é o outro extremo. 
Devemos sempre nos manter afastados desses dois 

extremos,  
e seguir o Caminho do Meio. 

                                                       Buda 

 

É bem sabido que desde sempre existe uma luta incessante da humanidade 

para desvendar os mistérios de sua mente, seus mais variados tipos de 

comportamentos, suas fragilidades, seus limites e potencialidades, dentre outros 

fenômenos. Essa luta é de interesse das mais diversas áreas da ciência, da 

diversidade religiosa, histórica, cultural, literária e de outras áreas que ao longo da 

civilização vem sofrendo transformações, ao mesmo tempo em que transformam as 

pessoas e o mundo. 

Em um aspecto mais restrito e pontual, pretendemos aqui unir as 

contribuições da psicanálise e da literatura para promovermos, a partir dessa união, 

algumas análises sobre o sujeito com deficiência intelectual e as possibilidades de 

reconstituição de si. Assim, daremos ênfase à capacidade que esse tem de melhorar 

sua autoestima e de interagir socialmente de modo adequado através de sua 

inserção no mundo literário e do processo criador que o conto e reconto de histórias 

suscita no sujeito. Para tanto, iremos considerar tanto questões sociais quanto 

subjetivas e inconscientes.  

Sigmund Freud (2006), fundador da Psicanálise, discorda de René 

Descartes, ao inserir o conceito de inconsciente, como algo que está para além da 

certeza cartesiana que o sujeito tem de si mesmo. Sendo assim, o sujeito freudiano 

é um sujeito do desejo, do inconsciente, que ao nascer nada sabe de si e dos 

outros, nada sabe do mundo no qual habita, pois, o mesmo não possui uma unidade 

comparável ao ―eu‖. O que existe, para Freud, é uma espécie de caos, onde o corpo 

do bebê é descontínuo e fragmentado e, por sua vez, a unidade só pode ser 

apreendida a partir de um esquema mental construído numa relação denominada 

por Jacques Lacan (1998; 2008) de Outro, que ocorre antes mesmo do bebê nascer 

ou de apresentar suas capacidades motoras.  
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Em decorrência disso, para o ―eu‖ se constituir e tornar-se ―sujeito‖ é 

necessária a passagem do imaginário ao simbólico, realizada através da linguagem 

de uma instância feita de palavras, permitindo ao indivíduo concordar com as 

representações daquilo que pode parecer igual. Tendo o imaginário como uma 

relação narcísica, dual que o sujeito estabelece com o outro com o qual ele se 

identifica e o simbólico, como um terceiro elemento que intervém para romper a 

relação imaginária, através da linguagem, da cultura e da lei. 

Assim sendo, o ambiente no qual a criança habita, as funções materna e 

paterna são de grande importância para a constituição do ―eu‖, para o 

desenvolvimento e estruturação da instância psíquica e de sua subjetividade, 

repercutindo assim no modo de ver a si mesmo. No caso de sujeitos com deficiência 

intelectual, segundo Freud (2006), a constituição do ―eu‖ parte da escuta, uma vez 

que somos indivíduos de palavras, então o acesso ao saber inconsciente é inerente 

a todo homem, pois aquele é estruturado pela linguagem: a ideia que tem sobre si 

mesmo pôde ser articulada a partir daquilo que escutou, sentiu e entendeu; é isso 

que o constituirá enquanto sujeito. Além disso, propomos neste trabalho a inclusão 

da literatura, utilizando o conto e o reconto de histórias como formas educativas e de 

relacionamento do sujeito consigo mesmo e com o outro, considerando o saber 

inconsciente e linguístico, pois estes não dependem do sentido concreto das 

palavras para seu livre funcionamento. 

Lacan (2008) nos fala de um sujeito alienado – embora não seja um estado 

permanente – é um processo que acontece no momento em que o sujeito depende 

do significante e este encontra-se no campo do Outro (no momento inicial é ocupado 

pela mãe e através da sua linguagem direcionada à criança e todo o significante que 

ela contém). Existe, assim, uma impossibilidade do sujeito atender a todas as 

demandas do Outro, sendo ele forçado a escolher. Lacan (2008, p. 207), ao situar 

essa escolha ―forçada‖, faz alusão a uma ameaça do assaltante: ―‗A bolsa ou a 

vida!‘, se escolho a bolsa, perco as duas. Se escolho a vida, tenho a vida sem a 

bolsa, isto é, uma vida decepada‖.  

Nessa concepção, Lacan (2008) aponta que o ser para o sujeito está 

descartado, já que o sentido vem do campo do Outro, isto é, o desejo do Outro é 

apreendido pelo sujeito naquilo que não faz sentido, naquilo em que o discurso do 

Outro também não completa e desenvolve tantos ‗por quês?‘. Assim, a criança 

também percebe a falta no Outro materno e passa a buscar o seu ser em algo de 
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―fora‖, que não esteja no sujeito e no Outro.  No caso de nossa pesquisa, esse algo 

de fora pode ser representado através dos contos, dos personagens e das narrativas 

e inclusive da identificação do sujeito com ele mesmo nos momentos de suas 

produções. 

O modo que encontramos para apresentarmos aos sujeitos de nossa 

pesquisa esse ―algo de fora‖ e ajudá-los a entender algumas situações inquietantes 

de sua vida e sua história, foi trazermos a literatura, recheada de possibilidades de 

identificações. O postulado psicanalítico de Bettelheim (1980) e Corso e Corso 

(2006) trata da importância que os contos de fadas têm na vida das crianças 

(embora os sujeitos de nossa pesquisa não sejam crianças em sua idade 

cronológica, sua idade mental é aquém dessa), já que essas histórias literárias 

servem de Outro, segundo o qual, Lacan (2008) se refere ao ―fora‖. 

Pensando nisso, acreditamos que as narrativas possibilitam aos sujeitos 

oportunidades de se identificarem com a trama e com os personagens, sugerindo 

respostas para algumas perguntas, soluções para suas angústias.  Além da 

possibilidade de escolher o lugar de atuação nas narrativas que irão criar nos 

recontos consideraremos, principalmente, aquela de se formarem leitores. Em 

relação ao significado simbólico dos contos para psicanálise, Bettelheim (1980, p. 

190) afirma que:  

 

Os contos de fadas descrevem estados internos da mente, por meio de 
imagens e ações. Como a criança reconhece a infelicidade e a mágoa 
quando uma pessoa está chorando, assim também os contos de fadas não 
precisam se estender sobre a infelicidade de uma pessoa. [...] No conto de 
fadas, os processos internos são trazidos em imagens visuais.  

 

Apesar de o nosso público-alvo ser adulto com deficiência intelectual e não 

crianças, diferentemente do que se refere o autor, acreditamos que essas imagens 

são significantes, pois possibilitam ao sujeito realizar processos de identificação que 

farão parte da sua própria constituição. Cada personagem e cada história por eles 

vivenciadas são provocativas, no sentido de que, segundo Lacan (2003), o sujeito 

depende do significante que se encontra primeiro no campo do Outro. Nesse 

sentido, as histórias e personagens são fundamentais para que seja atribuído o lugar 

singular do sujeito, já esses desempenham o papel de Outro. 

Assim, o sujeito da enunciação se constitui numa relação intersubjetiva, de 

modo que sua subjetividade na enunciação passa a se relacionar com o Outro, 
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tornando-se uma intersubjetividade, na qual vários discursos se entrecruzam. Dessa 

forma, podemos pensar a utilização dos livros literários como ponte para o 

surgimento de um sujeito que encontra-se latente e por algum motivo prende-se em 

si, mas através da leitura de imagens e do reconto das histórias pode vir a perceber 

o mundo e a si mesmo com novas perspectivas. 

Fadiman e Frager (1986) afirmam que, de acordo com a escola gestáltica, o 

modo como o indivíduo seleciona o que é de seu interesse em um dado momento 

representa-o constitutivamente, já que suas escolhas são particulares. Assim, o 

discurso dos nossos sujeitos, acerca do que eles percebem das ilustrações das 

histórias literárias, parte da própria história, como também de todas as suas 

experiências anteriores e aspirações futuras. Segundo essa teoria, todo aspecto do 

comportamento humano pode ser considerado como uma manifestação de todo o 

ser da pessoa. Daí a nossa inclinação em pensarmos o sujeito que emerge de suas 

narrativas como um agente capaz de transformar-se e de representar-se. 

Sampaio (2005), Amarilha (2003; 2006) e Coelho (2000; 2008) nos 

direcionam pelos caminhos da literatura enquanto mediadora entre o leitor e a 

consciência que esse tem do mundo, no processo de sua formação. Os autores 

percebem no mito e nos contos maravilhosos a possibilidade dos leitores se 

desenvolverem, já que essas formas literárias permitem ser relacionadas às histórias 

de vidas, isso devido à carga simbólica que comportam, tornando-se assim sujeitos 

―pensantes‖, como propõe Amarilha (2006). 

A mediação, portanto, torna-se fator preponderante para o desenvolvimento 

do prazer pela leitura, uma vez que o modo como a literatura é apresentada aos 

sujeitos e trabalhada em sala de aula os conduzirá em sua formação, tornando-se  

fundamental para isso. Nessa perspectiva, Sampaio (2005, p. 43-44) comenta que: 

 

A mediação pedagógica ocupa um lugar privilegiado na pesquisa-ação 
participativa por colocar em evidência o papel de sujeito do aprendiz e do 
professor, com ênfase no processo de aprendizagem. Abrange o 
desenvolvimento intelectual, afetivo, as competências e atitudes dos alunos 
que lhes favoreçam compreender a sua realidade e até mesmo nela interferir, 
quando possível.  

 
O sentido da mediação apresentado por Sampaio (2005) vai ao encontro de 

um dos aspectos que percebemos em nossa pesquisa, pois aponta para os sujeitos 

da pesquisa e suas características intelectuais, emocionais e sociais, conduzindo-os 
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não somente para o processo de aprendizagem, mas para uma intervenção no 

contexto no qual estão inseridos e, também, alterando-se.  

Uma vez que consideramos outros processos de mediação, que dizem 

respeito às pessoas com as quais os sujeitos interagem e os recursos materiais que 

lhes são apresentados, trabalhamos com Bakhtin (2010). Do seu postulado 

utilizamos alguns dos conceitos relacionados ao discurso e à linguagem e suas 

relações com o Outro (bem como, a concepção dialógica da linguagem, da palavra 

enquanto signo pertencente a um outro social, as marcas da heterogeneidade do 

discurso,  da intersubjetividade, dentre outros conceitos), pois o fator social da 

linguagem está sempre em evidência na interação entre os sujeitos, considerando 

que:  

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, 
nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 
da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A 
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. 
(BAKHTIN, 2010, p. 127). 

 
 

Diante disso, percebemos que Bakhtin (2010) e a psicanálise lacaniana se 

interceptam, tendo em vista que para o sujeito se constituir é necessário a 

participação de um Outro que permita a interação da linguagem e suas diversas 

formas de significar, permitindo a cada sujeito um encontro e um afastamento 

consigo mesmo e com este Outro que o constitui, pois é na relação social que a fala 

produz sentidos. A partir dessa aproximação, analisamos alguns aspectos 

linguísticos encontrados nos recontos produzidos pelos sujeitos de nossa pesquisa, 

seu modo de interagir com o Outro e as possibilidades de se inserir em outros 

espaços além de suas casas e a APAE. 

Abramovich (1997), Santaella (2012) e Bitar (2002) trabalham com literatura 

de imagens e nos oferecem ricas contribuições no que se refere a esse aspecto de 

nossa pesquisa, pois trazem uma diversidade de sentidos sobre as propriedades 

intrínsecas às imagens e suas funções linguísticas, sociais e cognitivas. De acordo 

com as autoras, as imagens facilitam a leitura desses sujeitos e, a partir disso, 

inferimos que essas desempenham um importante papel para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e do pensamento, em consonância com a função simbólica que o 

universo imagético-mágico e encantador podem propiciar a esses sujeitos.  
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É sabido que cada história tem personagens e tramas diversas, assim como 

nos enredos familiares e demais espaços onde a relação humana existe, pois 

nestes, as relações de transferências estão presentes e é por intermédio dessas, 

que se permite aos sujeitos a possibilidade de falar de modo mais aberto sobre sua 

história de vida, não apenas relatando, mas representando tal história. 

A transferência é um conceito que Freud (2006) utilizou para explicar a 

relação que acontece entre analisando e analista, onde o paciente vivencia de modo 

atualizado seus sentimentos infantis, pois este deposita no analista que, por sua vez, 

se apropria do saber inconsciente que surge na fala do analisando. A transferência 

não ocorre somente na relação analítica, mas em todas as relações humanas, pois é 

um fenômeno universal. Assim, ela também ocorre nas relações estabelecidas entre 

leitor e narrativa, com seus personagens e suas respectivas histórias.  Desse modo, 

os contos e recontos servem de material simbólico, como uma quebra da relação 

imaginária sem saída e permitem, através da linguagem, utilizar a criatividade e 

encontrar novos caminhos e soluções para os sujeitos e suas histórias. 

Quanto à criatividade e a capacidade do sujeito perceber o mundo que o 

cerca, Freud atribui que percebemos simultaneamente o mundo externo e interno, 

de modo que ―[...] todas as representações se originam de percepções e são 

repetições dessas‖ (FREUD, 1925, p. 267). Mesmo considerando que o inconsciente 

tem seu próprio modo de percepção, esse se encontra diretamente relacionado ao 

consciente, formando assim um julgamento único, subjetivo. Além disso, isso faz 

com que a união de vários elementos ou a omissão de algum desses, modifique a 

reprodução do que foi percebido por esses elementos estarem relacionados a 

história de vida do sujeito, em momentos anteriores  e em suas aspirações futuras, 

pois a percepção não é um processo puramente passivo. 

Tudo isso acontece de modo inconsciente, assim como também 

inconscientemente, o sujeito se percebe intersubjetivamente e, através do olhar do 

outro, vai se reconhecendo. No caso do sujeito com algum tipo de deficiência, 

durante esse processo pode acontecer algumas vivências negativas inconscientes, 

mas que podem e devem ser superadas através da elaboração das angústias, do 

apoio e ajuda de profissionais, ou de outros sujeitos que se encontram em situações 

idênticas.  

Freud (2006, p. 153) nos lembra que o inconsciente não é uma descoberta 

da psicanálise, já que este conceito havia sido elaborado por alguns filósofos e 
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destaca ―Schopenhauer cuja ‗vontade‘ inconsciente equivale as pulsões mentais da 

psicanálise‖. Ele, assim como Freud, também atentou para as questões da ânsia 

sexual da humanidade. Por sua vez, ao formular sua teoria, considera esses dois 

aspectos – inconsciente e sexualidade – como ―questões que tocam pessoalmente 

cada indivíduo e o forçam a assumir alguma atitude em relação a esses problemas‖ 

(FREUD, 2006, p. 153). 

Lacan (2008, p. 199) complementa esse conceito mostrando a relação direta 

que o inconsciente tem com a linguagem, atribuindo a estes a mesma estrutura, pois 

o inconsciente é a soma dos efeitos da fala sobre um sujeito, no momento em que o 

sujeito se constitui pelos efeitos do significante, e este, por sua vez, é produzido no 

campo do Outro. Ele considera o sujeito e o Outro em dois campos diferentes, 

concebendo ao sujeito uma posição imaginária, na ordem simbólica em relação ao 

desejo do Outro de modo que, logo que vem ao mundo, a criança se encontra no 

discurso do Outro, ela já é introduzida nas fantasias dos seus pais, em suas histórias 

sociais e cultura a qual eles pertencem. Lacan (1995, p. 200-201) infere que o 

sujeito surge a partir do que o Outro lhe confere enquanto significante, para atuar e 

vir a ser. Assim, o Outro como lugar da linguagem, lugar da fala, precede ao sujeito 

e por ser constituído no campo do Outro, se encontra alienado a ele. 

Nosso trabalho, no entanto, se direciona ao sujeito deficiente intelectual, cuja 

contribuição freudiana sobre o aspecto das deficiências aponta para a questão da 

determinação de um lugar para este sujeito, uma vez que a psicanálise freudiana 

considera a questão da sexualidade na etiologia das neuroses, entendendo a 

neurose como um conflito psíquico, cujo início se encontra na infância. Partindo dos 

estudos sobre a sexualidade infantil, Freud (2006) se utiliza da pulsão para 

determinar o caráter erótico do corpo da criança, um corpo de desejo. Desejo este 

que ao teorizar sobre o Complexo de Édipo, Freud define a sexualidade infantil 

como perversa-polimorfa, dotada de uma autossuficiência e impossível de ser 

dominada. Desse modo, a resolução do Complexo de Édipo é uma das 

problemáticas fundamentais para a constituição do sujeito, pois é a partir da sua 

resolução que o sujeito se organizará para vir-a-ser.  

No tocante às questões sexuais, os contos podem ser percebidos de modo 

ambíguo quando se apresentam nos seus aspectos lúdicos e, ao mesmo tempo, 

libertador, pois oferecem aos leitores possibilidades de lidar com o imaginário que 

percorrem os desejos, as fantasias e demais manifestações da sexualidade. Em 
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relação ao aspecto repressor, esse se apresenta com o caráter pedagógico da 

sexualidade, reproduzindo questões que estão presentes na atualidade com todo o 

seu estereótipo do masculino e feminino e suas devidas inibições e repressões. 

Para Lacan (1999), os Três Tempos do Édipo traz em suas formulações 

questões segundo as quais são as resoluções do Édipo como determinantes para a 

formação da estrutura do sujeito enquanto neurótico, psicótico ou perverso. Não 

iremos nos deter sobre essas questões, uma vez que nossa pesquisa aponta para 

um outro postulado psicanalítico, que é a noção de sujeito e do ―eu‖. Entretanto, 

consideramos necessário fazermos referência ao sexual, uma vez que existe no 

imaginário popular, muito difundida pelo senso comum, uma falsa concepção de que 

o sujeito com deficiência intelectual tem a sexualidade exacerbada.  

Em relação às pulsões sexuais e o direcionamento de que sejam aceitas 

socialmente, Freud (2006) mostra como alternativa o conceito de sublimação, como 

sendo: 

 

Um processo que diz respeito à libido objetal e consiste no fato de o instinto 
se dirigir no sentido de uma finalidade diferente e afastada da finalidade da 
satisfação sexual; nesse processo, a tônica recai na deflexão da 
sexualidade. (FREUD, 2006, p. 101). 

 

O autor descreveu como atividades de sublimação, principalmente, a 

atividade artística e a investigação intelectual, considerando também as atividades 

que a sociedade confere grande valor. Mesmo assim, Freud (2006) ainda atenta 

para o fato de que nem todo neurótico possui grande talento para a sublimação e 

que muitos deles adoeceriam se possuíssem talentos para sublimar suas pulsões. 

Ele relata ainda que ―a ambição educativa é de tão pouca utilidade quanto a 

ambição terapêutica‖ (FREUD, 2006, p. 132); desse modo, não indica a análise 

como tratamento para sublimar as pulsões em todos os casos. 

No caso do deficiente intelectual, o desvio da energia reprimida através da 

sublimação pela criatividade apresenta-se como recurso pedagógico eficaz. Além 

disso, a mediação é adequada para a educação sexual daqueles, bem como para 

lidar com questões inconscientes que por ventura possam impedir a constituição do 

sujeito e do ―eu‖. Daí pensarmos a inserção do conto e do reconto de histórias como 

recurso pedagógico e terapêutico para o sujeito com deficiência intelectual, com a 

finalidade de ressignificar sua história de vida e posicionamento deste enquanto 
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sujeito de desejo, no sentido de melhorar sua autoestima, possibilitando diálogos 

com assuntos variados e validação de sua palavra enquanto significante.  

Jacques Lacan (2008) refere-se ao campo do Outro como: 

 
 
O significante produzindo-se no campo do Outro faz surgir o sujeito de sua 
significação. Mas ele só funciona como significante reduzindo o sujeito em 
instância a não ser mais do que um significante, petrificando-o pelo mesmo 
movimento com que o chama a funcionar, a falar, como sujeito. Aí está 
propriamente a pulsão temporal em que institui-se o que é a característica 
da partida do inconsciente como tal. – o fechamento. (LACAN, 2008, p. 
203). 

  

Ao que se infere sobre o ―fechamento‖, esse ocorre através da fala livre que 

cada sujeito tem e pode manifestar suas histórias, percepções, angústias, seus 

desejos e assim interagir com o outro que também o constitui por meio das trocas 

que acontecem nos discursos. A possibilidade que o conto e o reconto de histórias 

tem de fazer surgir no leitor alguns aspectos de sua subjetividade, de proporcionar-

lhe uma ressignificação de suas questões que lhes são de difíceis entendimento e 

aceitação, de poder falar de modo ameno e disfarçado sobre situações conflitantes, 

é algo mágico, antigo e eficaz. Fato este confirmado na análise com adultos que, por 

sua vez, nos trazem lembranças de situações vivenciadas em sua infância, onde 

algum personagem, história ou situação que estava sendo contada, lhe apaziguava 

a inquietude ora latente.  

Freud (2006) não situa o deficiente intelectual com dificuldades vinculadas 

ao corpo, ao biológico, mas na possibilidade de escuta, perante um ser de palavras; 

da mesma forma refere-se Lacan, ao conceber o saber inconsciente, que por sua 

vez não depende do sentido concreto da palavra, mas que esse é estruturado como 

linguagem, pois é a linguagem que organiza a existência humana nas suas 

operações de estrutura linguística, ou seja, referentes ao modo como o sujeito 

articula para si o que entende, sente e escuta. A partir desse cenário, o sujeito 

encontra uma lógica para sua vivência.   

Freud (2006, p. 135) ainda ressalva a importância que o brincar tem para as 

crianças e sua relação com o ato criativo dos poetas, uma vez que ao brincar, a 

criança ―cria um mundo próprio, ou melhor, reajusta os elementos de seu mundo de 

uma nova forma que lhe agrade‖.  Também nessa perspectiva, o conto e o reconto 

de histórias proporcionam ao sujeito uma criação poética, do seu universo antes 

secreto em conexão com seus desejos que, segundo Freud (2006, p. 139), são 
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desejos insatisfeitos, pois o desejo motivam a fantasia e utilizam ―uma ocasião do 

presente para construir, segundo moldes do passado, um quadro do futuro‖. Desse 

modo, através da linguagem e sua rede de significantes, surge o sujeito do 

inconsciente que possibilitará uma ressignificação do seu ―eu‖ e provocando 

mudanças nos contextos sociais. 

Lacan (2008, p. 126) relata que, de modo inconsciente, o significante 

atribuído pelo sujeito através da fala que lhe é dirigida forma o próprio sujeito.  

Assim, Lacan partiu da concepção que a linguística tem sobre os termos opositores 

significante/significado e situa o significante – e não o signo – como unidade 

linguareira de base. Para Saussure o signo linguístico possui dois aspectos: sentido 

e imagem acústica, os quais foram renomeados de significado e significante, 

respectivamente, por Lacan (2008). Esse autor reduz o significante ao considerar 

que esse só tem significado no pareamento com outro, só tem sentido na estrutura 

numa relação entre S1 e S2, ou seja, o significado remeterá sempre a outro 

significante que por sua vez estará também ligado a outro, sem que se esgote o 

sentido de um objeto. 

Para entendermos os significantes lacanianos, iremos transcrever o que 

Rappaport (1992, p. 77) descreve em seu texto: ―As estruturas clínicas‖: 

 

S1, significante um, e S2, significante dois, formam parte de uma linguagem 
formalizada, onde cada um deles pode receber significações diversas nos 
diferentes momentos da obra de Lacan. 
Assim, temos o par S1 oposto a S2. 
S1 é um significante enquanto se opõe a outro significante, S2. 
S1 é um significante enquanto se opõe a todos os outros S2 do mesmo 
conjunto. (Note-se que aqui aparece a noção de conjunto, que vem da 
matemática e também de relações oposicionais entre significante: por 
exemplo, S1 oposto a S2 etc.) 
S1 é um significante enquanto se opõe a todos os outros S2. 
S2 é o significante a que todos os outros se opõem. 
S1 é também o significante ‗mestre‘. 
S2 é o Outro e assim por diante.  

 

Lacan (2008) é categórico ao concluir que o psiquismo se estrutura a partir 

de uma alienação entre mãe e filho, ou de quem dele cuida. Desse modo, podemos 

relacionar o significante S1 à mãe e o S2 ao filho que, por sua vez, encontra-se 

alienado ao desejo da mãe, antes mesmo de nascer, pois existe um conjunto de 

desejos, demandas e desígnios que lhe é dirigido e que determinará o seu 

nascimento (e nada tem a ver com a gestação). Sua pré-história já existia no Outro – 
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mãe, pai, família... –, e essa demanda marcará o bebê através das projeções do 

passado como sua pré-história. Assim, o bebê encontra-se alienado nesse Outro 

que introduz suas marcas simbólicas e materiais – significantes –, tornando-se 

assim, um ato de resposta, uma resposta dada em ato. 

Lacan (2008) ainda ressalta que a alienação e o assujeitamento são próprios 

ao sujeito, pois esse nasce por ação da linguagem e o lugar que a mãe ocupa neste 

momento é um lugar de Outro que oferece significantes através da fala. Mesmo 

assim, o ser da criança não pode ser totalmente coberto pelo sentido que o Outro 

oferece, já que o sujeito, por sua vez, não se submete a todos os significantes. É 

necessário, também, expormos o que Lacan (2006, p. 206) fala sobre o vel 

alienante; o autor o expõe como uma escolha forçada entre o ser e o sentido, entre o 

―não penso‖ e o ―não sou‖ e, além disso, esse vel surge do recobrimento de duas 

faltas: a separação e a liberdade.  

 

Uma falta é, pelo sujeito, encontrada no Outro, na imitação mesmo que lhe 
faz o Outro por seu discurso. Nos intervalos do discurso do Outro, surge a 
experiência da criança, o seguinte, que é radicalmente descartável – ele me 
diz isso, mas o que é que ele quer? (LACAN, 2008, p. 209). 

 

Nesses casos, as perguntas que as crianças fazem aos adultos (o desejo do 

Outro) são assimiladas mentalmente por elas e aquilo que não lhe satisfaz é o que 

faltou no discurso do Outro para ser entendido. A outra falta diz respeito à fantasia 

de sua própria morte, de seu desaparecimento; pode ele me perder? É o primeiro 

objeto que o sujeito põe em jogo nessa dialética. É nesse momento de separação 

que o seu desejo se constituirá no espaço entre os significantes, ou seja, seu desejo 

é desconhecido e surgirá através daquilo que não é respondido diretamente. 

A partir dessa separação acontece a abertura do inconsciente da criança e 

essa vê a si aparecer no campo do Outro, como é dito: seu desejo é o desejo do 

Outro; nesse momento, a importância do olhar do outra para a criança é 

fundamental, (Lacan (2006) nomeia essa fase de ―O Estádio do Espelho‖ como 

formador da função do ―eu‖). Sobre esse conceito nos debruçaremos em um 

momento posterior, já que é válido tanto para o entendimento do que já falamos 

como para a vinculação da nossa proposta de trabalharmos a psicanálise, o conto e 

reconto de histórias e a reconstituição do sujeito, bem como sua autoestima e seus 

relacionamentos sociais. 
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Acreditamos que no momento de apresentação das histórias aos sujeitos 

com deficiência intelectual, esses são convocados a falar sobre as mesmas, 

acontece à entrada desses sujeitos no campo do Outro, Outro esse desconhecido 

por ele mesmo e com o qual ele sempre interagiu mesmo sem saber. Bakhtin (2003, 

p. 297) comenta que: 

 
 
[...] Os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a 
si mesmo; uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos 
outros. Esses reflexos mútuos lhes determinam o caráter. Cada enunciado é 
pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está 
ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Cada 
enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados 
precedentes de um determinado campo: ela os rejeita, confirma, completa, 
baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva 
em conta.  

  

Desse modo, supomos que no reconto os enunciados servem como suporte 

para os processos de identificações que naturalmente acontecem entre os sujeitos e 

os personagens e suas histórias advindas do contexto literário. Tal subversão ocorre 

de modo inconsciente pela sutileza que o ato da fala produz no momento das 

construções narrativas dos sujeitos. É nesse momento que eles, além de 

transformarem os textos originais, transformam seu modo de pensar sobre si 

mesmos e sobre a realidade em questão. 

Nesse momento, recorremos ao sentido que Bakhtin (2003) dá ao 

dialogismo, que por sua vez diz respeito à relação entre o diálogo do sujeito que 

narra e o diálogo do outro. Esse não precisa ser face a face, pois ocorre na hora em 

que o sujeito fala, tendo em vista que essa se remete à outros discursos, inclusive 

aquele esquecido,  dando início a uma nova concepção do mesmo fato. Cada sujeito 

evoca um pouco do seu mundo em sua fala, reproduz questões sociais e de sua 

própria vivência. Em relação a isso, Bakhtin (2010, p. 117) afirma que: 

 

O mundo interior e a reflexão de cada indivíduo têm um auditório social 
próprio bem estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas deduções 
interiores, suas motivações, apreciações, etc. Quanto mais aculturado for o 
indivíduo, mais o auditório em questão se aproximará do auditório médio da 
criação ideológica, mas em todo caso o interlocutor ideal não pode 
ultrapassar as fronteiras de uma classe e de uma época bem definidas.  

  

Os conteúdos das narrativas são reproduções de uma realidade vivenciada 

por cada sujeito, tanto de modo interno, subjetivo, quanto de sua vivência social, 
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suas relações externas, que conduzem o conteúdo de suas expressões verbais, 

juntamente com seu modo de interpretar o mundo, seus desejos e sua maneira de 

se posicionar diante do diálogo em questão. Devido a grande influência que as 

questões sociais e culturais exercem sobre o modo de reprodução da palavra, 

quanto mais elevado o nível do sujeito nesses aspectos, maior a capacidade de 

ampliar sua interação social, bem como de desenvolver sua narrativa. 

Em nossa pesquisa, todos são convocados a falar exatamente pela 

possibilidade que as histórias oferecem aos sujeitos. Podemos citar como exemplo o 

fato de servirem como fonte de inspiração diante do que está sendo ouvido na 

contação ou lido nas imagens contidas nos livros. Sendo assim, a literatura ajuda o 

sujeito a dar um novo sentido ao seu existir e permite que esse se utilize do 

enunciado para evocar os sentidos necessários para construir uma realidade melhor. 

Bakhtin (2003, p. 229-339) se refere ao valor do enunciado que vai além do sistema 

linguístico: 

 

Todo enunciado pretende a justiça, a veracidade, a beleza e a verdade (o 
enunciado figurado), etc. Esses valores dos enunciados também não são 
determinados por sua relação com a língua (como sistema puramente 
linguístico) mas por diferentes formas de relação com a realidade, com o 
sujeito falante e com outros (alheios) enunciados (particularmente com 
aqueles que são avaliados como verdadeiros, belos, etc.). 

   

A relação que o sujeito tem com a obra vai além dos aspectos estruturais da 

linguagem, ela penetra na realidade do indivíduo que dá voz e sentido através da 

relação dialógica que acontece entre o ele e o discurso do outro. Os leitores fazem 

do seu enunciado uma ponte entre o mundo do conto e o seu mundo (no devido 

contexto social), contextualizando sua história com uma realidade por ele desejada e 

existente fora dele, no mundo do personagem. 

Eis a possibilidade de um diálogo entre o contexto literário, o mundo ideal e 

a própria história do sujeito, que tanto marca as interações pessoais e sociais do 

sujeito que se apropria do universo encantado da literatura. Além disso, o enunciado 

é uma forma do sujeito falar de si, mesmo quando se refere ao Outro e ao passo que 

fala permite uma aproximação do Outro em sua vida, uma relação dual entre o 

ouvinte e o narrador, que se encontram ao passo que um fala e o outro escuta.  

É nessa tentativa de aproximação entre os sujeitos com deficiência 

intelectual e o mundo mágico da literatura que nosso trabalho se desenvolve, bem 
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como na perspectiva de ampliar os espaços sociais nos quais eles circulam, pois, 

desse modo, ampliam-se também seus discursos e o sentido que eles dão a si 

mesmos e ao outro. Bakhtin (2010, p. 129-130) desenvolve seu pensamento sobre 

―a interação verbal‖, e comenta: 

 

A situação e o auditório obrigam o discurso interior a realizar-se em uma 
expressão exterior definida, que se inscreve diretamente no contexto não 
verbalizado da vida corrente, e nele se amplia pela ação, pelo gesto ou pela 
resposta verbal dos outros participantes na situação de enunciação. [...] As 
fórmulas da vida corrente fazem parte do meio social, são elementos da 
festa, dos lazeres, das relações que se travam no hotel, nas festas, dos 
lazeres, etc. Elas coincidem com esse meio, são por ele delimitadas e 
determinadas em todos os aspectos. Assim, encontram-se diferentes 
formas de construção de enunciações nos lugares de produção de trabalho 

e nos meios de comércio. 
 

As questões sociais e ideológicas pelas quais perpassam a linguagem e as 

formas dos enunciados estão diretamente relacionadas ao meio no qual o sujeito e 

as pessoas com as quais ele convive e dialogam. Todos esses aspectos ao mesmo 

tempo em que constituem o sujeito também constituem o outro, com o qual as 

situações dialógicas acontecem – auditório.  Desse modo, podemos pensar nas 

limitações linguísticas e dialógicas que as pessoas com dificuldades intelectuais 

enfrentam no seu dia a dia, por não serem instigados ao diálogo mais amplo, nem 

participarem dos diversos contextos sociais que estão ao mesmo tempo próximos e 

tão distantes. 

Assim, nossa pesquisa proporciona a oportunidade dos indivíduos se 

posicionarem e assim se constituírem enquanto sujeitos através do valor simbólico e 

suas mais diversas nuances encontradas nas obras infantis.  Isto é, defendemos que 

toda linguagem humana possui sua raiz no simbólico, assim como as obras da 

literatura infantil são o lugar simbólico de se manifestar em suas mais diversas 

possibilidades, pois não existem regras para os sonhos serem apresentados em 

palavras e imagens, basta ter um sujeito que deseje e um outro que o coloque nesse 

lugar. 

Percebemos que não somente as narrativas, mas as ilustrações presentes 

nos livros literários servem de ponte para a comunicação leitor e ouvinte, já que ao 

interagir com as histórias, os leitores discorrem sobre assuntos referentes às 

imagens. Amarilha (2009, p. 42) afirma que ―não se pode falar em literatura infantil 

sem ilustração‖, pois a possibilidade de ler as imagens estimulam os leitores a 
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avançarem para os estágios posteriores, capacitando-os para o discernimento entre 

o mundo real e a ficção, isso porque: 

 

A literatura possibilita esse treinamento no simbólico em dois níveis: no 
nível da palavra – quando chama atenção sobre si mesma, pois a literatura 
é produto de linguagem. Na literatura a palavra é o elemento mais 
importante, é ela que desencadeia o universo imaginário. [...] O outro nível 
em que atua é o da identificação com as personagens de uma narrativa 
que dá ao leitor ou ouvinte a possibilidade de suspender, transitoriamente, 
a relação com o cotidiano e viver outras vidas. (AMARILHA, 2009, p. 54-
55). 

 

Observamos que tanto a palavra, com toda sua carga simbólica, quanto a 

identificação com os personagens e narrativas são fatores importantes na vida do 

leitor em relação à sua constituição enquanto sujeito. Logo, a palavra é o que 

possibilita a entrada do sujeito no mundo imaginário, no mundo das possibilidades, 

no qual esta, por ser o signo linguístico por excelência, tem de significar, dando 

espaço para sua subjetividade.  

Já a identificação aponta para a possibilidade oferecida ao sujeito de se 

posicionar diante de questões sociais, familiares e psicológicas, uma vez que é 

natural que as narrativas expressem assuntos do cotidiano desses sujeitos. Com 

isso, percebida uma semelhança, do real ou da ordem do desejo, as identificações 

com os personagens e suas histórias possibilitarão uma melhor aceitação do sujeito 

consigo mesmo e com a realidade que dela faz parte, melhorando com isso a sua 

autoestima e suas relações sociais. 

As questões inconscientes que se encontram nos processos de 

identificação possibilitam ao indivíduo um direcionamento de suas escolhas. Assim, 

Bettelheim (1980, p. 33) esclarece que ―Num conto de fadas, os processos internos 

são externalizados e tornam-se compreensíveis, enquanto representados palas 

figuras da estória e seus incidentes‖. Desse modo, percebemos que nas narrativas 

o sujeito encontra um modo de dizer e dizer-se, bem como de encontrar resoluções 

para algo que lhe seja um tanto difícil de entender por via do real. As histórias tanto 

falam direta e indiretamente de questões que lhes são peculiares e, essas 

aparecem como possibilidades de entendimento, uma vez entendida, as 

dificuldades ficam mais fáceis de serem enfrentadas e solucionadas. 

No segundo momento de nossa pesquisa os sujeitos estavam atentos aos 

contos desenvolvidos por Elias e Nelson, mas um ou outro, que por ventura queria 
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falar, era repreendido por algum participante que falava diretamente ou falava com 

a professora, convocando-a para que esta se posicionasse em relação ao sujeito. 

Desse modo, podemos inferir que as questões de ordem social tanto advêm do 

sujeito que narra, envolvido pela dinâmica processual de construção de sentidos da 

sua fala direcionada ao Outro, quanto do interlocutor, que ao adentrar no processo 

de escuta, é por este envolvido e mobilizado a uma participação ativa no ambiente 

social. 

Todos os aspectos que constituem o ser humano, seja na vertente biologia, 

psicologia e social, devem ser considerados para que possamos entender algumas 

limitações, bem como suas potencialidades. E para estimular várias áreas (tanto as 

de relacionamentos e interação, quanto a cognitiva) a literatura serve como um 

excelente mediador. Coelho (2000, p. 197) atenta para a importância que o livro 

infantil tem sobre os aspectos psicológico, pedagógico, estético e emocional da 

linguagem imagem/texto, de modo que esse: 

 

. Estimula o olhar como agente principal na estruturação do mundo interior 
da criança, em relação ao mundo exterior que ela está descobrindo. 
. Estimula a atenção visual e o desenvolvimento da capacidade de 
percepção. 
. Facilita a comunicação entre a criança e a situação proposta pela 
narrativa, pois lhe permite a percepção imediata e global do que vê. 
. Concretiza relações abstratas que, só através da palavra, a mente infantil 
teria dificuldade em perceber; e contribui para o desenvolvimento da 
capacidade da criança para a seleção, organização, abstração e síntese 
dos elementos que compõem o todo. 
.Pela força com que toca a sensibilidade da criança, permite que se fixem, 
de maneira significativa e durável, as sensações ou impressões que a 
leitura deve transmitir. Se elaborada com arte ou inteligência, a imagem 
aprofunda o poder mágico da palavra literária e facilita à criança o convívio 
familiar com os universos que os livros lhe desvendam. 
. Estimula e enriquece a imaginação infantil e ativa a potencialidade 
criadora – natural em todo ser humano e que, muitas vezes, permanece 
latente durante toda a existência por falta de estímulo.  

 

Percebemos uma gama de estímulos provocados pela literatura, os quais 

são necessários para que haja uma boa adequação do sujeito, tanto em relação a si 

mesmo, quanto ao outro, nos aspectos biopsicossociais. Embora Coelho (2000) se 

refira a crianças, cabe adequarmos aos sujeitos de nossa pesquisa, uma vez que 

eles têm deficiência intelectual, condição que os coloca com a idade mental inferior à 

idade cronológica, evidenciando assim as limitações intelectuais do aprendizado e 

deixando-os em situação menos favoráveis que a maioria. 
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A partir dessas limitações e potencialidades provocadas pela leitura, 

conduzimos nossa pesquisa para esse tipo de sujeito que, como qualquer outro, tem 

seu aspecto singular, mas no que diz respeito às questões de desenvolvimento 

humano é igualmente capaz de atuar nos diversos contextos, principalmente se 

estimulado de forma adequada. É nesse sentido que procuramos, com esse 

trabalho, perceber através do conto e reconto de histórias, de que modo as 

potencialidades dos sujeitos de nossa pesquisa podem ser trabalhadas, para que 

eles possam evoluir em sua limitações e melhorar sua autoestima, tornando-se mais 

participativos nos diversos contextos sociais. Para isso, pensamos ser necessário o 

entendimento do sujeito psicanalítico e as implicações que o Outro tem em sua vida.  

 

3.1 A constituição do eu e do sujeito segundo a psicanálise lacaniana 

 

Ninguém é igual a ninguém. Todo o ser humano é um 
estranho ímpar. 

                          Carlos Drummond de Andrade                                    

 

Jacques Lacan trabalha a questão da formação do eu em dois momentos, 

em 1936 e 1949. Iremos falar do primeiro momento, onde ele se refere ao Complexo 

de Édipo e o aborda em três tempos: o primeiro, a criança encontra-se em um 

processo de alienação com a mãe, pois essa atende às necessidades e cuidados. O 

indivíduo se coloca na posição de objeto que supõe que faltaria à mãe, preenchendo 

de modo ilusório essa falta, a criança passa a desejar ser o objeto da mãe e 

constituir-se como o ―falo materno‖; aqui o desejo da criança encontra-se 

dependente do desejo da mãe. Assim, a mãe passa a ser para a criança um Outro 

onipotente e absoluto, nessa relação de completude entre ambas, ainda não há 

lugar para um terceiro, no caso o pai, que apesar de se encontrar como significante 

no discurso da mãe, não encontra lugar para fazer um corte nessa relação dual 

mãe/bebê. 

Pensemos nas mães das pessoas com algum tipo de deficiência, que após 

superar o luto pela criança saudável desejada, aceita a criança como ela é. Essas 

mães têm por característica a superproteção, dificultando assim, o desenvolvimento 

das capacidades preservadas na criança, limitando-a aos espaços sociais e 

educacionais, e por mais que elas cresçam, continuam tratando-as como eternas 
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crianças, fazendo destas ―seu falo‖ e convocando-as a agirem de acordo com seu 

desejo. 

O modo como essas mães se comportam, desenvolve em seus filhos uma 

dependência e uma dificuldade de constituição do seu eu, uma vez que seu desejo 

encontra-se totalmente ligado ao desejo do Outro, que aponta para uma ―cola‖ 

simbólica, cujo resultado pode desencadear uma psicose, devido a dificuldade da 

criança em perceber-se separada dessa mãe e não sustentar seu próprio desejo. 

No segundo momento do Édipo, Lacan menciona o complexo de castração, 

que diz respeito ao momento em que um terceiro (no caso o pai, um trabalho ou 

qualquer outra instância) faz com que a mãe deixe de ter na criança o único objeto 

de desejo e passe a olhar em outra direção.  Nessa ocasião, a mãe permite que a 

presença do pai seja a existência do lugar da lei que faz a separação entre a criança 

e ela, privando-a assim do seu objeto de desejo, fazendo com que a criança se 

depare pela primeira vez com a falta. Lacan atribui o termo Nome do Pai – ou 

metáfora paterna –, a esse lugar de significante que surge como metáfora da 

ausência materna na vida da criança. Com isso, ela passa a aceitar a lei na medida 

em que o pai passa a ser um elemento proibidor. 

Deparando-se com a falta, a criança é inserida na ordem simbólica e dá 

início a sua busca por algo que ocupe o lugar de sua falta e nesse momento se torna 

sujeito de desejo. Vale salientar que para a psicanálise sempre haverá a falta, pois é 

ela que aponta para o desejo e esse nunca cessa de se inscrever. Lacan define as 

estruturas do sujeito em ―neurose, psicose e perversão‖ e o faz a partir do 

posicionamento que o sujeito tem em relação à sua castração. Nos casos em que 

não acontece a entrada do terceiro na relação mãe/bebê, acontece a psicose, pois a 

formação do eu da criança fica um tanto capenga e seu desejo fica alienado ao 

desejo do outro, numa fusão que não o permite descolar e constituir o seu próprio 

eu.  

Essa lei que barra trata-se, em Lacan, do significante da castração – lei que 

interdita a ilusão de completude imaginária ou incesto entre a mãe e a criança – que 

salva o sujeito de permanecer no desejo do Outro e passa a constituição do seu 

aparelho psíquico  determinando o seu lugar enquanto sujeito de linguagem, 

faltante, incompleto. Desse modo, a palavra vem para fazer com que o sujeito 

suporte o vazio deixado pela falta, representando-o e conduzindo-o diante de 
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questões insuportáveis advindas das pressões do inconsciente e do mundo que o 

cerca. 

Em relação ao terceiro momento do Édipo, Lacan (1999, p. 210) relata que a 

criança abandona a questão de ser ou não o falo para mãe e passa a se identificar 

com o pai e ao título de propriedade virtual que o pai tem. Assim, o falo passa a ser 

simbólico e, como tal, pode se tornar para a criança como questão significante de ter 

ou não ter o falo, pelo qual há um investimento em relação ao pai enquanto ideal do 

eu.  Nesse momento, a criança é inserida na ordem simbólica, onde o significante do 

Nome do pai aparece barrando o desejo da mãe. 

Lacan (1999, p. 232) afirma que ―a criança só é capaz de conseguir situar 

sua posição na medida em que a dimensão do símbolo já foi inaugurada‖, e ao se 

perceber pela primeira vez no espelho, imagina se tratar de outro ser semelhante; 

depois percebe que se trata dela mesma e logo isso é confirmado pela mãe, ou por 

cuida da criança, ao mostrá-la no espelho dizendo: ―é você‖. Desse modo, a criança 

se descobre fora de si mesma, surgindo assim, a segunda forma de alienação do 

Sujeito, descentrada e errada de si mesma.  

Lacan (1999, p. 233) se refere ao estádio do espelho como sendo ―o 

encontro do sujeito com aquilo que é propriamente uma realidade e, ao mesmo 

tempo, não o é, ou seja, com uma imagem virtual, que desempenha um papel 

decisivo numa certa cristalização do sujeito‖. Essa identificação onde o sujeito 

assume pela primeira vez uma imagem, uma gestalt que permite ao corpo sair do 

caos inicial de fragmentação, é que dá origem às identificações secundárias, pois 

nesse momento a criança ainda não tem as suas funções motoras independentes. O 

outro que o mostra ao espelho, também passa a ser identificado como fora de si e 

não mais como seu complemento na relação dual: mãe/bebê. Assim, o eu passa a 

ser o lugar de fixação narcísica e possibilita ao sujeito sua entrada no campo do 

imaginário. Lacan (2008) considera esse momento como uma antecipação 

precipitada, vivenciada tanto pela criança como pela mãe e comenta: 

  

A assunção jubilatória de sua imagem especular por esse ser ainda 
mergulhado na impotência motora e na dependência da amamentação que 
é o filhote do homem nesse estágio de infans parecer-nos-á, pois 
manifestar, numa situação exemplar, a matriz simbólica em que o [eu] se 
precipita numa forma primordial, antes de se objetivar na dialética da 
identificação com o outro e antes que a linguagem lhe restitua, no universal, 
sua função de sujeito. (LACAN, 2008, p. 97). 
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Acontece aqui uma dupla precipitação por parte da criança e da mãe; a 

primeira por sua vez antecipa algo de sua própria imagem, como também, no que 

diz respeito à sua insuficiência em realizar suas próprias funções vitais que eram 

realizadas por sua mãe. Assim, a mãe também aparece nesse espelho e precipita 

antecipadamente o fato de não estar presente em todas as funções da criança e 

passa a funcionar fora dela.  Lacan (1999, p. 100) relata que ―a função do estádio do 

espelho revela-se para nós, por conseguinte, como um caso particular da função da 

imago, que é estabelecer uma relação o organismo com sua realidade‖. 

Diante desse fato, surge uma identificação do sujeito com sua imagem no 

espelho, de modo que o ―eu‖ é descrito por Lacan como ―essencialmente 

imaginário‖, e para se constituir como tal, seja necessário o reconhecimento 

simbólico do olhar de um Outro, no caso a mãe, ou de quem cuida da criança, essa 

como primeiro significante que surge no processo de identificação, que sem o olhar 

desse Outro não existimos. Falamos sobre criança, embora os sujeitos de nossa 

pesquisa não sejam crianças, mas toda (re)constituição do sujeito perpassa por esse 

viés entre o sujeito e o Outro com o qual ele  interage e se identifica. 

Assim, tomando como base essa abordagem teórica, a proposta do nosso 

trabalho é que os contos apresentados aos sujeitos de nossa pesquisa sirvam como 

função especular, isto é, o Outro com o qual eles possam se identificar e, a partir 

daí, perceberem-se enquanto detentores de capacidades, capazes de dar novos 

significados não somente ao mundo e a vida dos personagens, mas também ao seu 

mundo e sua própria vida. Permitindo-os uma tomada de decisão diante de suas 

próprias histórias e o lugar que ocupam em relação ao outro com o qual convivem, 

assumindo o lugar por eles mesmos escolhidos e determinados para atuar no dia a 

dia, conquistado através de sua linguagem. Contudo, trazemos a seguir algumas 

considerações sobre as implicações que o mundo externo tem na vida de cada 

sujeito.  
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3.2 O desejo do outro e a constituição do sujeito 

 

Sou o intervalo entre o meu desejo e aquilo que os 
desejos dos outros fizeram de mim. 

                               Álvaro de Campos 

 

O desejo do Outro se torna imperativo e se contrapõe em relação ao desejo 

do sujeito. Desse modo, o imaginário aparece como o campo dos ideais introjetadas 

pelo campo do Outro. É nesse contexto que Lacan se refere ao Sujeito, pois este é 

suscetível, por intermédio do desejo, da mensagem do Outro. Lacan (1999, p. 369) 

diz que ―o desejo está obrigado à intermediação da fala, e é patente que essa fala só 

tem seu estatuto, só se instala, só se desenvolve por sua natureza no Outro como 

lugar da fala‖, e cita Freud quando esse faz referência ao momento em que a 

criança acredita que seus pais advinham tudo que ela pensa, assim se configura 

uma das máximas de Lacan (2008, p. 229) ―O desejo do homem é o desejo do 

Outro‖. 

Assim, o desejo é sempre de outra coisa e o que dá forma ao desejo é a Lei, 

o registro psíquico ligado à função da linguagem. Sabemos que a linguagem falada 

e seus significantes preexistem ao sujeito, que antes mesmo de nascer já é inserido 

em um mundo de linguagem, já é falado por um Outro, que pode ser   pais e/ou 

familiares, que o inserem na ordem do desejo. Lacan (2008), ao se referir sobre o 

inconsciente, atribui que existe uma relação direta da fala sobre o sujeito, uma vez 

que ela o constitui. Assim, tomando emprestado da linguística de Saussure a 

oposição significante/significado, ele considera o significante tanto como autônomo 

em relação ao significado, quanto capaz de estabelecer uma primazia sobre ele, 

pois sempre existirá a possibilidade de ―ser inserido ao significante, mais-um 

significante ou mais-um número, num processo inacabado‖ (LACAN, 2008, p. 140). 

Dessa maneira, Lacan nomeia o lugar do significante de Outro, por jamais 

apresentar uma identidade definitiva. 

Desse modo, surge no campo do outro o significante através do processo de 

identificação, ou seja, existimos devido o olhar do Outro. Esse significante primeiro é 

o que representa o Sujeito para um outro, que segundo Lacan (2008), o sujeito 

humano desejante se constitui em torno de um centro que é o outro na medida em 

que ele lhe dá a sua unidade, e o primeiro acesso que ele tem ao objeto, é o objeto 

enquanto objeto do desejo do outro. Assim, o sujeito psicanalítico ou sujeito do 
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inconsciente só pode ser concebido através do campo da linguagem, ele se constitui 

pelos efeitos do significante.  Nesse sentido, Lacan (1998, p. 849) diz que: 

 

O efeito de linguagem é a causa introduzida no sujeito. Por esse efeito, ele 
não é causa dele mesmo, mas traz em si o germe da causa que o cinde. 
Pois sua causa é o significante sem o qual não haveria nenhum sujeito no 
real. Mas esse sujeito é o que o significante representa, e este não pode 
representar nada senão para um outro significante: ao que se reduz, por 
conseguinte, o sujeito que escuta. 

 

O sujeito se constitui através da intervenção do Outro, embora o significante 

revele somente uma parte do sujeito, pois sempre aponta para outro significante. 

Desse modo, ele não consegue revelar toda a verdade do sujeito. Como a 

linguagem sempre fala algo diferente do que se espera, a significação não é fixa e o 

Outro é simbólico e impessoal.  Lacan (2008, p. 199) afirma que o inconsciente é 

estruturado como a linguagem, assim, podemos pensar no componente subjetivo, 

em algo privado no inconsciente. 

Lacan (1998, p. 813) diz que: ―O inconsciente, a partir de Freud, é uma 

cadeia de significantes que em algum lugar (numa outra cena, escreve ele) se 

repete e insiste, para interferir nos cortes que lhe oferece o discurso efetivo e na 

cogitação a que ele dá forma‖. Assim, o sujeito pode ocupar vários e diferentes 

lugares dependendo do seu posicionamento sob tais significantes. É nesse sentido 

que Lacan (1998) postula que um significante é aquilo que representa um sujeito, 

não para outro sujeito, mas para um outro significante, pois, para Lacan, o 

significante pertence ao campo do Outro e pelo efeito da fala o sujeito se realiza no 

campo do Outro. Desse modo, é um sujeito da incerteza, pois está dividido pelo 

efeito da linguagem. 

Lacan (2008) aponta para o fato de que é o desejo do outro que determina o 

que no início a criança não sabe expressar em palavras, pois através do choro, o 

adulto coloca o significante e nomeia-o, enquanto dor, fome, frio, etc. É nesse 

sentido que Lacan (2008, p. 194) determina que o sujeito se constitui no campo do 

Outro, afirmando que  ele nasce no que, no campo do Outro, surge o significante, 

mesmo assim, existe nesse choro algo que nunca se saberá, mas que se supõe ser. 

Assim, o significante aparece como possibilidade de tamponar essa falta, pois: 

 
Se a fala se fundamenta na existência do outro, o verdadeiro, a linguagem é 
feita para remetermos de volta ao outro objetivado, ao outro com o qual 
podemos fazer tudo o que quisermos, inclusive pensar que é um objeto, ou 
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seja, que ele não sabe o que diz. Quando fazemos uso da linguagem, nossa 
relação com o outro funciona o tempo todo nessa ambiguidade. Em outros 
termos, a linguagem serve tanto para nos fundamentar no outro como para 
nos impedir radicalmente de entendê-lo. E é justamente disto que se trata 
na experiência analítica. (LACAN, 2010, p. 331). 

 

O contexto analítico, ao qual Lacan se refere nessa citação, aponta para um 

sujeito que reencontra seu eu imaginário no eu do analista, uma vez que o Outro 

não é sujeito, mas é um lugar marcado sobre o saber do sujeito. Assim, antecipa no 

analista sua formulação de sujeito suposto saber, que estabelece a transferência 

como formação significante do inconsciente.  Desse modo, o sujeito reconhece na 

fala do Outro a sua fala que ele mesmo o endereça. Como falamos anteriormente, o 

sujeito da psicanálise é um sujeito dividido, pois se constitui tanto a partir da 

intervenção do Outro, como da incidência da Lei na relação do Outro com o ser, e o 

que a análise propõe ao sujeito é permitir com que ele não responda pontualmente 

ao desejo de ser o desejo do objeto do Outro. Assim nos fala Lacan (2010, p. 334): 

 

A análise consiste em fazê-lo tomar consciência de suas relações não para 
com o eu do analista, mas para com todos esses Outros, que são seus 
verdadeiros fiadores, que respondem por ele, e que ele não reconheceu. 
Trata-se de o sujeito se descobrir progressivamente a que Outro ele 
verdadeiramente se endereça, apesar de não sabê-lo, e de ele assumir 
progressivamente as relações de transferência no lugar onde está, e onde, 
de início, não sabia que estava. 

  

Desse modo, a análise não pretende eliminar a divisão do sujeito, mas que 

ele possa responder por seu lugar de sujeito desejante, sem que necessariamente 

tenha que atender ao desejo do Outro. Assim, o sujeito irá se deparar com a 

possibilidade de satisfazer plenamente o desejo, tendo que fazer uso da produção 

simbólica para realizá-lo. 

Nessa perspectiva, podemos supor que o Outro com o qual o sujeito de 

nossa pesquisa se relaciona desempenha um papel fundamental tanto no que diz 

respeito ao momento em que ele desenvolve sua narrativa, pois aqui ele é olhado 

por esse Outro que acredita nele e escuta sua fala, quanto no que diz respeito aos 

lugares que seus contos e recontos de histórias ocupam no lugar desse Outro. 

Foram estes Outros que permitiram-lhes um olhar diferenciado, convocando-os a 

uma postura de escolha frente ao seu próprio desejo, que mesmo referenciado ao 

Outro que a literatura traz, lhes asseguraram um distanciamento adequado para que 

eles se situassem na cadeia do seu próprio discurso, de sua própria linguagem e 
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suas possibilidades de múltiplas transferências, que por mais identificatórias que 

sejam, cabem aos sujeitos de nossa pesquisa o direcionamento de sua fala a partir 

do seu próprio desejo.  

Para a psicanálise, a fala é heterogênea e o sujeito um ser dividido devido o 

inconsciente, que por sua vez atua de modo independente, com suas próprias 

regras e modo de funcionamento.  Lacan (1985, p. 201) salienta que ―[...] a 

psicanálise deve se constituir como ciência do inconsciente‖ e que a linguagem faz 

parte da própria estrutura do inconsciente, sendo esta independente de regras e 

normas de funcionamento por meio do sentido simbólico que cada sujeito atribui à 

fala. A linguagem é inerente ao ser humano, devido sua capacidade de simbolizar e 

é através da relação com o Outro que a linguagem circula. Desse modo, a existência 

do Outro é sine qua non, para que o sujeito possa se constituir como tal. 

Ademais, Lacan (1998, p. 300) considera que o valor da fala existente na 

linguagem é verificado através da intersubjetividade, pois os aspectos redundantes 

que nela se apresentam são exatamente o que ―na fala faz as vezes de 

ressonância‖. Nesse sentido, não existe uma preocupação em transmitir através da 

linguagem um sentido e sim evocá-lo. Isso por que: 

 

O que busco na fala é a resposta do outro. O que me constitui como sujeito 
é minha pergunta. Para me fazer reconhecer pelo outro, só profiro aquilo 
que foi com vistas ao que será. Para encontrá-lo, chamo-o por um nome 
que ele deve assumir ou recusar para me responder.  (LACAN, 1998, p. 
301). 

 

Independente do conteúdo da resposta, o ato da resposta vinda do outro 

confere ao sujeito um lugar, uma existência enquanto sujeito na relação; uma vez 

que o Outro é constituinte do sujeito, essa ação acontece no ato de quem fala e de 

quem ouve, de modo que a fala do sujeito demanda uma resposta e o que ouve 

aceita ou não a sua fala. Dito de outro modo, o sujeito se constitui como tal, a partir 

de sua demanda em forma de pergunta direcionada ao outro e este, ao decidir dar 

uma resposta a tal pergunta, reconhece o outro enquanto sujeito. Esse significante 

que Lacan se refere está no campo do Outro, e assim, faz surgir o campo da 

significação do próprio sujeito. Dessa forma,  

 

O significante produzindo-se no campo do Outro faz surgir o sujeito de sua 
significação. Mas ele só funciona como significante reduzindo o sujeito em 
instância a não ser mais do que um significante, petrificando-o pelo mesmo 
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movimento com que o chama a funcionar, a falar, como sujeito. (LACAN, 
2008, p. 203). 

 

Todo ato de fala se direciona a um Outro, que por sua vez irá constituí-lo sob 

o significante que irá determiná-lo enquanto sujeito, mesmo que este significante 

ocupe vários lugares, haverá sempre um ponto em que este sujeito é convocado a 

existir, de onde ele é percebido pelo Outro.  Por ser o significante indeterminado e 

ilimitado de significados, o sujeito não é centrado em si mesmo, não é visto nem 

falado de um único modo pelo qual é percebido. 

Desse modo, o sujeito será constituído nas várias relações das quais ele 

fizer parte no seu cotidiano, através do processo de identificação. Lacan, (2009, 

p.71-72), em seu texto ―O eu e o outro‖, diz que ―O eu é referente ao outro. O eu se 

constitui em relação ao outro. Ele é o seu correlato. O nível no qual o outro é vivido 

situa exatamente o nível no qual, literalmente, o eu existe para o sujeito‖. Nesse 

momento, Lacan fala sobre a resistência, cujo lugar é o da incapacidade que o 

sujeito tem em realizar a sua verdade, que necessita de um outro que dê sentido a 

sua palavra, pois é do Outro que o sujeito recebe a mensagem que emite. Assim, o 

Outro é o lugar onde se constitui o eu e é a partir dele e por meio dele que o sujeito 

fala, pois para que o sujeito se utilize da fala, torna-se necessário que haja um 

significante e este, por sua vez, surge de início no campo do Outro. 

O lugar proposto pelo reconto e criação de seu próprio conto, segundo o 

qual o sujeito irá se posicionar, é um lugar de responsabilidade e de desnudamento 

diante desse Outro ao qual a narrativa é direcionada, pois cada vez que o sujeito 

fala de algum personagem e/ou história, vai um pouco de si mesmo. Assim, 

podemos inferir que este lugar percebido a partir do Outro é o lugar da dúvida que 

conduz a certeza de sua própria existência e da capacidade de representar-se 

conforme suas questões simbólicas sejam elas conscientes ou não. Todavia, o 

processo pelo qual a construção do sujeito em psicanálise acontece é esse percurso 

entre o eu e o Outro, um percurso entre o que se imagina ser o que pensa sobre o 

olhar do Outro, através das cadeias do significante que circulam entre esses 

sujeitos, pelas quais as construções simbólicas discorrem na narrativa. 

Desse modo, uma vez que é inerente ao processo evolutivo do ser humano 

que a cada avanço seu algo fique para trás, podemos pensar o sujeito com 

necessidades especiais como um sujeito participativo e produtivo que necessita ser 

olhado pelo seu modo de reagir com criatividade diante das suas dificuldades e 
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limitações. Pois assim, acreditamos que o sujeito olhado para além desse lugar de 

diferença que afasta e conduzido para um lugar de diferença que inclui, possa 

utilizar da capacidade transformadora e ilimitada que a linguagem, através dos seus 

processos conscientes e inconscientes, possui para transformar a si mesmo, as 

relações das quais faz parte e o mundo que o cerca. Bettelheim (1980) fala sobre os 

processos inconscientes que surgem através dos contos de fadas e afirmar que: 

 

O conto de fadas claramente não se refere ao mundo exterior, embora 
possa começar de forma bastante realista e ter entrelaçados os traços 
cotidianos. A natureza irrealista desses contos (a qual os racionalistas de 
mente limitada objetam) é um expediente importante, porque torna óbvio 
que a preocupação do conto de fadas não é uma informação útil sobre o 
mundo exterior, mas sobre os processos interiores que ocorrem num 
indivíduo. (BETTELHEIM, 1980, p. 33-34).   
 
 

Os processos inconscientes que ocorrem durante a leitura e suas possíveis 

identificações são observados por Bettelheim não como um exemplo a ser seguido 

para uma possível resolução de determinado problema, uma vez que não segue um 

modelo de mundo externo e de reação ao mesmo. Por isso que os sujeitos de nossa 

pesquisa, ao desenvolverem suas narrativas, apresentam conteúdos bastante 

diversificados. Nesse sentido, podemos nos aproximar do aspecto criativo do sujeito 

leitor, das possibilidades de elaborações que a leitura consegue oferecer através do 

mundo literário e seu descompromisso com a verdade. 

Acreditamos que essas questões que se apresentam entre a literatura 

infantil e o seu reconto, podem – e devem – ser trabalhadas de modo positivo, 

permitindo ao sujeito uma operação de sua fala descompromissada com uma 

verdade absoluta, bem como de um entendimento fechado, limitado em si mesmo. 

Bettelheim (1980, p. 35) comenta que: 

 

O conto de fadas é apresentado de um modo simples, caseio; não fazem 
solicitação ao leitor. Isto evita que até a menor das crianças se sinta 
compelida a atuar de modo específico, e nunca a leva a se sentir inferior. 
Longe de fazer solicitações, o conto de fadas reassegura, dá esperança 
para o futuro, e oferece a promessa de um final feliz.  

 
 

Diante dessas considerações, pensamos no papel do mediador, que não 

necessariamente tem que ser o professor, considerando o fato de que desde os 

primeiros contatos da criança com seus pais essa função já é desenvolvida, bem 

como pelas demais pessoas que ao longo de sua vida fazem parte de seu contexto. 
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Uma vez que logo ao nascer o sujeito é inserido no mundo da linguagem, a 

mediação o acompanha por toda sua vida, em maior ou menor grau, dependendo de 

sua necessidade. Sendo assim, a inserção do universo da literatura e a utilização de 

suas imagens pode ser um excelente recurso que assegura ao leitor um lugar mais 

seguro frente às suas frustrações, pois se assim for, o universo da imaginação será 

para elas apresentado por pessoas que ela confia, no caso dos pais ou de quem 

delas cuida. 

O poder que o imaginário exerce sobre o sujeito, agindo de forma decisiva 

em suas ações, quando trazemos para as histórias literárias, que permitem a livre 

expressão dos conteúdos simbólicos, através das manobras que os personagens 

executam para realizarem seus feitos e alcançar seus objetivos. Ao leitor cabe sua 

inserção nas histórias, adentrar no contexto narrativo e se sentir parte dos 

personagens, pois as referidas narrativas são recheadas de situações que fazem 

parte do universo humano e de toda gama de relações e sentimentos que possam 

suscitar. Amarilha (2009, p. 81) relaciona os tempos em que vivemos e o que a 

literatura nos permite viver, segundo ela: 

 

Na verdade, vivemos sempre dois tempos: um tempo cronológico que é 
mais social, marcado pelo nosso cotidiano e um tempo psicológico das 
nossas impressões, pensamentos e emoções. A literatura nos proporciona 
solidariedade no tempo psicológico ainda que mantenha conexão com 
fatores do tempo histórico. 

  
 

Isso nos faz lembrar que, para o inconsciente, o tempo é atemporal, assim 

como o inconsciente, pois cada um de nós somos sujeitos singulares que, embora 

vivamos no mesmo ambiente, participando das mesmas interações sociais, sentimos 

e reagimos de modo diferente diante do que nos é apresentado. No caso da 

aproximação com os textos literários, conforme observa Amarilha (2009), não se tem 

um momento certo, mas que este não tarde, pois é no encontro do sujeito com os 

livros que o prazer pela leitura acontece, é um enamoramento, um encantamento 

onde não basta ter o hábito de ler, mas torna-se necessário gostar de ler, sentir as 

emoções que a leitura provoca no sujeito e as transformações que fatalmente advém 

desse contato. Assim, como as pessoas e os lugares transformam os sujeitos, os 

livros trazem vários lugares, vários personagens e várias situações potencialmente 

capazes de transformar alguém, desde que se abra para essa intimidade. 
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O caráter visual apresentado nos livros de literatura infantil é por si só 

passível de interpretações por parte dos sujeitos que ainda não desenvolveram a 

leitura decodificada, uma vez que as próprias imagens ―falam‖, possibilitando a 

autonomia do leitor e seu desenvolvimento da linguagem falada, bem como sua 

interação social. Amarilha (2009, p. 43) reforça esse pensamento: 

 

No livro com gravuras fartas, a criança poderia ganhar certa autonomia na 
leitura, dispensando a presença do adulto, do pai, da professora, do 
bibliotecário. Em nosso meio, há editoras que, percebendo o vazio deixado 
pelos adultos, promovem suas coleções indicando que são para ler sozinho. 
[...] O aprendizado da leitura é um ato social; ele resulta da interferência 
pedagógica de uma geração sobre a outra. Além disso, a educação não se 

dá sem esforço, pois ela deve combinar o trabalho do adulto e da criança. 
 

Vimos a importância de deixar a criança à vontade com sua leitura, uma vez 

que as imagens substituirão o texto e os livros a serem utilizados nesse momento 

são indicados para tal situação. Mesmo assim, a autora considera o ato social da 

leitura. Desse modo, aponta para a relevância da interação com o adulto, mesmo 

que este mantenha certo distanciamento no que diz respeito às interferências das 

significações que as crianças darão às imagens. Amarilha (2009, p. 85) fala do 

processo de identificação que ocorre na literatura infantil por meio da comunicação 

entre o processo lúdico, pois: 

 
 
Ao identificar-se com um personagem de ficção, o leitor entra em sintonia 
com os valores, ideais e formas da comunidade em que o personagem se 
situa. Ao mesmo tempo em que o processo catártico ocorre, o leitor 
responde, em contrapartida, com os seus valores e os seus sentimentos, 
naquele momento, a todo o conjunto de valores sociais representados pelos 
personagens, pela história, pelo narrador da ficção. Percebe-se, portanto, a 
intrínseca relação entre o lúdico manifestado na identificação do leitor e a 
ação interativa resultante – que é um ato comunicativo. [...] Um outro 
aspecto que mostra a inter-relação entre o lúdico e a comunicação é a 
necessidade que o indivíduo tem de experimentar-se como ser relacional, 
isto é, que busca se relacionar com o coletivo. 

Ao que podemos resgatar da psicanálise, a ―catarse‖ designa o termo em 

que, no acesso à consciência, ocorre uma liberação do afeto psíquico vivenciado 

pelo sujeito, possibilitando assim, que este supere alguns obstáculos, traumas, 

perturbações, medos, etc. Nesse sentido, o que acontece no percurso da narrativa é 

uma liberação desses afetos que se entrecruzam com as questões vivenciadas pelo 

próprio sujeito e sua carga de valores e representações sociais. A possibilidade 

lúdica que as imagens dos livros literários infantis propõem é de suma importância 
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para as crianças, bem como para as pessoas com deficiência intelectual, pois o 

lúdico permite que o sujeito entre em contato com os aspectos internos e externos a 

ela, trabalhando as angústias e dificuldade de modo mais ameno do que a realidade 

por si só traz. Winnicott (1982, p. 163), dentre muitas de suas contribuições 

psicanalíticas sobre o brincar e a realidade infantil, diz que 

 

A criança adquire experiência brincando. A brincadeira é uma parte 
importante da sua vida. As experiências tanto externas quanto internas 
podem ser férteis pra o adulto, mas para a criança essa riqueza encontra-se 
principalmente na brincadeira e na fantasia. Tal como a personalidade dos 
adultos se desenvolvem através de suas experiências da vida, assim a das 
crianças evoluem por intermédio de suas próprias brincadeiras e das 
invenções de brincadeiras feitas por outras crianças e por adultos.   

 
 

Em nossa pesquisa as ações dos leitores são consideradas em todos os 

aspectos de sua fala e interação com o livro e com os demais participantes, uma vez 

que todos estão envolvidos. A ampla capacidade de interação e mediação entre os 

livros e os sujeitos é que conduz todo o processo de formação do leitor, e o conduz 

para uma reflexão criativa diante do que se lhes apresenta através do simbólico que 

contém nas ilustrações, não somente no texto. 

Dessa maneira, as imagens despertam o pensamento criativo e asseguram 

ao sujeito uma implicação responsiva diante do que ele vê, permitindo-o fazer uso 

de sua criatividade, do seu modo de pensar e falar. Assim, a função simbólica das 

imagens garante melhor fluidez em relação à sua fala livre, uma vez que a imagem 

tem o representante em palavra na mente de cada um, esta é mutável, e permite 

várias interpretações. Santaella (2012, p. 107) faz a seguinte distinção entre imagem 

e texto: 

 
Percebemos os elementos de uma imagem de forma simultânea, tudo ao 
mesmo tempo, mesmo que nossa atenção não se dirija imediatamente a 
todos os detalhes com igual intensidade. O texto escrito, por outro lado, é 
produzido de maneira linear, uma palavra depois da outra, e recebido de 
forma sucessiva, como a língua falada. O princípio da representação por 
imagem é a semelhança entre a aparência da imagem e aquilo que ela 
designa. As palavras, por sua vez, mantêm uma relação arbitrária com 
aquilo que elas querem significar. Não há nenhuma semelhança entre as 
palavras e aquilo a que elas fazem referência. 

 

As representações das imagens possibilitam a entrada do sujeito no mundo 

simbólico, no que lhe é de mais singular, que é o efeito de suas emoções e da 

capacidade de expressar-se diante do que lhe é perceptível. Em consonância com 
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sua história de vida, suas experiências passadas e suas aspirações futuras, algo 

sempre irá escapar ao olhar, como também escapa no ato da fala, uma vez que 

nunca expomos por completo o quê e como desejamos. Nesse sentido, a leitura das 

imagens se distancia da leitura escrita, uma vez que a esta última lhe é assegurada 

uma maior parcela de assertividade diante do dito e do que se pretende que 

compreenda. Acreditamos, com isso, que a mediação provocada pela  literatura de 

imagens  nos sujeitos com deficiência intelectual lhes serve como suporte para sua 

palavra mais do que a palavra escrita, uma vez que esta requer um raciocínio mais 

direcionado ao que a obra deseja. 

Acreditamos também que esse tipo de leitura favorece o sujeito em sua 

formação enquanto leitor, uma vez que o aproxima do modo de refletir criticamente 

sobre o que ver, desmistificando situações engessadas e acabadas sobre 

determinados aspectos pessoal, social e cultural. Desse modo, permite   

simultaneamente uma interação entre o imaginário e o real, numa cadeia de 

sentidos múltiplos,  ao mesmo tempo em que permite uma escolha de opinião para 

que se tomem medidas de ação e participação ativa no mundo.  Santaella (2012, p. 

109) nos fala sobre a diferença entre nossa capacidade de armazenar na memória 

informações através de imagens e da linguística. Segundo ela, a imagem possui um 

poder maior de absorção e armazenamento da memória:  

 
 
As imagens são percebidas mais rapidamente do que os textos, elas 
possuem um maior valor de atenção, e sua informação permanece durante 
mais tempo no cérebro. Somos mais capazes de memorizar descrições de 
objetos a partir de imagens do que a partir de palavras. (SANTELLA, 2012, 
p. 109). 

 

Durante toda a nossa vida, somos imersos num mundo de imagens cujas 

representações são associadas automaticamente, e reagimos a elas sem sequer 

pararmos para refletir. Assim, quando convocamos os sujeitos a realizarem suas 

leituras, estes não têm nenhuma dificuldade; porém, no momento em que 

necessitam dar coesão entre sua fala e o que estão observando, surgem os 

obstáculos, pois as imagens dispostas nos livros, diferentemente das palavras, não 

necessitam de uma sequência lógica. Elas podem vir representando algo bem 

pontual diante do enredo ou podem abranger vários aspectos deste, cabe ao leitor 

atento refletir sobre o contexto em que se encontra sua narrativa e dar continuidade 

de acordo com o mesmo. 
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Desse modo, o desempenho que o sujeito encontra para dar início, meio e 

fim o convoca para um posicionamento frente as suas escolhas. Um posicionamento 

que o convoca para uma existência enquanto sujeito de linguagem que participa de 

modo ativo de suas escolhas e se responsabiliza por elas, transformando a si 

mesmo, modificando seu ponto de vista, participando das transformações do outro 

com o qual ele interage no momento que realiza seu conto ou reconto. Trazemos 

abaixo o modo pelo qual Bakhtin pensa a interação entre o sujeito e a cadeia de 

discursos que ocorrem na relação dialógica entre o sujeito e os contos.   

 

3.3 Alguns encontros da intertextualidade e discurso de outrem de Bakhtin, no                   

percurso dos contos e recontos de histórias 

 

Os contos, com todas as suas magias, têm a capacidade de promover uma 

cumplicidade entre as pessoas, como também de provocar mudanças singulares 

das mais diversas possíveis. Uma vez que ao adentrarmos nas histórias 

maravilhosas saímos do nosso mundo real e passamos a experienciar momentos 

mágicos, de aventuras, onde tudo é possível. As identificações são praticamente 

imperativas, já que ocorrem espontaneamente devido seu rico teor simbólicos. 

Nesse momento, o aprendizado supera as barreiras do conhecimento que se limita 

ao saber intelectualizado, aprendido didaticamente em sala de aula, vai um tanto 

além, alcança nos nossos medos, nas nossas dificuldades, tristezas, desamores, 

enfim, vai de modo sutil  aos lugares que mais tememos ir pela via do real. 

Bakhtin (2010) nos fala sobre a intencionalidade de uma narrativa escrita, 

aspecto que acreditamos ser importante para que a construção dos contos infantis 

seja tendenciosa para provocar nas crianças as identificações referentes às suas 

demandas, assim diz Bakhtin:  

 

Toda transmissão, particularmente sob forma escrita, tem seu fim 
específico: narrativa, processos legais, polêmicas científicas, etc. Além 
disso, a transmissão leva em conta uma terceira pessoa – a pessoa a quem 
estão sendo transmitidas as enunciações citadas. Essa orientação para 
uma terceira pessoa é de primordial importância: ela reforça a influência das 
forças sociais organizadas sobre o modo de apreensão do discurso. 
(BAKHTIN, 2010, p. 152). 
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O reconto das histórias possibilita ao sujeito a visibilidade da terceira 

orientação a qual Bakhtin se refere, pois abre possibilidades para que em suas 

narrativas tragam conteúdos por eles vivenciados no contexto social no qual se 

encontram inseridos. Assim sendo, seus discursos interiores, de imediato, passam a 

estabelecer um diálogo com o que está sendo apreendido e transformado em outro 

discurso no qual o sujeito cria sua própria história.  

Bakhtin (2010, p. 153) discute sobre o modo de apreensão da enunciação de 

outrem estar intimamente relacionado com o discurso interior de quem apreende, 

com sua carga ideológica, pois ―aquele que apreende a enunciação de outrem não é 

um ser mudo, privado da palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras 

interiores‖. Nesse contexto, observa Bakhtin, dois planos necessários para que isso 

ocorra são: a réplica interior e o comentário efetivo. O primeiro está relacionado com 

a orientação ativa do falante, que surge do entendimento que o sujeito tem sobre a 

apreensão do discurso de outrem, e o segundo relaciona-se com a compreensão 

interna e a representação que esta suscita no sujeito, enquanto expressa seu 

comentário, incluindo um repertório de expressões, inclusive faciais. 

Pensando na possibilidade de carga emocional que o discurso de outrem 

pode provocar no sujeito através dessa mútua interação entre a réplica interior e o 

comentário efetivo, torna a nossa pesquisa dinâmica e criadora, por parte dos 

sujeitos que dela fazem parte. Uma vez que trazemos várias narrativas para que 

sejam reproduzidas pelos sujeitos de modo livre, no momento de sua reprodução – 

réplica –, eles não só transformam o discurso anterior, como também são por ele 

transformados. 

O significado que o sujeito atribui ao texto está intimamente ligado à sua 

história, aos seus anseios, desejos e contexto no qual está inserido. Sua apreensão 

não é de nenhum modo aleatório, nem sem significado; assim,  o fato de algo 

chamar sua atenção e os  aspectos do texto que irão compor  sua fala trazem  vários 

sentidos que estão relacionados à sua interpretação sobre o que o autor comenta, 

como também relacionam-se com outros momentos de sua vida com os quais se 

deparou em situações similares, ou que se encontram ainda latentes em si mesmo, 

podendo torná-los manifestos através da linguagem. 

Para Bakhtin (2010, p. 163), o contexto dialógico, segundo o qual acontece a 

única esfera possível da vida da linguagem e que o texto é uma das vias, está 

carregado de significância, intertextualidade, fenotexto e genotexto. Para nós o que 
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interessa no momento são os dois primeiros, de modo que a significância se dá pelo 

fato de um único aspecto do texto permitir vários outros significados, e a 

intertextualidade acontece no momento em que vários textos possibilitam a 

construção de um único texto, ou seja, para que um texto seja construído, este tem 

que estar em diálogo com outros textos anteriormente elaborados pelo sujeito do 

discurso.  

Desse modo, percebemos a intertextualidade como algo segundo o qual o 

sujeito fala e por ele é falado, uma vez que, trazendo em nossos discursos nossas 

experiências anteriores, este nos revela e aponta para algo que é singular, único e 

constitutivo do sujeito ainda em construção, pois, essa construção é uma constante 

em nossas vidas, devido ao fato de se tratar de algo real. Tendo o real no sentido 

em que Bakhtin atribui à mediação que a realidade sofre pela linguagem, tornando 

impossível o acesso ao mesmo, pois este se refere ao real como algo que não se 

tem a pura experiência. Logo, é por via do dialogismo, ou seja, é através de vários 

discursos que dá sentido à linguagem utilizada pelo sujeito para se expressar, 

utilizando o discurso de outrem para construir o seu próprio, que por sua vez, dará 

possibilidade a outros desmembramentos discursivos. 

O fato de não haver uma única maneira de interpretar e ter acesso à 

realidade, os sujeitos ao penetrarem nos discursos de outrem levam um pouco de si 

e, através da palavra, são autorizados a novas invenções, recriam, transformam. 

Assim, penetrando no mundo da linguagem – sua e do outro –, tecem essa cadeia 

de significantes que não tem fim, nem objeto único. Bakhtin se refere ao caráter 

mútuo existente no enunciado, devido ao fato deste ser caracterizado pela 

alternância dos discursos entre os sujeitos que o constroem, revelando por sua vez 

sua autoria.  

Bakhtin (2010), ao postular que o discurso de outrem aponta para um lugar 

onde se busca algum sentido para alguma coisa, e que o que iremos encontrar é 

inesperado, incompleto, inacabado, é um lugar onde o por vir se faz morada, nos 

permite pensar a condição desses sujeitos que se entrelaçam; no lugar que cada um 

ocupa no seu próprio mundo e a forma como eles percebem e nele interagem.  

Observamos, pois, sujeitos inacabados que, simultaneamente, se 

encontram, se completam, se afastam e se percebem únicos; percebemos que o 

mundo  do qual cada um faz parte e nele atua é de fundamental importância para 

que o entendimento desse encontro seja percebido como acontecimento único,  
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singular e transformador. Assim, mesmo reeditado em histórias anteriores, pode 

provocar sentidos e dar novos significados a situações que o sujeito não conseguiria 

por si só fazê-las. Ademais, verificamos a importância de aproximarmos os sujeitos 

de nossa pesquisa ao mundo mágico que essas narrativas propõem, isso devido as 

características aqui apresentadas, pois estas  levam o sujeito ao encontro de  vários 

outros sujeitos, com vários outros discurso e mundos que permitem significados 

diferentes do que lhes é apresentado por via da convivência cotidiana, distante da 

relação estabelecida entre  leitor, texto e autor. 

Para possibilitar um contato ainda mais próximo dos sujeitos de nossa 

pesquisa com o real, pensamos que as histórias contadas através da leitura de 

imagens, permitem aos indivíduos a entrada no processo evolutivo de suas 

potencialidades intelectuais, que mesmo limitadas sofrem avanços, pois, no início de 

nossa pesquisa, eles não demonstraram nenhuma intimidade com o livro, nem 

desenvolviam seu conto/reconto fazendo o uso deste, mesmo estando com eles 

bem próximo de si. Os conteúdos das narrativas estavam limitados ao processo de 

mediação da pesquisadora, o diálogo acontecia muito rapidamente e quando se 

estendia era direcionado às questões do cotidiano do sujeito e/ou de assuntos que 

lhes eram do seu agrado falar. Bakhtin (2010, p. 127) comenta que: 

 

O livro, isto é, o ato da fala impresso, constitui igualmente um elemento da 
comunicação verbal. Ele é objeto de discussões ativas sob a forma de 
diálogos e, além disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa, para 
ser estudado a fundo, comentado e criticado no quadro do discurso interior, 
sem contar as reações impressas, institucionalizadas, que se encontram 
nas diferentes esferas da comunicação verbal (críticas, resenhas, que 
exercem influência sobre os trabalhos posteriores etc.). 

 
 

Na situação em questão, Bakhtin se refere ao livro como possibilidade de 

nele conter diálogos diversos – científicos ou não –, que trazem questões 

ideológicas e possibilidades de várias comunicações verbais ininterruptas de todas 

as esferas da vida e do interesse humano. Toda e qualquer interação verbal 

acontece em alguma situação concreta e requer algum tipo ação social de caráter 

não verbal. Desse modo, a utilização do livro literário permite ao sujeito que dele se 

utiliza uma aproximação com diálogos diferenciados; a utilização das imagens nele 

contidas possibilita uma participação de natureza social e histórica por parte dos 

nossos sujeitos, uma vez que trazem situações fora do cotidiano do sujeito, 
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permitindo assim, uma participação ativa de suas opiniões, desejos, modo de ver e 

dialogar com o Outro. Assim, forma-se, além de uma experiência individual, um 

espaço de relação com o outro que ocorre através da assimilação. Sobre 

assimilação, Bakhtin (2003, p. 294-295) comenta: 

 

[...] a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se 
desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados 
individuais dos outros. Em certo sentido, essa experiência pode ser 
caracterizada como processo de assimilação – mais ou menos criador - 
das palavras do outro (e não das palavras da língua). Nosso discurso, isto 
é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas) é pleno de 
palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de assimilidade, de 
um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos 
outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que 
assimilamos, reelaboramos e reacentuamos. 
 
 

Para que ocorra a experiência discursiva torna-se necessário um 

entendimento entre a visão de mundo e os sujeitos do discurso. Na situação em 

questão, tanto a própria literatura utilizada, quanto as pessoas envolvidas no 

discurso, narrador e interlocutor, fazem parte desse processo, pois a palavra por si 

própria não emana nenhum sentido, mas uma vez imersa em uma relação 

dialógica, passa a significar, tornando a narrativa um modo pelo qual o sujeito fala 

de si e do outro. 

Podemos pensar, com isso, na valorização do espaço escolar a partir da 

perspectiva de Coelho (2000, p.17) quando esta se refere à consciência do eu, ao 

desenvolvimento do indivíduo e ao estudo da literatura como modo de estimular a 

mente, conhecimento de si mesmo e do mundo, além do próprio conhecimento da 

língua. Sobre esse espaço ela acrescenta que: ―Hoje, o espaço deve ser, ao 

mesmo tempo, libertário (sem ser anárquico) e orientador (sem ser dogmático), 

para permitir ao ser em formação chegar ao seu autoconhecimento e a ter acesso 

ao mundo da cultura que caracteriza a sociedade a que ele pertence‖. 

Essa valorização abrange vários aspectos, o que nos convoca a pensarmos 

nas limitações que os sujeitos da nossa pesquisa se encontram, uma vez que 

somente dois deles tiveram acesso à escola normal, além de uma tentativa 

fracassada por parte de Nelson, devido ter sofrido bullying por ser down. Como não 

podemos parar nas limitações, tomaremos como foco as possibilidades que estes 

sujeitos têm de se inscreverem no universo literário, fazendo uso de suas próprias 

palavras para dar novos significado às histórias e vida ao seu imaginário, de modo 
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que os contos e recontos por eles desenvolvidos sejam considerados com a 

fidedignidade que é narrada. É dessa perspectiva que trataremos no capítulo que 

segue. 
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4 CAPÍTULO III – NESTE LUGAR EU ESCUTO, VEJO E FALO, POIS USO DA 

PALAVRA PARA SER O SENHOR DA HISTÓRIA: MOMENTO DE RECONTO 

 

 

A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, 

é arte: fenômeno de criatividade que representa o 

mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde os 

sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e 

sua possível/impossível realização...  

                                  Nelly Novaes Coelho 

 

 

A leitura de imagens representa a singularidade do sujeito leitor, uma vez 

que, ao narrar o que se vê, aparecem marcas de suas experiências anteriores, de 

seus desejos e conhecimentos sobre a imagem em questão, em um processo 

dinâmico e inacabado de produção de sentidos. Dessa forma, o que está em jogo é 

o uso da palavra em conjunto com toda a cadeia de significantes existentes nas 

narrativas. Assim, podemos pensar que se trata de um excelente recurso para os 

leitores iniciantes, pois ao desenvolverem de modo livre suas narrativas, eles 

potencializam seus processos criativo e crítico, assumindo um lugar no qual se 

responsabilizem por suas escolhas, inconscientes ou não, mas que os permitam 

uma participação mais ativa diante das questões apresentadas em conformidade 

com a realidade em que vivem. 

Fadiman e Frager (1986) nos referenciam o fato de que um único e 

determinado estímulo pode representar coisas diferentes, devido à alternância de 

ser percebido ora enquanto figura, ora enquanto fundo. Tal posicionamento, frente a 

essa percepção, se dá pelo interesse que o sujeito apresenta no momento. Assim, a 

cada novo ato de leitura, as imagens podem representar não só para sujeitos 

diferentes, como para o mesmo sujeito, perspectivas diversas de narrativas, pois as 

percepções atendem às questões tanto do olhar, como de toda carga emocional e 

motivacional que ela desperta; além da necessidade de contextualização em um 

espaço múltiplo: do próprio conto e da realidade atual. 

Devido a esse caráter flexível de interpretação, a literatura permite ao leitor 

uma apresentação dele para si mesmo e para o Outro, pois ao passo em que se 

constrói um discurso, vai algo do sujeito que o profere do mesmo modo em que este 

é modificado por ser representado em sua fala, em um novo universo que transfigura 

o eu e o Outro. Há, portanto, um processo de relacionamento onde um assegura a 
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existência do outro, pois para que o narrador possa existir torna-se necessário a 

presença de alguém que o escute e vice versa. Desse modo, as relações sociais 

ganham um destaque, ao mesmo tempo em que promovem uma aproximação entre 

os sujeitos. 

O modo da escrita psicanalítica da palavra Outro, maiúscula – diferente de 

outro –, diz respeito às representações do eu que se apresentam através das 

identificações imaginárias. É o que domina o sujeito mesmo que ele não se 

aperceba disso, pois é da ordem tanto exterior quanto anterior ao próprio sujeito; 

quanto o outro, em minúscula, é a alteridade que mesmo exterior ao sujeito, se 

encontra presente nas relações dialógicas, é o semelhante. 

Temos por objetivos em nosso trabalho a análise de alguns aspectos 

subjetivos do sujeito com deficiência intelectual, em relação à leitura literária através 

do conto e reconto de histórias, a análise de sua constituição enquanto leitor, tendo 

em vista o papel do Outro nesse processo, bem como a sua reconstituição enquanto 

sujeito, melhorando a sua autoestima na oferta de um lugar para que esse referido 

sujeito possa atuar de modo diferente. 

Desse modo, esse trabalho pretende contribuir através dos seus resultados 

com o entendimento sobre o modo que o conto e reconto de histórias interfere na 

vida da pessoa com deficiência intelectual; de que maneira esses sujeitos reagem 

ao serem convocados a uma maior intimidade com o livro e a leitura, e em que 

aspecto e como eles podem avançar. 

A escolha pelo conto e reconto de histórias se deu pelo fato da tentativa de 

suscitar no sujeito, que deste se utiliza, algumas das várias possibilidades ofertadas 

por esse processo, tais como: desenvolver o potencial criativo, aproximar o 

entendimento sobre a realidade da qual o sujeito faz parte e as diversas 

possibilidades de nela atuar, aprender com as experiências do Outro, ajudar a 

responsabilizar o sujeito pela escolha do lugar que quer ocupar nas suas relações, 

auxiliar no processo de aquisição da leitura e escrita, ampliar as possibilidades de 

interação social, melhorar sua autoestima, dentre outras questões, que o uso da 

literatura pode agir como mediadora das relações subjetivas, interpessoais e de 

aprendizado. 

Com isso, retomamos a fala de Coelho (2000, p. 197), quando a citamos 

anteriormente, sobre os estímulos que a leitura provoca no sujeito através do olhar, 

potencializando o desenvolvimento da capacidade que o indivíduo tem de abstrair 
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pelo uso da palavra. Tal procedimento facilita a comunicação do leitor com as 

situações encontradas nas histórias e a capacidade que estas têm de sensibilizá-lo 

diante do seu processo criativo, facilitando, por meio da palavra literária, um melhor 

relacionamento familiar e social que este encontra-se descobrindo. 

Teremos a seguir, algumas narrativas produzidas pelos sujeitos de nossa 

pesquisa que foram desenvolvidas após a contação das histórias por nós realizadas. 

Para tanto, na pesquisa, definimos as seguintes categorias de análise: (i) o reconto 

individual e conhecimentos prévios dos sujeitos; (ii) Reconto coletivo como 

estratégia de mediação; (iii) contação de histórias através da leitura de imagens. 

 

4.1 O reconto de histórias e o conhecimento prévio dos sujeitos 

 

A falta de contato dos sujeitos da pesquisa com o livro é algo visível, uma 

vez que estes não o exploram à medida que recontam as histórias, sequer os 

folheiam, nem se interessam pelas imagens contidas nele, contam apenas a partir 

do seu conhecimento prévio adquirido, em sua maioria, nos DVDs, e na televisão. 

Amarilha (2006, p. 56) comenta sobre a ―natureza comunicativa da literatura‖ que 

ocorre pela relação estabelecida entre o mundo fictício das narrativas e o mundo 

vivenciado pelo leitor ao longo de sua história de vida, onde é convocado a atuar 

tanto no mundo real quanto no ficcional. Assim sendo, nesse momento inicial, eles 

necessitaram da nossa mediação para dar continuidade às suas produções, como 

também para manter o foco na mesma história, uma vez que havia um 

distanciamento entre eles e a ficção, provocado pelas histórias e personagens das 

narrativas.  

 

Conto: ―A arca de Noé‖ – Vinícius de Moraes (1991). Escolhido por Nelson.  

Recontado por Nelson 

 
Nelson: – Já sei a história toda... a arca de Noé e os bichos, cobra, elefante, macaco, 

cavalo, jacaré, passarinho. Os pássaros das casas, o golfinho também, camelo e zebra, 
girafa, burro, serpente. Deus chamou a família dele e os bichos e veio muita chuva, aí a 
história acaba. 

Pesquisadora: – Noé avisou a alguém? 

Nelson: – Avisou para os outros que ia chover e que Deus ia destruir 

Pesquisadora: – Os homens acreditaram em Noé? 

Nelson: – Não 

Pesquisadora: – E o que Noé fez? 
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Nelson: – Noé precisou da ajuda dos outros para construir a arca 

Pesquisadora: – Quem ajudou Noé? 

Nelson: – Deus ajudou a ele construir a arca, aí ele saiu para dentro do açude, andando em 

círculo, ele tinha que fazer o que Deus mandava. Quem puxou a arca foi o anjo, a história 
acabou! 

 
 

Nelson escolhe a história e relata ―já conheço essa história, é ela que eu 

quero‖, ele inicia sua narrativa citando os animais que estão ilustrados na capa do 

livro, após o ―passarinho‖, introduz alguns que não fazem parte da ilustração. 

Embora já conheça a história, ele é muito breve em sua narrativa, porém, dá 

continuidade quando lhe são feitas algumas perguntas como forma de mediação 

entre texto e contador. Na ocasião, percebemos a inclinação em Nelson para 

finalizar muito rapidamente sua história e, em todos os recontos, ele necessita da 

mediação para continuá-los; além disso, introduz em seu reconto outros contextos 

narrativos que não se encontram na história que lhes foram apresentadas. 

 

Conto: ―Branca de Neve‖ – Coleção Histórias Encantadas, Texto: Cristina Marques 

(s/d). 

Recontado por Samuel e Nelson 

 

Samuel: – Era uma vez, Branca de Neve e ela foi morar nos Estados Unidos, ela era uma 
princesa engraçada. 
Professora voluntária - O que ela comeu? 
Samuel: – Uma vovó bem gorda e tinha um lobo mal dentro dela.  
Nelson: – Ela morava num castelo. Ela comeu a maçã ―avenenada‖. 

Professora voluntária: – Tinha quantos anões? 

Nelson: – 4...5...não!!! 
Professora voluntária mostra com os dedos e Nelson conta e responde: 
Nelson: – 7 
Professora de Artes: – O que a rainha olhava? 
Nelson: – O príncipe, ele se casou com Branca de Neve e foram felizes para sempre. 
Professora de Artes: – O caçador levou Branca de Neve para onde? 
Nelson: – Para o bosque! 

 

Percebemos nas falas de Samuel que ele produz sua narrativa incluindo 

situações que não fizeram parte da narrativa inicial, e mesmo quando se refere a 

esta, troca personagens e situações. Já Nelson se aproxima do conteúdo narrado, 

porém reconta de modo breve. 

 

Conto: “Os três porquinhos‖ – Coleção Histórias Encantadas, Texto: Cristina 

Marques (s/d). 

Recontado por Nelson 
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Nelson: – Os três porquinhos foram construir as casas. 

Pesquisadora: – Por quê? 

Nelson: – Porque os outros morreram. 

Pesquisadora: – E eles não tinham onde morar? 

Nelson: – Tinha as casas que eles moravam, o lobo mal soprava e a casa caiu, aí foi para a 

outra casa e soprou de novo e a casa caiu, aí a casa que ele fez foi de tijolo e pedra e ele 
não conseguiu derrubar a casa, aí ele fez o fogo, botou a panela e pegou o lobo mal e a 
história acabou. 

 

 

Conto: ―Peter Pan‖ – Coleção Histórias Encantadas, Texto: Cristina Marques (s/d) 

Recontado por Breno 
 

Breno: – Era uma vez o Peter Pan, o pirata.  

Pesquisadora: – Quem mais?  

Breno: – A menina Sininho. 

Pesquisadora: – Tem mais alguém? 

  Breno: – O jacaré. 

Pesquisadora: – O Peter Pan voou com a menina. 

Pesquisadora: – Para onde? 

Breno: – Para o céu. 

Pesquisadora: – O que aconteceu? 

Breno: – Teve o fogo e a menina fez uma fogueira com os meninos, o Gancho, o jacaré e o          

navio. 

Pesquisadora: – E o que aconteceu depois? 

Breno: – O Gancho caiu, e só. 

 

Breno também encontra-se limitado em sua forma de contar histórias. Desse 

modo, necessita da nossa mediação para que sua narrativa se desenvolva, apesar 

disso, percebemos que sua história é contada a partir dos personagens que dela faz 

parte e seu enredo diz respeito ao contexto no qual ela realmente acontece. 

Percebemos aqui a necessidade de alguém que faça a mediação entra o 

conto e o desenvolvimento das narrativas dos sujeitos. Podemos pensar na 

mediação pedagógica como prática nas instituições que utilizam da literatura como 

instrumento de trabalho.  A mediação, a qual no referimos em nossa pesquisa, parte 

do pesquisador e retorna ao sujeito como possibilidade de enfrentamento de 

possíveis limitações encontradas ao longo do seu percurso enquanto leitor. 

Sabemos que a literatura agrega o velho, o tradicional, o novo e o que ainda 

está por vir, mesclando os sonhos e a vida cotidiana. Desse modo, apresentar aos 

sujeitos com deficiência intelectual um mundo no qual eles podem atuar e fazer suas 

manobras de modo livre, através do conto e reconto de histórias, vai além das 
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possibilidades linguísticas que se apresentam no momento em que o sujeito se 

encontra. Essa prática perpassa pelas questões histórica/social/cultural da qual o 

sujeito faz parte e muitas vezes não percebe a si, nem o Outro, devido estacionar 

em suas limitações e não ver no outro a função de mediador, ou talvez por esse 

outro não desempenhá-la. Percebemos que as narrativas acima apresentadas, 

mesmo sendo mediadas, são breves, mas de fácil entendimento, pois possuem 

início, meio e fim.   

 

4.2 Reconto coletivo como possibilidade de mediação e de identificação 

 

Observamos na nossa pesquisa que, ao passo que os encontros iam 

acontecendo, não era mais necessário a nossa mediação para o reconto ser 

elaborado por alguns sujeitos. No entanto, os recontos começaram a se reconfigurar 

na forma coletiva, onde as ideias das narrativas eram elaboradas por todos, ao 

mesmo tempo.  Nesse sentido, teremos outro olhar para essa nova sessão de 

análise dos contos, que é a produção coletiva. 

 

Conto: ―Chapeuzinho Vermelho‖ – Coleção Histórias Encantadas, Texto: Cristina 

Marques (s/d). 

Recontado por Nelson e Samuel  

 

Samuel: – Era uma vez, um Chapeuzinho Vermelho que carregava eu na barriga. Era uma 
vez um Chapeuzinho Vermelho parecido com (diz o nome da professora de artes, que havia 
saído da sala logo que se iniciava o conto). 
Pesquisadora: – O que a Chapeuzinho carregava na cesta? 
Samuel: – Doce. 
Pesquisadora: – Para onde Chapeuzinho Vermelho ia? 
Samuel: – Para a casa da vovó e ficava com os olhos apertados. (Nesse momento, Samuel 
diz o nome de todos que estão presentes na sala). 
Nelson: – O lobo foi dormir e abriu o bucho do lobo e tiraram a vovó viva e tapou o bucho do 
lobo e foi embora... o bucho estava muito pesado e caiu dentro d‘água. 
Samuel: – Uma vez a Chapeuzinho Vermelho estava comendo a vovó. 
Nelson: – Chapeuzinho Vermelho estava andando pelo bosque e se encontrou com o lobo e 
pediu para ela pegar flores e doces para levar para a vovó, aí foi na casa da vovó abrir a 
porta e pulou logo com a boca e botou o óculos da vovó. Chapeuzinho chegou lá. Vovó!!! 
pode entrar... e entrou e esses ouvidos? É para ouvir melhor; esse nariz grande? É para te 
cheirar; essa boca grande? É para te comer... Aí comeu o Chapeuzinho Vermelho e o 
caçador tirou a vovó viva de dentro do lobo e botou pedra no bucho cheio e encontrou um 
açude e foi beber água e caiu dentro 
Samuel: – Era uma vez um Chapeuzinho Vermelho e encontrou um lobo e só... – (Pega o 
livro, coloca-o na frente do rosto e continua a história) – Chapeuzinho Vermelho comeu a 
vovozinha (altera a voz com tom grave) – e pegou o lobo e o lobo foi para a floresta. 
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Conto: ―O pequeno papagaio valente‖ – Dharmachari Nagaraja (2004). 
Recontado por Nelson, Nicolas e Kelvin 

 

Nicolas: – Gostei da parte da águia, a águia foi descer do céu para salvar os animais das 

chamas, e o papagaio foi valente e salvou seus amigos pelas chamas e a águia também 
salvou. E por fim, a águia se despediu dos animais e do papagaio valente e voltou para sua 
casa, para ser Deus, e todos ficaram felizes e viveram felizes para sempre... fim! 
Nelson: Sobre a floresta que tava pegando fogo, a águia desceu do céu para ajudar o outro 
do fogo e acho que só isso. 
O papagaio virou Deus e foi para o castelo e ficou feliz para sempre, a história acabou. 

Kelvin: – O papagaio pegando fogo. 

Pesquisadora: – E para apagar o fogo, o que foi que ele fez? 

Kelvin: – Água. 

Pesquisadora: – Onde foi que ele conseguiu água? 

Kelvin: – No rio. 

Pesquisadora: – Ele fazia o quê para conseguir água? 

Kelvin: – Sei não. 

Nicolas: – Deus criou os animais e os humanos da Terra. Criou as montanhas, as florestas 

de várias partes do mundo do nosso planeta. 

Pesquisadora: – O que está acontecendo com as florestas? 

Nicolas: – Aquecimento global, terremoto, tsunami, o mal que está para destruir a Terra, os 

quatro desastres: tornado, furacão, maremoto e terremoto; e os dois são do bem: a lua e a 
chuva, que faz o ar da terra. 

Nelson: – Vencer o mau. 

Nicolas: – Para as pessoas não sofrer, se o mundo não acabou o ano passado, agora só 

em 2014. 

Nelson: – As pessoas não querem nada com Deus, aí acontecem as coisas no mundo. Não 

é só os terremotos não, é muita coisa, dizem que o mundo vai se acabar com água. 

Nicolas: – Sabe quem fazia para acabar o mundo... os Maias, há mais de 500 anos d.C. os 

Maias matava os povos quando os visitantes visitavam os templos.  

Kelvin: – Tem pagode de Léo Magalhães. 

Nelson: – Espere um minuto Nicolas, ninguém sabe quando o mundo vai acabar, nem 

Jesus. 

Nicolas: – O fim do mundo em 2012 e em 2028, o buraco apareceu com muita gente. 

Nelson: – Vai deixar eu falar não Nicolas? 

Kelvin: – Pai vai me dar uma nota de R$ 50,00 hoje. 

Nicolas: – Continua falando sem parar sobre a arca de Noé. 

Kelvin: – João me deu uma camisa azul de pagode: Pagode de Cristo. 

Nelson: – O mundo só vai se acabar quando Deus voltar para pegar os filhos Dele, para 

subir com Ele. E quando Ele voltar para pegar os filhos Dele, é como um raio, um piscar de 
olho, e nesse dia íi, todo mundo tá no céu e o mundo se acaba. Esse corpo aqui – pega 
nele mesmo – fica para a terra comer e Deus quer o espírito. 

Nicolas: – O universo se acaba com a chama do fogo. O povo diz que nós vamos ser 

atacados pelos ETs no filme Independence Day. 

Nelson: – Vai chegar o tempo da marca da besta. 

Nicolas: – Os primeiros animais que surgiram na terra foram as bactérias, por isso surgiu os 

dinossauros. 

Nelson: – Todos nós temos pecados, porque Eva e Adão comeu o fruto do mal. 

Nicolas: – O primeiro cavalo pré-histórico tinha 2 mts de altura, um cavalo. O elefante de 

hoje é da família dos mamutes, o maior animal do mundo é o ―tirex‖ tiranossauro rex. 

Nelson: – Para andar no meio do trânsito tem que ter fé. 

Nicolas: – Tem que ter paciência e fé em Deus. 

Kelvin: – A banda de música vai tocar na novena da festa da padroeira. A furiosa. 
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Nicolas: – Você lembra Nelson, que o político Aliatá Chaves de Queiroz morreu e choveu 

de noite até o outro dia? Ele era uma pessoa boa, foi no jogo do Brasil que a chuva parou 
de 4h da tarde, Brasil e Itália, Brasil ganhou de 3X0. 

Kelvin: – Brasil ganhou de 3X0. 

 
 

Notamos que a nossa participação nesses recontos foi mínima, se deu mais 

no sentido de estimular a extensão do texto, diante da própria história original. 

Quanto às narrativas por eles produzidas, são introduzidas histórias de sua própria 

vida, de outros livros, bem como de outros personagens. No primeiro reconto fica 

claro o quanto Samuel se refere à sua própria vida e no segundo, Nelson traz 

diálogos da mesma história produzida em outro texto, pois várias falas que não se 

encontram no conto que lhe foi apresentado, pois diz respeito a passagens bíblicas 

que tanto lhe são familiares e prazerosas. Kelvin, por sua vez, não se refere em 

nenhum momento à história previamente contada, fala exclusivamente de questões 

do seu próprio interesse, não se preocupando com o contexto narrativo. Mesmo com 

tantas diferenças, podemos perceber, pela extensão das narrativas, a importância 

que a participação coletiva, que o bom relacionamento do grupo interferindo, assim, 

de modo positivo no desenvolvimento da história por eles criada. 

Nessa perspectiva, remontamos a língua/linguagem a qual Bakhtin se refere, 

dizendo que esta se apresenta enquanto dialógica, de modo que a presença do 

outro se torna necessária para que haja a produção de sentidos.  Bakhtin considera 

o outro não somente no aspecto do indivíduo, mas de toda relação discursiva entre 

as pessoas, a interação entre a visão de mundo que cada uma tem e seus contatos 

sociais, ou seja, é a interação entre os discursos e tudo que eles representam. O 

autor também atenta para o fato do diálogo existir em duas vertentes: entre os 

interlocutores e entre discursos; de modo que a interação e a produção de sentidos 

só acontecem através do enunciado, que no caso em questão se desenvolveu 

através de identificações individuais, mas que em algum momento se entrecruzaram 

em uma mesma direção de sentido, talvez por existir em algum momento de suas 

falas aspectos comuns, que apontam para o fim do mundo. 

Bakhtin (2003) considera que não há um discurso nunca dito antes, nada é 

original. Desse modo, os recontos trazem consigo esses ecos que repetem outros 

enunciados, que por sua vez, manifestam as diferentes possibilidades de fazer 

diferente, discordando de seu conteúdo, concordando, acrescentando situações. 

Enfim, acrescentando modificações de acordo com o desejo de quem os utiliza, 
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permitindo assim, o surgimento de outros enunciados, numa cadeia constante de 

novas e singulares produções carregadas de valores que garantem as 

possibilidades de representar algo diferente do que já estava anteriormente dado, 

cuja cadeia de enunciados subsequentes é, para Bakhtin, o interdiscurso. 

Como vimos anteriormente, a Bíblia é o livro mais presente na vida de 

Nelson, devido essa questão, encontramos fortes marcas da influência deste em seu 

discurso, de modo que, se deixarmos, todo reconto de Nelson é conduzido por 

alguma citação bíblica. Quanto a Nicolas, que gosta de filmes, seu discurso se 

direciona para tal vivência. Já Kelvin, em sua narrativa, foge do contexto do conto e 

relata situações do seu cotidiano. Com isso, fica claro que o que há em comum entre 

eles é a ausência da literatura em suas vidas.  

Recorrendo ao sentido de que fala Bakhtin, remetemos esses enunciados ao 

dialogismo que por sua vez diz respeito à relação entre o diálogo do sujeito que 

narra e o diálogo do outro. Este não precisa ser face a face, posto que ocorre na 

hora em que o sujeito fala e, automaticamente,  se remete a outros discursos, 

inclusive o que já estava esquecido, dando início a uma nova concepção do mesmo 

fato. Cada sujeito evoca um pouco do seu mundo em sua fala, reproduz questões 

sociais. Nesse sentido, Bakhtin (2010) comenta que as construções que o sujeito 

realiza através de suas deduções, têm a ver com seu modo de participar e perceber 

o auditório social do qual ele faz parte, de modo que este auditório também interfere 

em suas perspectivas futuras, Ele também observa que, quanto menos aculturado 

for o sujeito, menos será sua carga ideológica.  

Lembramos que nosso trabalho se refere a sujeitos com deficiência 

intelectual. Desse modo, há de se considerar suas limitações, bem como as 

limitações que ao longo do tempo vêm sofrendo devido sua pouca participação nos 

espaços sociais existentes na cultura vigente. São sujeitos que durante toda sua 

vida não tiveram oportunidade de participar da educação escolar formal, nem de 

exercer sua cidadania quanto à participação ativa nos diversos contextos 

socioculturais. 

Devemos, portanto, considerar que o conteúdo das narrativas são 

reproduções de uma realidade vivenciada por cada sujeito, tanto de modo interno, 

subjetivo, quanto de sua vivência social. Podem, também, incluir suas perspectivas 

futuras, que por sua vez conduzem ao conteúdo de suas expressões verbais, de 

acordo com seu nível intelectual, juntamente com seu modo de interpretar o mundo, 
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seus desejos e sua maneira de se posicionar diante do diálogo em questão. Devido 

a grande influência que as questões sociais e culturais exercem sobre o modo de 

reprodução da palavra, quanto mais elevado o nível do sujeito nesses aspectos, 

maior a capacidade de ampliar sua interação social, mas acreditamos na 

potencialidade de desenvolvimento que cada sujeito possui, no avanço através da 

mediação e incentivo, na possibilidade de mudar a si mesmo. 

Percebemos no reconto sobre ―O pequeno papagaio valente‖ uma forte 

influência social nos discursos de Nelson e Nicolas. Como já havíamos mencionado, 

Nicolas é alfabetizado e se interessa por questões mais amplas do que Nelson, que 

não é alfabetizado e grande parte de seu discurso advém das parábolas da Bíblia. É 

perceptível o interesse de ambos em manter sua palavra em consonância com suas 

questões sociais, seus interesses e valores. Já Kelvin, por não ter desenvolvido 

habilidades cognitivas relacionadas aos interesses sociais mais amplos, que por sua 

vez torna o sujeito mais questionador e participativo, reproduz em sua narrativa 

situações sociais restritas ao seu dia a dia. Mais uma vez, utilizaremos das palavras 

de Bakhtin (2010) para ilustrar o que acabamos de comentar, quando ele se refere 

ao conteúdo enunciado ser reflexo direto de toda dimensão do meio social em que o 

sujeito está inserido, em consonância com seu modo de percebê-lo. Assim, fica 

evidente a íntima relação que o fator social tem na produção das narrativas de todos 

os sujeitos de nossa pesquisa, uma vez que estas refletem o cotidiano de cada um. 

Como podemos perceber, o reconto sobre ―O pequeno papagaio valente‖ é 

feito de modo coletivo e cada sujeito apresenta sua maneira de narrar. Nicolas 

demonstra boa capacidade de entendimento e reprodução, já Kelvin é mais limitado 

em sua fala e tende a descontextualizá-la, trazendo assuntos de sua vivência atual. 

Nelson deparou-se com Nicolas que desempenha muito bem a função de narrador; 

quando este se refere à questão ―do fim do mundo‖, sobre a ótica científica, Nelson, 

que a considera de modo religioso, se inquieta e quer fazer uso da palavra, se 

incomodando por que Nicolas não o deixa falar. 

No momento em que a pesquisadora possibilita que tenham voz, emerge a 

possibilidade de pensarmos nos espaços ofertados para o diálogo na vida desses 

sujeitos, uma vez que no local onde a pesquisa é realizada, as tarefas são 

direcionadas com algum foco previamente definido, tanto no que diz respeito às 

atividades manuais – artes –, como as de orientações pedagógicas. Desse modo, 

limita a capacidade de diálogo e interação de discursos, de posicionamento crítico e 
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expressão livre da palavra, fatores estes que contribuem para a formação da 

personalidade, como também para o relacionamento interpessoal e de expansão do 

modo de ser e agir diante dos acontecimentos cotidianos e externos aos sujeitos, 

que dizem respeito aos fatores sociais. Como nossa pesquisa não tem caráter rígido 

de expressão, percebemos um pouco de dificuldade dos sujeitos envolvidos de se 

organizarem entre si nas tarefas. 

Ainda considerando o desligamento da mediação, resolvemos colocar mais 

um reconto; este, Nelson realiza sozinho, com pouca interferência nossa. Nesse 

momento, ele já desenvolve sua narrativa folheando o livro e, a partir dessa 

possibilidade, pensamos em ofertar um momento em que ele pudesse utilizar de sua 

condição enquanto leitor e averiguar seu potencial de acreditar em si mesmo e 

valorizar sua autoestima. Nesse aspecto, reconhecemos que a nossa própria 

pesquisa, ao começar pelo reconto individual, trilhou um caminho mais difícil. Na 

medida em que traçamos o diagnóstico individual de cada sujeito não tivemos outra 

alternativa a não ser passar para as produções coletivas, estratégia que se 

caracterizou como muito mais produtiva. 

 

Conto: ―O rei que queria mudar o mundo‖ – Juliia (2011). 

Recontado por Nelson 
 

Nelson: – Não posso ser rei, porque só tem um rei que é Deus, e esse mundo não tem 
explicação, não tem como explicar, quando Deus pai viu o mundo e não tinha ninguém para 
morar para salvar o mundo, aí Deus pai criou o filho Dele para morrer por nós.  
E no mundo de hoje, acontece no meio do mundo brigas, eu to falando do mundo nos dias 
de hoje, o irmão matando o irmão, passa na televisão também... eu to falando no final dos 
tempos, acidentes...fazendo a vontade da carne e numa cidade do amor, Deus destrói essa 
cidade, fala na Bíblia. Se não fosse Deus, nós não estava mais aqui não... nós estava no 
outro lugar, num lugar onde só tem trevas. 
Pesquisadora: – (Ao entregar o livro O rei que queria mudar o mundo para Nelson, 
pergunta:) O que você acha do Simon? 
Nelson: – Ele tinha as mãos fechadas e ele cresceu e Simon, não podia mudar o mundo, ele 
só pensou, pensou como podia mudar o mundo. O mundo que ele queria era o coração e 
tem na capa do livro. 
Pesquisadora: – O que tem no coração das pessoas? 
Nelson: – É o lugar mais diferente, só olhando assim, como se deve mudar o mundo, o 
mundo e dentro do coração tem a cidade e o coração dos homens só serve para mentir e 
não encontrar a salvação e tem mais coisas aí... eu vou falar sobre aas coisas do mundo, 
não como mudar o mundo, mas vou falar sobre o apocalipse... o final dos tempos...o 
casamento gay, o padre disse que não fazia o casamento gay, homem com homem, porque 
é muito feio, se for reclamar, pode até ser preso e se revolta contra a pessoa. Tudo isso que 
to falando e também tem a volta de Deus para buscar os filhos Dele num piscar de um olho, 
não dá tempo pegar o pé do outro para subir. 
(Nelson para por um instante) 
Pesquisadora: – Pode passar as páginas. 
Nelson: – Mas antes de passar aqui, eu vou falar sobre o apocalipse, que todas as coisas 
ainda estão por vir... vou falar dos falsos profetas, os homens enganado os outros. Vou falar 
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do passarinho que queria mudar o mundo, ele foi embora e ninguém achou o passarinho e 
não apareceu mais, e voltou de novo o passarinho. 

Pesquisadora: – Você acha que é possível mudar o mundo? 

Nelson: – Eu acho. 
Pesquisadora – Como? 
Nelson: – (Olhando o livro e passando as páginas) As folhas secas, por isso é que é difícil 
mudar o mundo, as folhas secam, as coisas secam. 
Nelson: (Próxima página) – ―Guerras‖ 
Nelson: (Próxima página) – ―Casa‖...‖ ―Bem-te-vi‖., (Nelson aponta para o menino em cima 
da árvore e diz:) ―macaco‖ 
Nelson: (Próxima página) – ―Simon no canto da parede, pensando como mudar o 
mundo...não tem como mudar não mulher‖.  
Nelson (Próxima página): – ―As folhas verdes‖. 
Pesquisadora – Então já mudou? As folhas estavam secas e agora estão verdes! 
Nelson: (Próxima página) – ―Procurando o passarinho‖. 
Nelson: (Próxima página) – ―Dança...procurando o passarinho e não achou andou na cidade 
e não achou o passarinho‖. 
Nelson: (Próxima página) – ―Triste, magoado‖. 
Pesquisadora: – Por que ele está assim? 
Nelson: – Porque o mundo pra ele é triste... não ia voltar o rei. 
Nelson: (Próxima página) – ―Achou o passarinho e voou toda a cidade pensando como 
mudar o mundo‖. 
Nelson: (Próxima página) – ―Com medo de machucar a mulher‖. 
Nelson: (Próxima página) – ―O passarinho voltou, olhe!‖ 

                                                      

No momento em que entregamos o livro para Nelson e o questionamos 

sobre o personagem da história, ele continua seu reconto a partir do que está 

desenhado na capa do livro e desenvolve sua narrativa trazendo questões das 

imagens do livro, sem abandonar seu conhecimento bíblico. Mesmo em menor 

frequência, torna-se necessário nossa mediação, pois Nelson tende parar logo que 

conclui uma ideia, sem atentar para o fato de que a história pode e deve continuar, 

pois ainda têm páginas não vistas no livro. 

Existe uma grande necessidade de Nelson em falar sobre questões 

religiosas e, a partir dessa, introduzir um fato bastante recente e comentado no dia a 

dia, que é o casamento gay; na sequência, ele continua sua narrativa através do 

desejo de falar sobre assuntos bíblicos. A pesquisadora intervém novamente para 

que Nelson se detenha ao livro e diz: ―pode passar a folha‖; ele, antes de fazê-lo, 

ainda tece alguns relatos sobre a Bíblia e, em seguida, comenta o que está 

acontecendo nas imagens contidas no livro.  

Desse modo, inferimos que a falta de contato com os livros literários pode 

ser um dos motivos pelos quais Nelson se desliga de sua leitura e se reporta para 

questões da Bíblia, já que esta ele a conduz para todos os lugares que vai.  Mesmo 

sem saber ler decodificando as palavras e a Bíblia não conter imagens, ele sabe 

falar sobre suas passagens e se refere a essas com prioridade, trazendo suas 
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citações, bem como introduzindo sua própria opinião e fazendo relação com fatos da 

atualidade. Nessa perspectiva, percebemos a identificação que Nelson tem para 

com a Bíblia, esse Outro que o constitui enquanto sujeito da linguagem. 

Amarilha (2006, p. 53-54) faz referência à identificação do leitor para com o 

texto, no sentido de que esta ocorre a partir de um personagem e das interações 

que acontecem em determinado sistema social vivenciado pelas possibilidades que 

a leitura proporciona através da interação entre ―leitor, autor, texto e condições em 

que se dá a leitura‖. Assim, percebemos a veracidade dessa afirmativa quando nos 

voltamos para a vivência da prática religiosa de Nelson, que além de participar 

frequentemente dos cultos em sua Igreja, conduz a Bíblia diariamente e reproduz em 

sua fala cotidiana a existência de Deus. 

Percebemos também a capacidade de interação verbal e potencialidade 

criativa de Nelson, pois nesse momento em que lhe é permitido um lugar de fala, ele  

se utiliza desse Outro para assegurar o seu lugar e o faz com prioridade e 

convicção.  Assim sendo, notamos a importância que a interação social tem para o 

sujeito, pois tal habilidade em Nelson foi desenvolvida em decorrência do seu 

convívio na Igreja. 

Nesse sentido, podemos pensar na relação que Nelson se encontra com 

esse Outro que é a Bíblia, que o permite através da palavra dar significado a si 

mesmo, introduzindo em suas narrativas discursos desse Outro, com o qual ele se 

identifica e vem responder ao que Lacan (2008) considera ao dizer que o sujeito da 

significação se produz através do significante no campo do Outro. Assim, inferimos 

que Nelson utiliza da linguagem bíblica como modo de se fazer presente nas 

relações sociais e demais espaços nos quais ele possa existir enquanto sujeito. 

Pensamos que a entrada de Nelson no mundo da leitura literária pode 

desenvolver nele diversas capacidades de socialização e de atuação nas relações 

sociais, sem que este abandone seu prazer e interesse pela Bíblia. Nessa 

perspectiva, começamos a fazer relações entre os contos e as narrativas bíblicas, 

mostrando que ambas contém histórias parecidas, personagens e sentimentos que 

se assemelham e, que, tanto os contos quanto as parábolas, podem contribuir para 

que as pessoas vejam o mundo de uma forma melhor, pois ambos tratam de uma 

relação entre o bem e o mal. Pontuamos também que as histórias falam dos 

mesmos assuntos que a Bíblia fala, mesmo fazendo-o de modo diferente, e também 
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podem servir de reflexão para uma mudança de comportamento. Após esse nosso 

diálogo com Nelson, ele ficou mais atento às questões dos contos. 

Essas questões apontam para que a cadeia de significantes, que acontece 

no processo dialógico, possa transformar as relações sociais e os processos 

relacionados ao sujeito com ele mesmo num eterno por vir, mesmo que este seja 

limitado. Contudo, ela promove um deslocamento do sujeito diante de sua própria 

história, a realidade da qual ele faz parte e seus desejos, sempre haverá 

possibilidades de inserir algo novo no modo de ver e vivenciar o dia a dia, assim 

como haverá sempre possibilidades de mudar a si mesmo, desde que sejam 

oferecidas outras possibilidades de identificações. 

 
Situações de identificações também surgem em outros recontos, tais como: 

 

Conto: ―Pinóquio‖ – Coleção Histórias Encantadas, Texto: Cristina Marques (s/d). 

Recontado por Estevam 
 

Estevam: – Eu queria ser Pinóquio porque ele tem um pai legal, meu pai morreu, mas eu 
não sabia nem disso, minha mãe disse em dezembro. Eu só conheço os amigos do meu 
pai, são meus tios. Um mora em São Paulo e o outro mora em Pau dos Ferros. 
Pesquisadora: – E você mora com quem?  
Estevam: – Minha avó. 
Pesquisadora: – Onde sua mãe mora? 
Estevam: – Em Brasília, eu moro com minha avó e quatro primos. 

 

 

Como podemos perceber, não realizamos a mediação no sentido de buscar 

continuidade em relação à história do Pinóquio, mas pensando em dar importância à 

história de Estevam que a contava com uma profunda tristeza. 

No momento em que Estevam faz o reconto do ―Pinóquio‖ percebemos a 

prevalência da identificação com um dos personagens da história e a devida 

apropriação do conteúdo por ele vivido em consonância com o desejo de ser 

Pinóquio. É interessante que o elo que Estevam faz com Pinóquio, não é por 

nenhuma característica do próprio Pinóquio, mas por este ter um ―pai legal‖. Corso e 

Corso (2006) refletem sobre a importância que as histórias têm de simbolizar e seus 

possíveis benefícios, uma vez que o viver humano é um tanto difícil, devido às 

adversidades existenciais e de relacionamento.  Segundo eles, ―pelo menos nossa 

capacidade de criar, de contar histórias, parece ter encontrado formas de sobreviver 

e questionar‖ (CORSO; CORSO, 2006, p. 306).  Esse sobreviver e questionar torna-
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se apaziguador, uma vez que não meche diretamente com os conflitos e encontra, 

pela via do simbólico, caminhos para sua possível resolução. 

Nesse sentido, durante nossa pesquisa, pudemos perceber que o espaço 

ofertado para que os sujeitos falassem através dos contos foi algo com que eles 

puderam falar de modo livre sobre algumas questões que nem sempre são 

conscientes, mas se encontram latentes e, por ventura, trazem algumas 

consequências indesejadas diante de suas relações consigo mesmos, com o outro 

que se faz presente em suas relações dialógicas e o Outro que os representam por 

meio das identificações imaginárias, do que lhes ainda é desconhecido.  

Lacan (1999) relata que o desejo em sua forma mais simples, pura e 

reconhecida, configura-se na dor que o sujeito tem de sua própria existência.  Trata-

se, portanto, de uma relação onde a linguagem se presentifica e, devido seu aspecto 

multifacetado, proporciona uma interação entre o passado, o presente e o futuro. Tal 

relação acontece numa cadeia interminável de significantes que dialogam entre si, 

revelando os sentidos expressos e latentes, sem necessariamente ter que fazer 

sentido no momento em que as histórias são contadas e as palavras são por eles 

proferidas, mas que em algum momento poderá reverberar e trazer-lhes novos 

sentidos.  

 

Conto: ―O Patinho Feio‖ – Coleção Histórias Encantadas, Texto: Cristina Marques 

(s/d). 

Recontado por Nelson 

 

Nelson: – Acharam o patinho feio e os outros patinhos achou bonito e deixaram o patinho 
feio para trás e foram embora... andou, andou, andou pela floresta, passou fome e escutou 
a zoada das águas e fez o amigo dos patos que era diferente dele... acho que acabou... E 
ninguém é mais bonito que ninguém! A história acabou. 

 
 

Podemos observar que, ao finalizar o reconto pela primeira vez, Nelson 

demonstra uma insatisfação em permitir que sua narrativa termine sem que sua 

carga valorativa fosse expressa e o retoma continuado: ―E ninguém é mais bonito 

que ninguém!‖ introduzindo, com isso, sua própria opinião sobre o enredo do conto e 

somente após essa afirmativa, ele conclui sua história. Nesse momento, é percebido 

no semblante de Nelson certo ar de tristeza, uma sensação de que algo ali o tocou. 

Diante disso, podemos atribuir o caráter simbólico e identificatório presente nos 
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contos e nas imagens que fazem parte das narrativas que possibilita ao sujeito uma 

reelaboração de conteúdos inconscientes de difícil aceitação, devido à dor que 

provoca, onde a falta de algo que poderia ter acontecido leva ao desejo de mudar. 

Lacan (1999) confere o lugar da fala como ponte para o desejo, segundo ele 

existe a necessidade do Outro para que a fala do sujeito se direcione, se desenvolva 

e adquira o estatuto de linguagem.  Nesse sentido, ele aponta para uma distinção 

um tanto difícil entre o sujeito e o Outro, mas ao mesmo tempo o sujeito surge no 

Outro através da fala, isso fica um tanto perceptível quando Nelson falou ―e ninguém 

é mais bonito que ninguém‖. Nesse momento, lembramos quando Nelson falou do 

bullying que sofreu e teve que sair da escola; com isso, acreditamos que ao 

defender o Patinho Feio, Nelson defende a si mesmo e reelabora essa situação. 

Por esse simples e importante fato, ficamos felizes, pois percebemos o 

posicionamento de Nelson frente a alguma situação que lhe é angustiante, e ele 

mesmo consegue encontrar a saída de modo que fique confortável diante do que, 

em algum momento, nada pôde fazer. Cabem aqui as palavras de Battelheim (1980) 

quando se refere às contribuições que os contos de fadas dão ao adulto que integra 

as marcas da ideologia do seu inconsciente à racionalidade de sua vida atual. Desse 

modo, ficam mais visíveis as verdades do sujeito, sua capacidade de superar a si 

mesmo, de melhorar sua autoestima e de reagir de modo adequando nas relações 

sociais. 

Nesse contexto, podemos nos referir também a Bakhtin (2010), quando ele 

se posiciona em relação ao discurso interior do sujeito que narra e a enunciação de 

outrem.   Tal relação acontece entre os contextos da réplica anterior e o comentário 

efetivo que se desenvolve a partir do entendimento que o sujeito tem acerca do 

discurso de outrem, provocando, neste sujeito, uma carga emocional capaz de ser 

perceptível em sua expressão facial, que foi o que pudemos observar na leitura de 

Nelson. 

Outra questão que acreditamos ser importante destacar é a evolução que 

um dos sujeitos – Kaio –, cuja deficiência intelectual é bastante comprometida, 

inclusive na linguagem falada, nos primeiros momentos ele só observava seus 

colegas realizarem seus recontos e contos, até que num certo encontro, onde estava 

sendo realizado o conto individual, ele pega o livro enquanto o colega ler e olha para 

nós. Nesse momento, pedimos licença ao sujeito que estava narrando a história e 

perguntamos a Kaio se ele queria ler, este sinaliza com a cabeça que sim;  nós, com 
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receio de deixar para depois e ele desistir, perguntamos ao sujeito que estava 

realizando o reconto se poderia dar um tempinho na sua história para que o colega 

fizesse  sua leitura e este afirmou  que sim. Nesse mesmo instante ele inicia sua 

leitura: 

 

Conto: ―Peter Pan‖ – Coleção Histórias Encantadas, Texto: Cristina Marques (s/d).  

Recontado por Kaio 
 

A e i o u 
A e i o u  
A e i o u 
A e i o u... 

 

Quão grande é a satisfação de Kaio quanto nossa, ao percebermos o 

interesse dele pela leitura e sua disponibilidade para ler, pois mesmo reconhecendo 

suas limitações, desenvolve essa curta narrativa. O interessante é que todos os 

colegas respeitaram a leitura dele e agiram com naturalidade. Após esse momento, 

perguntamos se ele queria ler outra e ele sinalizou com a cabeça que não. Assim, o 

reconto do sujeito que cedeu sua vez é retomado. 

Para não perdermos o foco das leituras de Kaio, iremos trazer mais uma 

narrativa que se deu em outro momento. 

 

Conto: “No mundo da Lua‖ – Roseana Murray (1993). 

Recontado por Kaio  

 

Piu piu 
Pé 
Trem... piiiiiiiiiii 
Zoooooo (com uma abelha). 
Tartaruga 
Xi, xi, xi (faz com as mãos sinal de descamar, ao ver a figura de um peixe). 
Bacurim dormindo 
Xi, xi, xi (idem) 
Fã (elefante) 
Um boi 

 
 
Conto: “A menina que descobriu os mistérios das palavras‖ – Efigênia Alves (2010). 

Recontado por Kaio 
 

A palavra  
A menina 
Um boi 
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Pirulito 
A, e, i, e, u 
E, o, u, 
Me, me 
Be, be 

 

Esse é o momento de evolução de Kaio que, embora tenha faltado alguns 

encontros se comparado com os demais, também demorou a ocupar o seu lugar de 

leitor, mas quando o fez, nos tocou profundamente e fez com que refletíssemos 

ainda mais,  de modo diferente e mais permissivo, sobre a prática da leitura literária 

no decorrer dessa pesquisa. Tal literatura permite vários desdobramentos, tanto em 

relação ao modo de leitura, que pode ser desenvolvida exclusivamente através das 

imagens, quanto em relação às narrativas que, como Kaio nos mostra, podem ser 

realizadas através de sons e pronúncia de letras. Tais fatores nos fazem lembrar 

Amarilha (2009) ao considerar o caráter lúdico das leituras literária e de ficção, 

considerando os jogos de máscaras que acontecem nas narrativas, uma vez que 

estas são passíveis de tornar o fantástico do imaginário real através da linguagem 

verbal. No que confere à poesia, esta permite não somente os sentidos das 

palavras, mas toda sua capacidade sonora, assim, a expressiva evolução de Kaio 

em sua leitura se deu por meio da mistura de todos esses aspectos lúdicos que a 

leitura comporta em sons. 

Para Amarilha (2009) o leitor deve adentrar na proposta do texto literário e 

dele liberar os sentimentos que forem instigados a reproduzir. É nesse momento que 

acontece o diálogo entre o leitor e o texto, que o sujeito interage com o coletivo.  Daí 

a capacidade que a literatura tem de despertar em cada sujeito seu potencial para 

desenvolver a criatividade, mesmo que fora dos padrões esperados pelas regras de 

leitura decodificada, mas o que importa é a livre expressão dos sentimentos, das 

emoções que a leitura se encarrega de estimular no sujeito e conduzi-lo a um Outro 

eu, a ressignificar sua própria história e seu modo de atuar em suas relações, 

ressignificando, assim, a ele mesmo. 

Agora iremos considerar, com o conto a seguir, o modo como cada um 

desenvolve seu reconto, mesmo tendo um gênero como modelo. A história que foi 

apresentada aos sujeitos, apresenta-se com o gênero do discurso narrativo, 

percebemos que os sujeitos de nossa pesquisa, ao desenvolverem seus recontos, 

fazem uma escolha individual e livre, optando por um distanciamento do modelo  

inicialmente proposto, tanto no que se refere ao gênero, quanto ao conteúdo. Sendo 
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assim, podemos inferir que a aproximação do sujeito com ele mesmo é de 

fundamental importância para que as características individuais surjam e, a partir 

destas, eles possam desenvolver seu potencial criativo e de atuação no mundo, 

tendo ele mesmo como o autor de sua história por intermédio de suas escolhas 

individuais.   

 

Conto: ―A menina que descobriu o mistério das palavras‖ – Efigênia Alves (2010). 

Recontado por Nelson 

 

As palavras. 
A menina descobriu as palavras. 
Ela quer descobrir todas as palavras. 
As palavras que conheço tem. 
A palavra bola. 
Começa com B. 
A palavra pato. 
O pato é preto e faz zoada. 
Outra palavra começa com M. 
Nelson. 
Outra palavra começa com N. 
Nelson. 
Outra palavra é sapo, ―S‖. 
S de sapo. 
Outra palavra é José. 
Começa com J. 
Outra palavra começa com I. 
I de igreja. 
Outra palavra que vou falar é um nome grande. 
Outra palavra é casa, começa com C. 
Eu acho que só isso. 

 
 

No reconto que Nelson faz, ele foge do padrão da história inicial e cria a sua 

própria maneira de se referir à palavra, provavelmente pelo modo como ele a 

percebe. Esse método é utilizado pelo modo tradicional de alfabetização que associa 

uma letra à palavra; Nelson repete a metodologia para desenvolver seu reconto e o 

fez com prioridade de decodificação das palavras e do entendimento da narrativa, 

pois essa última segue o mesmo padrão do início ao fim do seu reconto. Podemos 

inferir que, trabalhando o desejo dele em decodificar, com sua habilidade já 

adquirida, encontramo-nos diante de um decodificador em potencial.  

 

Recontado por Kelvin 
 

Casa tem muro. 
Mesa tem uma garrafa d‘água em cima. 
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Prato pra comer. 
Outra palavra é ventilador. 
Pra funcionar. 
Outra palavra é cama pra dormir. 
Outra palavra é livro pra ler. 
Só isso mesmo! 
 
 

Kelvin avança bastante em sua narrativa, pois como podemos ver nos 

momentos anteriores, ele não interagia com o conto, sempre se referia em suas 

narrativas a contextos e situações adversas, do seu cotidiano e/ou interesse, sem ter 

nenhum compromisso com a narrativa que lhe era apresentada como base. Nesse 

momento, Kelvin desenvolve sua narrativa seguindo o padrão de Nelson e não do 

livro, e faz associações entre a palavra e sua utilidade, incluindo a palavra ―livro‖, 

associado ao ―pra ler‖, que é o que eles estão fazendo. 

Pensamos que o título do livro, A menina que descobriu o mistério das 

palavras, suscitou nos sujeitos de nossa pesquisa uma abertura para desvendar os 

mistérios que cada um percebe nas palavras que lhes veem à mente. O ato da fala 

livre é investigado pela psicanálise no processo analítico, uma vez que esta forma 

de liberar a palavra oferece ao analista uma aproximação com os processos 

inconscientes. Vale ressaltar que não é nossa intenção esse tipo de análise, no 

entanto, podemos pontuar desse momento da fala livre o aspecto em que o sujeito é 

convocado a aparecer sem reservas, sem censura, sem limites diante do Outro que, 

devido sua própria relação constitutiva, o barra através do desejo que por ele é 

demandado. Assim, pensamos que a palavra que é evocada nos contos e recontos 

aqui apresentados servem como ato libertador para esses sujeitos que tinham a 

visão de leitura apenas restrita às palavras escritas em códigos. 

Algo similar também aparece no reconto a seguir, realizado por cinco 

sujeitos, sobre o conto ―Cinderela‖:  

 

Conto: “Cinderela‖ - Coleção Histórias Encantadas, Texto: Cristina Marques (s/d). 

Recontado por Beatriz, Elias, Estevam, Flora e Júlia 

 

Júlia: – Cinderela foi para a rua sozinha, foi para a casa dela, ela fazia só arrumar a casa. 
Estevam: – Gostei da parte que a madrinha transformou ela numa princesa. Gostei que  ela 
transformou numa carruagem. 
Elias: – Que ela transformou numa princesa e depois ela dançou com o príncipe. 
Flora: – Gostei de tudo. 
Beatriz: – Gostei de tudo. 
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Nesse momento, percebemos que não houve o reconto propriamente dito, o 

que podemos perceber é uma possível identificação com a história do conto e sua 

própria realidade, pois quando questionada, Júlia relata ajudar a mãe em alguns 

afazeres domésticos. Os demais sujeitos relataram situações que gostaram, ou seja, 

se identificaram. Como vimos, após o segundo sujeito expor o que gostou os demais 

fizeram o mesmo, tendo os dois últimos limitado-se a responder ―gostei de tudo‖. 

Desse modo, podemos observar que momentos como esse servem para o 

conhecimento do sujeito em sua singularidade, suas fragilidades, potencialidades e 

limitações, pois a oportunidade que lhes é concedida para a fala livre, mesmo que 

direcionada em um contexto anterior, o coloca em situação de responsabilizar-se por 

sua fala e esta necessariamente traz um pouco de si mesmo, como também os leva 

aos lugares que seus desejos e suas fantasias pretendem conduzi-los. 

Esse sujeito que aparece nas falas, através da literatura, de algum modo 

resolve alguns problemas humanos, algumas questões que o barra e limita diante 

das regras expostas social e culturalmente. Os sujeitos, através de suas produções 

narrativas, podem representar o mundo conforme visto por eles mesmos. As 

identificações dependem, em certo nível, da demanda do outro; a esse respeito, 

Lacan (1999) pontua que os processos de identificação ocorrem na relação que 

existe entre o significante que o Outro sucinta e que aparece no desejo do sujeito 

enquanto sinal da presença do Outro. 

Aqui, percebemos a demanda do desejo que proporciona a satisfação do 

sujeito, tanto pela palavra quanto pelo ato em si. A importância do uso da palavra 

que possibilita ao sujeito uma definição de lugar em suas identificações e que, 

devido à capacidade do significante possuir um caráter substitutivo em relação a si 

mesmo, não se prende exclusivamente a algo previamente estabelecido, pois as 

identificações só acontecem no momento em que o sujeito concorda com a 

demanda do Outro. Sendo assim, uma vez que o reconto, atividade em questão, é 

livre, deixando o sujeito livre para escolher o modo como irá desenvolver sua 

narrativa, inferimos que os processos identificatórios, entre o sujeito e o material 

apresentado como leitura inicial, de que fala Amarilha (2003), servem para abrir 

possíveis aproximações entre o sujeito e esse Outro que o cerca em seu dia a dia. 

Tal processo promove, através do uso de sua palavra, uma aproximação consigo 

mesmo, como também um possível distanciamento de si para que possa se tornar 

um outro em si mesmo, para que possa mudar, ressignificar-se. 
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A literatura infantil e suas respectivas imagens, passíveis das mais diversas 

leituras, mostram a esses sujeitos a possibilidade de explorarem espaços e 

situações, de escolherem os lugares que mais se identificam e/ou querem 

representar e serem representados. Ela permite o apoderar-se do novo, do 

desconhecido e inseri-lo ao que lhes é familiar e presente no seu eu, para tornar-se 

público e circular juntamente com o outro, permitindo uma interação entre sujeitos de 

desejo, de ação, que nele habita e encontra-se oculto, por falta de participação ativa 

nos lugares em que se fazerem presentes, bem como de limitações aos demais os 

quais deveriam participar. 

 

4.3 Se podes olhar, vê.  Se podes ver, repara e conta um conto: contação de 

histórias através de imagens 

 

A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e 
coragem; a indignação nos ensina a não aceitar as 

coisas como estão; a coragem, a mudá-las. 
                            Santo Agostinho 

 

Como vimos anteriormente, existe uma tendência dos sujeitos de nossa 

pesquisa pela leitura de imagens, de posse disso pensamos em utilizar a literatura 

de imagens como possibilidade de aproximá-los da leitura livre, como passaporte 

para eles exercitarem sua criatividade, exporem suas próprias ideias e opiniões. 

Pensando nesses espaços que eles podem explorar, pedimos que nesse momento 

todos ficassem a vontade para realizar a leitura conforme desejassem, sem que 

houvesse nossa mediação. Nelson foi o primeiro a se direcionar ao baú de livros da 

APAE e mesmo tendo outros livros expostos, que havíamos levado para a possível 

leitura, ele selecionou um que fala de história religiosa. 

Nelson pega o livro e fala: – A história que vou contar é: ―Jesus nasceu‖. 

 

Conto: ―Jesus (nascimento)‖ – Márcia C. Villela (2001). 

 

Recontado por Nelson 
 

Jesus nasceu na noite de Natal e o anjo de Deus disse que o filho de Deus ia ser entregue 
nas mãos dos pecadores e ia sofrer tudo por nós. 
Foi levado com muita dor, como serpentes, crucificado, vinho transformado em água. 
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O tempo de Herodes, ele falou que esse tempo era de oração e Jesus disse: derrube esse 
templo e em três dias eu vou construir, mas ele tava falando dele. 
Ele nasceu em Jerusalém com José e Maria, Maria é perseguida. 
Arremessando pedras e ele andando no Egito, lá no Egito ele passou 40 noites em jejum, e 
satanás apareceu lá atentando Jesus e Jesus falou assim: ah como pode 40 dias e 40 
noites com fome e se for filho de Deus, transforme pedra em pão, como está escrito: não 
tentaras o senhor seu Deus, somente o adorarás. 
E terminou, se for contar, passo a manhã todinha. 
 

 

Nelson dá o título ―Jesus Nasceu‖ ao ver, na capa do livro, Jesus na 

manjedoura, cujo título original é: ―Jesus (nascimento)‖, bastante semelhante ao 

dado por ele. Em sua narrativa ele faz a junção de várias passagens bíblicas, e ao 

final comenta: ―se for contar, passo a manhã todinha‖; podemos supor com essa fala 

que Nelson não só gosta de falar das passagens bíblicas, como também de contar 

histórias.  

 

Recontado por Nicolas 
 

Jesus nasceu no coração. 
Bate no coração.  

 
 

Nicolas, por sua vez, sucintamente fala do nascimento de Jesus e faz 

referência a este em um lugar bastante especial, o coração, próprio para nascer o 

mais nobre dos sentimentos, que é o amor. Percebemos a criatividade, mesmo 

timidamente, brotar na fala desse sujeito que iniciou seu reconto sem estabelecer 

nenhum vínculo com as histórias ouvidas, contadas por seu colega Nelson, trazendo 

somente seu próprio conteúdo simbólico. 

 

Conto: ―Bicho, bicho!‖ – Ciça (1996). História escolhida por Nicolas. 

Recontado por Nelson 
 

A coruja. 
A coruja fica em cima do pé de pau, ela não fala só faz zoada. 
O porco usando óculos é muito guloso e pesado para o anzol. É muuuiittoooo pesado. 
O peixe. 
O peixe vive na água e come dentro da água. 
O camelo. 
O camelo usa calça e ficou muito engraçado. 
A ovelha. 
A ovelha é muito gorda e fofa é boa de pegar e bonita. 
O cavalo e o chifre e o cavalo e o passarinho que fica em cima do pé de acácia e faz muita 
zoada. 
O jacaré vive no pantanal. 
Uma bola e a gata e esse negócio que fica em pé. 
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A lagarta e a maçã. 
A lagarta é feita de borboleta. 
Uma baleia. 
E a baleia vive no mar e encontra alguma coisa para comer. 
A tartaruga vive solta na floresta. 
O elefante pesa uma tonelada de quilo e vive na floresta. 
A girafa. 
A girafa vive solta lá na floresta.  
Um bicho que gosta muito de andar, é muito grande e não consegue andar e toma a cidade 
toda. 
Peixes que vive no mar. 
O pinto faz piu, piu, piu, piu e come mi. 
Esses bichos vivem dentro do mar. 
O trem. 
O trem vinha andando, é muito bom andar no trem e no trem faz muita fumaça. 
Chulé. 
Chulé tem no pé e o pé dentro do sapato passa o dia todinho. 
O homem. 
O homem muito feio, muito diferente de nós, está cego, ele anda com bengala. 
O bicho preguiça. 
Preguiça fica enrolado no pé  de acácia. 
E fim da história. 

 

Recontado por Kaio  
 

Piu piu. 
Pé. 
Trem... piiiiiiiiiii. 
Zoooooo (com uma abelha). 
Tartaruga. 
Xi, xi, xi (faz com as mãos sinal de descamar o peixes) 
Bacurim dormindo. 
Xi, xi, xi (idem). 
Fã (elefante). 
Um boi. 

 
 

 

Ambos contaram a história fazendo a leitura exclusivamente das imagens. 

Nelson fez o conto de todas as páginas do livro; já Kaio, por sua vez, avançou ao 

passar algumas páginas do livro, mas leu a todas as quais folheou; em alguns 

momentos que não conseguia falar o nome, reproduzia sua leitura através de sons 

referentes às imagens. 

Percebemos avanços tanto no que diz respeito às leituras, quanto ao contato 

com o livro, uma vez que eles folheavam para ler e, ao passo que contavam a 

história, mostravam o livro para a plateia. 

 

Conto: ―Jesus e seus discípulos‖ - Márcia C. Villela (2001). História escolhida por 

Nelson. 

Recontado por Nelson 
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Jesus e os discípulos. 
Os milagres de Jesus. 
Jesus é simples e João Batista batizou o povo na água. 
Batista batizou Jesus. 
Jesus saiu da água e desceu o Espírito Santo sobre ele: Este é meu filho amado. 
Jesus tava pregando no deserto e o cobrador de impostos. 
Jesus lança o teu barco que eu ensinarei a pescar almas. 
Jesus estava no barco e lança a rede na água para pescar peixe e os outros pescadores 
estavam trabalhando e não pegaram nada, e Jesus abençoou e mandou eles jogar a rede 
no outro lado, tinha muito peixe e o outro ajudou. 
Eu ensinarei a pescar homens, e ficaram felizes com muitos peixes. 
Os apóstolos vão com Jesus e viram Ele ressuscitando um morto e Jesus disse: ―Eu 
conheço a vida, não terá medo e segue-me, não tenha medo da sombra da morte‖. 
Vinde os cansados e oprimidos que eu te darei o descanso eterno. 
Jesus passou a noite orando com Deus e Pedro e Batista orando com Ele e o sol brilhando 
no rosto de Jesus. 
Eu estava orando e os outros viram também e começou a fazer a oração e o justo é o 
pequeno, maior do que todos. 
Só os irmãos deve crescer e encontrar a salvação e fim da história. 
 
―Essa história é igual, mas é diferente das histórias dos outros livros‖ (Nelson). 

 

Com essa última fala de Nelson, na qual justifica a história que acaba de 

contar, ele reconhece que introduz várias passagens bíblicas em um único conto, e 

o que é gratificante é que ele o faz de modo consciente. Percebemos também que o 

entrosamento de todos os sujeitos da pesquisa com o livro melhora a cada encontro. 

Embora desde o início de nossa pesquisa o livro tenha sido utilizado e 

incentivado seu uso, nesses recontos acima referidos, os sujeitos se aproximaram 

com mais veemência do livro e exploraram suas imagens com maior convicção, 

fazendo sua leitura deslizar de modo natural, levando em consideração a plateia, de 

modo que o referido livro era apresentado conforme iam lendo. Por algum momento, 

a sensação é de que algo mágico acontecia, que o encanto saia das histórias, 

conquistava cada participante e tomava  conta de cada canto da sala onde a leitura 

era quem dava às ordens; os personagens circulavam por entre os sujeitos, os sons 

e os acontecimentos eram sentidos por todos que ali se encontravam. 

Bogdan e Biklen (1994) falam sobre a interação simbólica que ocorre na 

pesquisa, que por sua vez, retira de seu contexto a previsibilidade direta das ações 

dos sujeitos confusos, permitindo a estes a interpretação simbólica e subjetiva, 

oportunizando ao investigador o material para sua análise. O investigador aqui 

referido é o sujeito que participa ativamente do processo de investigação, 

observando todas as nuances e percebendo as mais sutis mudanças que ocorrem 

durante a pesquisa. 
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Devido os imprevistos, presentes em todas as relações durante a pesquisa, 

não tivemos como atribuir prazos, nem definir o modo como as experiências iriam 

realmente acontecer no campo do outro – nem tão pouco em nós mesmos –, uma 

vez que as características subjetivas estão sujeitas ao processo do inconsciente são 

por si só experiências que fogem à vontade do sujeito, são, portanto, indefinidas até 

o momento em que elas aconteçam. Acreditamos que permitir uma abertura para o 

inesperado possibilita ao pesquisador um olhar para as sutis mudanças que ocorrem 

durante o percurso da pesquisa, como também estar a tento às questões que já lhe 

são familiares e esperadas. 

A criatividade evocada por cada sujeito nesse momento, bem como os 

demais fatores que acabamos de ver, são elementos inesperados no sentido de que 

em nenhum momento os sujeitos conduziram por um tempo tão significativo o modo 

como o encontro se daria, e esperado, diante dos avanços que eles já haviam 

conquistado. A aproximação entre os sujeitos de nossa pesquisa e a literatura de 

imagens nos faz refletir sobre o futuro que queremos para as pessoas com algum 

tipo de dificuldade ou deficiência. Além disso, nos faz vislumbrar um mundo onde os 

espaços para as diferenças podem e devem ser cada vez mais amplos, de modo 

que os diálogos aconteçam com mais frequência e a participação ativa dessas 

pessoas possa contribuir para um mundo melhor. 

Dando sequência, apresentaremos um conto feito através da leitura de 

imagem do livro A arca de Noé, de Vinícius de Moraes.  Imagem I, p. 69. 

 

 

A arca de Noé (Vinícius de Moraes) Imagem I, p. 69. 
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Sujeitos: A construção desse conto se deu de forma coletiva, os participantes 

foram: Breno, Elias, Júlia, Josy e Nelson. 

 

Breno: – O porquinho está na casa. 
Elias: – Tá segurando uma harpa com uma estrela perto dele e um sol. 
Júlia: – Tá nas nuvens azul e branca e macia. 
Nelson: – E a estrela é bonita e brilha, tá no céu como a luz e o sol. 
Josy: – O porquinho está voando tocando a música. 
Nelson: – E é algo maravilhoso. 
Breno: – Vem a chuva e o frio. 
Elias: – Os trovões e o relâmpago. 
Breno: – E tem gente que tem medo. 
Nelson: – Vai para casa, bota a cabeça no travesseiro e dorme. 
Nelson: – Aí a gente sonha sendo pastor, sendo padre, voar, sendo professora, comer peru,  
arroz, andar de avião, tocar pandeiro, ter um carro novo e um dia se casar, ter filhos e uma 
casa nova. 
Elias: – Aí a gene acorda e a vida é um sonho cheios de maravilhas. 
Júlia: – Se espreguiça toma o cafezinho. 
Josy: – Toma o leite. 
Júlia: – Come bolacha. 
Breno: – Assiste TV. 
Nelson: – Vai para a escola. 
Josy: – Na escola tem professora. 
Elias: – Ajuda a escrever as atividades. 
Breno: – Tem comida. 
Júlia: – Aprende a ler, brinca. 
Elias: – Encontram os colegas da escola, os amigos. 
Breno: – Tem Natal. 

Elias: – Dança quadrilha. 

Josy: – Canta no coral. 
Júlia: – Conta historinhas. 

 

Conto através da leitura de imagem II – Quadro que, na ocasião, se encontrava na 

parede da sala que estávamos.    
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Tela: ―Lágrima‖ (2002), de Emanuel Ferreira. 

 

Conto produzido por – Estevam, Júlia e Nelson. 
 
 

Nelson: – Ela está triste. 
Estevam: – Ela está chorando. 
Júlia: – Tá de batom vermelho. 
Nelson: – Tem cabelo grande. 
Estevam: – E olhos azuis. 
Nelson: – Alguma coisa a menina está sentindo no coração. 
Estevam: – Pode ser muitas coisas que vem da cabeça. 
Nelson: – Deve ser coisa ruim ou coisa boa. 
 

 

Durante esses momentos percebemos que a maior parte dos sujeitos que 

estavam presentes desenvolve melhor sua narrativa quando esta acontece em 

grupo e através das ilustrações. Esses sujeitos – que totalizam cinco – tiveram 

pouca participação. Fato este que deve ter contribuído para sua falta de habilidade 

com o reconto e criação da narrativa de modo individual.  Assim, a possibilidade de 

se inserir de modo coletivo os torna mais seguros diante das identificações com 

seus colegas e possibilita sua inserção nas produções narradas, fazendo com que 

eles utilizem das imagens para expressarem de sua criatividade e saiam de si 

mesmo em encontro ao Outro. 

As imagens representam o mundo visual, que por sua vez não selecionam 

seus elementos de modo separado. Logo, as possibilidades de interações entre uma 

imagem e seus conteúdos são múltiplas, variadas e encontram-se inter-
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relacionadas. Desse modo, as imagens representam o que elas trazem enquanto 

figura e sua devida representação simbólica, no entanto, são bastante variáveis e 

esta necessita de um contexto para que seja entendida com maior eficácia. Nas 

narrativas desenvolvidas pelos sujeitos, transcritas anteriormente, percebemos, no 

início, que algumas falas se aproximavam do que a imagem transmitia, mais para o 

final, apareceram questões do cotidiano dos sujeitos, que direcionam suas narrativas 

ao complemento que estava sendo dito anteriormente e não somente descrevendo 

suas interpretações da imagem em si. Daí a possibilidade que a imagem tem de 

facilitar a leitura, pois seus conteúdos, além de serem percebidos mais rapidamente 

pelo cérebro e de ser mais familiar do que as palavras, também fornecem a 

liberdade ao leitor de se posicionar diante da leitura que faz da imagem de acordo 

com os vínculos que se estabelecem no momento, exercitando com isso a 

criatividade. 

Assim, as imagens podem servir co mo recurso para a formação do leitor, 

uma vez que auxilia no processo de percepção, facilita à compreensão, 

memorização, armazenamento e resgate das informações. Esses procedimentos 

são necessários para compreensão da leitura cujo caráter atemporal possibilita ao 

sujeito uma releitura diferenciada, toda vez que olhar para a mesma imagem, devido 

o fato de nossa atenção não se voltar com a mesma intensidade para os diversos 

detalhes que se apresentam diante de nós. Esse caráter também se encontra 

presente na leitura decodificada de palavras. Desse modo, podemos inferir que a 

leitura de imagens é uma ponte para que o sujeito desenvolva seu potencial 

linguístico e se torne um leitor de palavras, mas até esse momento acontecer, os 

nossos sujeitos atuam como porta-voz das ilustrações contidas nos livros de 

literatura infantil e estes, ao desenvolverem suas habilidades enquanto leitores, 

estimulam sua criatividade e entram no mundo mágico do simbólico, esse Outro 

desconhecido e no mundo do outro, que lhe é semelhante e  no qual ele encontra 

algo de si.  

Para ilustrar momentos de grande inspiração, trazemos alguns contos 

realizados de modo individual pelos sujeitos, tendo em vista deixa-los mais livres e 

independentes pelo direcionamento e condução do encontro. 
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Conto: ―A noite e o maracatu‖ – Fabiano dos Santos (2000). 

Recontado por Nelson 

 

A noite e o maracatu. 
O maracatu e o monte de estrelas (vira a página = v).  
O maracatu subiu pelos céus para as estrelas brilhando dentro da rede. E tava pensando 
como será m a r a v i l h o s o subir pelos ares e ver a estrela como é bonita (v). 
É algo m a r a v i l h o s o! 
E estava pensando com a boca aberta, pensando na vida como ela é. 
E que a estrela é muito bonita e quero ver de perto. 
As estrelas estavam diante da menina e estava pensando no gato e no que ia fazer. 
O gato é seboso e estava dentro do balde do lixo e as estrelas são muito mais bonitas de 
todos os astros (v). 
A estrela brilha cada dia mais, é como acender uma luz e clareia todas as cidades (v). 
Agora o céu. 
Como é que eu pensava para onde ela ia e brilha cada dia mais. 
O arco-íris bebe a água da chuva e as estrelas brilham cada dia mais no céu. 
E quando a estrela cai, é grande e cai dentro da água. 
A menina está muito feliz, é algo m a r a v i l h o s o (v). 
O céu brilha cada dia mais. 
Falavam contigo e as estrelas brilham sobre as nuvens (v). 
A estrela brilha cada dia mais no céu e o homem abria o guarda chuva para não se molhar 
na chuva. 
Os meninos eram muito felizes dançando como os índios dançavam com as cabaças. 
Tocavam ao som das cabaças, dançavam muito felizes e o sol brilha cada dia mais sobre 
eles. 
A estrela brilha cada dia mais no céu (v). 
Dançavam, tocavam nos tambores os índios com alegria (v). 
A menina fica muito feliz porque as estrelas brilham cada dia mais. 
As estrelas brilham no céu para clarear a cidade (v). 
A menina tava com a lâmpada na mão, tava feliz e ficava cada dia mais feliz. 
E ficava triste porque não estava feliz com os outros índios (v). 
E os índios ficavam muito felizes, porque estavam fazendo uma grande festa, bailando. 
As estrelas brilhavam cada dias mais no céu e os outros dançavam com alegria, estava 
preto no rosto. 
As princesas também dançavam, tocavam voz dos tambores. 

E fim da história. (Nelson, 24 anos aluno da APAE) 

 

Através desse conto, podemos perceber o desapego de Nelson por 

questões religiosas.  Percebemos essa mudança quando ele apresenta o conteúdo 

criativo dessa narrativa feita a partir da leitura ilustrativa – embora o livro utilizado 

para a leitura em questão tenha textos escritos –, e é visivelmente tomado de 

emoção pela M A R A V I L H O S A narrativa que desenvolve. Nela, Nelson 

apresenta aspectos referentes à criatividade, emoção, realidade percebida, desejos, 

visão de mundo, autoestima, posicionamento de si mesmo, dentre outras 

características de uma leitura livre, graças ao rico teor do símbolo e suas inúmeras 

possibilidades. Desse modo, a literatura infantil – dentre outras –, através das 

representações simbólicas, proporciona uma aproximação entre o mundo real, tal 
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qual é percebido pelo sujeito, e o mundo mágico das possibilidades e da realização 

do impossível que a palavra permite a quem dela se apodera e a transmite. 

 

Conto: ―O barulho do tempo‖ – Viviana de Assis Viana (2006). 

Recontado por Nelson 
 

O relógio dá o tempo. 
Em minutos e em épocas. 
Do passado de hoje e no futuro. 
As memórias sempre chegam ao redor do tempo.  
O dia se passa, a pessoa cresce, passa-se muitos anos. 
Vive é vivendo ainda quando a pessoa tá bem. 
E fim. 

 

 

Recontado por Nelson 
 

(Passa folha por folha do livro e vai contando a história.)  
O barulho do tempo. 
A hora se passa. 
O tempo se passa. 
E não vê o tempo. 
E a gente cresce. 
E muita saúde. 
E eu acho que só... 
O menino doente. 
Bota o termômetro para saber se tem febre. 
Tira a camisa para botar o termômetro debaixo do braço. 
Com o termômetro embaixo do braço para saber se tem febre. 
Os passarinhos voando. 
Ferve o café para tomar. 
O outro. 
Tomando banho na banheira para depois se enxugar e vestir a roupa. 
O outro. 
A luz acesa liga a torneira da pia. 
A escola. 
O elevador para subir e descer para a escola. 
O menino tá pintando um monte de borboleta. 
O menino caiu e feriu o pé. 
Ajudando o menino. 
A hora, o menino olhando para a hora para ver quantos minutos é. 
O menino vendo o tempo na Itália. 
O menino escolheu, encolheu a roupa vendo no espelho. 
A mulher tirou o termômetro do braço do menino para ver se tem febre. 
De manhã o menino o levantou da cama e está pensando alguma coisa. 
A mãe do menino botou a cadeira para ver a hora. 
O menino estava vendo a hora e o relógio faz tic-tac e os passarinhos cantando. 
O menino tá em cima do relógio dormindo e o passarinho voando. 
E fim. 
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Recontado por Kelvin 
 

O barco. 
O menino tá na cama. 
O menino tá no banho. 
Uma casa tem fogão e geladeira. 
Uma mesa, espelho. 
Um menino. 
O guarda-roupa. 
 

Recontado por Kaio 
 

(Faz gesto com a boca como se fosse um passarinho). 
O bebê na cama. 
O pai. 
Cama. 
(Imita o canto passarinho).  
O pai, o fogão a água de beber. 
(Faz o gesto de tomar banho). 
Porta. 
Banheira. 
(Gesto de pintar). 
(Aponta para o relógio dele ao ver a figura do relógio no livro). 
(Faz o barulho do pássaro ao ver o desenho do mesmo). 

 
  

A escolha que Kaio fez pelo mesmo livro que Kelvin, aponta para o fato de 

que a leitura assumia a função de contagiar os sujeitos e que esta passou a ser algo 

prazeroso e instigante; portanto, eles se sentem à vontade com o livro, tornando-se 

assim objeto de desejo e identificação para eles.  

Também percebemos, neste encontro, que a mudança proporcionada com a 

intenção de deixar os sujeitos mais livres repercutiu de modo positivo, uma vez que 

todos participaram de modo mais independente, no que diz respeito ao contato mais 

íntimo com o livro e a devida exploração deste, bem como a leitura das imagens e o 

avanço no conteúdo das narrativas. Principalmente Kelvin que fez a escolha por um 

livro diferente do dos seus dois amigos que contaram suas histórias antes dele e 

desenvolveu sua narrativa sem nossa intervenção, exclusivamente através da leitura 

das imagens sem introduzir histórias do seu cotidiano, prática que em momentos 

anteriores fora recorrente.  

Diante da diversidade das narrativas referentes ao mesmo conto, podemos 

retomar o pensamento de Bakhtin (2010), quando ele cita o caráter mútuo existente 

no enunciado, devido ao fato deste ser caracterizado pela alternância dos discursos 

entre os sujeitos que o constrói. Tal condição revela a autoria discursiva 
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proporcionada pela diversidade que a significância e a intertextualidade promovem, 

no sentido que cada sujeito atribui ao texto anterior e sua criação narrativa. 

Essa singularidade do sujeito diz respeito às questões inconscientes, que 

por sua vez não são algo escondido no próprio sujeito. Elas se manifestam o tempo 

todo, inclusive nas relações do discurso com o Outro, pois o Outro é o registro do 

simbólico, que aponta para o campo da falta, é o registro do significante, é 

incompleto e, devido a esses aspectos, permite através do ato criativo, inserir 

sempre um novo significante. Desse modo, permitir um espaço para que os sujeitos 

de nossa pesquisa atuem de modo livre em seu discurso é fazer com que eles sejam 

convocados a atuar de modo criativo, e isso possibilita uma escolha de lugar e modo 

de atuação particular e único em suas relações sociais. 

Na situação em questão, onde a sua fala é direcionada ao Outro através do 

conto de histórias, surge o sujeito da significação, pois, conforme Lacan (2008), o 

significante sendo produzindo no campo do Outro faz surgir o sujeito de sua 

significação. Assim, o sujeito de nossa pesquisa foi ressignificando seu lugar nas 

relações sociais consigo mesmo e com o mundo, a partir dos processos de 

identificações que surgem durante os encontros com o Outro que, por ventura, estão 

nas próprias narrativas, como também fora destas, nas relações que acontecem no 

momento da contação das histórias. Esse Outro vem atender às necessidades do 

sujeito, uma vez que, conforme Lacan (2008), o desejo do sujeito é o desejo do 

Outro. A fala do sujeito se direciona ao Outro que faz parte do discurso, assim, ele 

nem é dono do que diz, nem é por todo assujeitado ao Outro que do discurso faz 

parte. Desse modo, a capacidade criativa recebe influências tanto da história de vida 

dos sujeitos, quanto da sua relação com o Outro e com o outro de suas 

identificações. 

O pressuposto de Lacan (2008) sobre o inconsciente estruturado como 

linguagem vem, mais uma vez, nos mostrar que o significante também é encontrado 

tanto na fala do sujeito que a profere, quanto nas falas que nele reverberam as 

situações vivenciadas no momento. Além do presente, há que se pensar as 

ocorrências que se encontram marcadas pela sua história de vida e desejos, mesmo 

que inconscientes, mas que são o tempo todo apresentadas  de modo simbólico em 

sua fala. Assim, podemos considerar esse contexto e percebermos a posição dos 

sujeitos enquanto contadores de histórias e suas respectivas narrativas, como algo 
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em que eles se posicionam através das suas fantasias e dos seus desejos, fazendo 

com que lhes assegurem um lugar no social antes não percebido, nem explorado. 

O simbólico, para Lacan (2008), é o registro psíquico ligado à função da 

linguagem. Linguagem esta diferenciada da simples informação de conteúdo, mas 

no sentido do qual Ferdinand de Saussure (1957-1913), se relaciona à realidade 

psíquica que se produz através de uma imagem acústica, para este, o ―significado‖ é 

uma ideia, um conceito que se refere à palavra e não ao objeto em si. Assim 

acontece com o ―significante‖, que se diferencia do som evocado da palavra a qual 

se reporta, ele se refere à imagem acústica que se produz através desta. Desse 

modo, o significante e o significado não dependem um do outro, mesmo que se 

associem enquanto par, eles não são fixos. Acontece que, em Lacan, o significante 

além de ser autônomo em relação ao significado, vem antes dele. É aí que Lacan 

(2008) considera a exterioridade do simbólico em relação ao homem, como também 

à sujeição do homem à linguagem e que esta preexiste ao sujeito, que ao nascer, já 

se encontra envolvido numa linguagem atribuída a ele através do desejo dos pais e 

da cultura. É nesse sentido que nos referimos anteriormente ao lugar do Outro 

enquanto lugar do significante, por este ser faltoso, incompleto e nele sempre existir 

a possibilidade de se inserir, através do ato criativo, novos significantes, por isso, o 

Outro é o registro do simbólico. 

Pensamos, assim, que as imagens oferecidas aos sujeitos nos livros de 

literatura infantil servem como forte recurso para que elas possam significar, através 

de sua leitura, as pressões do seu inconsciente, sendo algumas vezes necessário 

que eles se identifiquem através do oposto, como é o caso desses recontos de 

Nelson, Kelvin e Kaio. 

 

Conto: ―A casa‖, publicado no livro A arca de Noé – Vinícius de Moraes (1991). 

Recontado por Nelson 

 

A calçada. 
Não tinha. 
Não tinha porta. 
Não tinha armar a rede. 
Não tinha paredes não tinha pinico. 
(Acabou, né!). 
Pesquisadora: – A casa do Vinícius de Moraes é assim... e a sua? 
Nelson responde: 
Tinha as paredes. 
Tinha armar a rede. 
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Tinha banheiro. 
Tinha chuveiro para tomar banho, o tanque o balde. 
Cesto de lixo. 
Bojo, pastilha dentro do bojo. 
As paredes. 
Teto, telha. 
Tinha a garagem. 
Eu tô falando da casa nova! 
Piscina. 
Quintal novo. 
Um carro. 
Uma rede para se deitar. 
Tinha tudo de bom e do melhor. 
Só vida boa. 
Meus filhos também. 
Tem esposa também. 
Tem ventilador, ar condicionado. 
Tem guarda-roupa e o espelho. 
E muita coisa que tem por lá. 
 

Recontado por Kelvin 

 

A casa.  
Três quarto. 
Cozinha. 
Tem muro. 
Tem cadeira, mesa, geladeira. 
Tem som. 
Ventilador tem. 
Televisão tem. 
Só isso! 

 

Recontado por Kaio 
 

Tem cama. 
Tem pai. 
Comer com fome. 
É alta. 
  

 

 
Em relação ao conto ―A casa‖, Nelson inicia sua narrativa a partir do conto 

realizado pela pesquisadora, e ao concluir, a pesquisadora questiona: ―A casa do 

Vinícius de Moraes é assim... e a sua?‖, nesse momento ele modifica a história e ao 

invés de relatar o que ―não tinha‖, expressão do autor do conto, a casa passa a ―ter‖, 

e descreve situações tanto do momento presente, quanto do que ele deseja para o 

seu futuro. Desse modo, percebemos que a literatura tanto projeta Nelson ao sonho 

como também a entender sua realidade.  Quanto aos outros sujeitos, Kelvin e Kaio, 
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eles também relatam situações da sua própria vivência e desenvolvem sua narrativa 

no tempo presente: ―tem‖, percebemos ainda a influência do outro nessas narrativas. 

Esse fato comprova a capacidade de criar e perceber o novo, a partir de algo 

previamente determinado e isso se dá devido o processo dialógico que ocorre 

durante os momentos do conto e reconto de histórias. Assim, percebemos que tanto 

as histórias dos próprios contos têm uma relação com algo já visto de outra maneira, 

quando o que se produz através do reconto possui uma semelhança com o que lhe 

deu origem. Acreditamos que as situações que os sujeitos ―repetem‖ em suas 

narrativas são momentos nos quais acontecem algum tipo de identificação, algo 

chama a atenção desses sujeitos para que eles reproduzam com suas palavras 

algumas situações e outras não. 

No momento em que o discurso é proferido, o sujeito que o fez passa a se 

responsabilizar por sua fala, que por sua vez se direciona ao outro a quem o 

discurso é direcionado, pois o diálogo acontece no momento em que há um 

entendimento entre os que dele fazem parte, o narrador e o ouvinte. Desse modo, 

há uma preocupação do narrador em dar conta de algo que vem do Outro como 

demanda. Bakhtin (2003) comenta sobre a existência de ressonâncias de várias 

vozes no enunciado, uma vez que este contém situações referentes às experiências, 

internas e externas, anteriormente vivenciadas pelo sujeito, gerando nele atitudes 

responsivas diretas e ressonâncias dialógicas. Nesse sentido, podemos perceber a 

importância das interações sociais na vida de todo ser humano, interações essas 

que, no caso desses sujeitos encontram-se um tanto limitadas; contudo, mesmo 

estando um pouco à margem desses contatos, percebemos o desejo deles por ser 

parte de uma relação de perfeita harmonia e adequação. 

Na atitude responsiva, o sujeito direciona o discurso ao que ele supõe que o 

outro quer ouvir, ou seja, ele coloca o que acredita satisfazer o outro, no sentido de 

tornar o enunciado interessante. Desse modo, é como se a palavra direcionada ao 

outro – ou o discurso interno –, necessitasse de uma resposta. Isso nos leva a 

considerar que a narrativa não está relacionada exclusivamente a uma 

particularidade do sujeito que faz uso dela para lidar com algumas questões 

internas, mas que, por se direcionar ao suposto desejo do Outro, também diz 

respeito ao seu modo de se relacionar com o Outro e com o mundo externo a eles. 

Vimos também aqui, a expressão do real e a impossibilidade de sua 

experiência pura.  A esse respeito, Bakhtin (2010) sugere que devemos considerar o 
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real como algo que não pode ser apreendido de uma única maneira, nem único 

sentido, pois a este se atribui vários sentidos provocados pelo dialogismo referente à 

linguagem que o sujeito utiliza para expressá-lo. 

Assim, acontece o processo dialógico nas relações, que por sua vez se 

refere também a passagem da subjetividade à intersubjetividade que coloca a 

palavra no lugar de ser detentora de várias significações. O sujeito fala através da 

linguagem do inconsciente, e este, por ser uma cadeia de significantes, nunca cessa 

de se inscrever, tal qual a linguagem. Daí a capacidade de uma única história poder 

representar diferentes significados, conforme verificamos ao longo do nosso 

trabalho. É sabido que todas as falas que a linguagem permite encontram seu 

representante no Outro enquanto registro do simbólico, que representa o sujeito e 

suas histórias. 

Essa forma de abordar as narrativas, através dos diálogos que acontecem, 

nos deixa uma inquietação em relação a algo que não é objeto de nossa pesquisa, 

mas aponta para uma aproximação no que diz respeito à super proteção que alguns 

familiares desenvolvem em relação a pessoas com necessidades especiais,  

bloqueando  o desenvolvimento intelectual e impedindo  a capacidade natural de 

superação.  Muitas vezes suas falas não são consideradas, não há um espaço para 

a escuta, de modo que seu diálogo é negligenciado pelo Outro que, o forma 

enquanto sujeito,  sem perceber, a medida que não abrem espaço para que a sua 

palavra circule e seja considerada no campo do outro, desconsidera com isso o 

próprio sujeito e sua constituição. Assim, podemos inferir que o campo da escuta 

proporcionado pela pesquisa, favorece o desenvolvimento da linguagem dos 

sujeitos. 

Lacan (1999) relata que o pensamento sempre se reduz a fazer do sujeito 

aquele que se designa como tal no discurso. Desse modo, o efeito da fala que se 

dirige ao Outro, faz com que o sujeito, de algum modo, se realize, se perceba e se 

coloque em um lugar que o possibilite significar para um Outro também integrante  

do discurso. No sentido em que observa Lacan (2008) entre o Outro e o outro, esse 

primeiro é o campo da identificação, mas para que isso aconteça, esse Outro tem 

que ser reconhecido pelo sujeito identificado. 

Assim, esse Outro não é por nós totalmente conhecido, ele diz respeito à 

natureza do simbólico para o qual nos dirigimos além do que vemos dele. Diz 

respeito às nossas questões conscientes e inconscientes, e assim, são passiveis a 
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mudanças, enganos, furos, desejos e tantas outras questões que escapam ao saber 

intelectualizado, às elaborações pensadas com cautela e a pouca margem de 

engano. As relações existentes no momento do conto e reconto de histórias são 

relações que se complementam e se distanciam, numa cadeia dialógica evolutiva e 

mutável. Por isso, pode oferecer ao sujeito com dificuldades intelectuais uma 

reorganização de si mesmo, uma maleabilidade diante do mundo, do Outro e do 

outro que mesmo estando distante, devido suas limitações no que diz respeito aos 

espaços sociais que eles frequentam, sempre irão fornecer bases para um melhor 

entendimento do sujeito em relação a si mesmo e em relação aos Outro e outro. 

Os contos a seguir foram todos realizados pelos próprios sujeitos na fase 

final dessa pesquisa. 

 

Conto: ―A Felicidade das borboletas‖ – Patrícia Engel Secco (2008). 

Recontado por Beatriz 

 

Uma menina que era cega e queria ser bailarina. 
A mãe da menina levava ela para a escola e ela com as amigas gostava de dançar. 

 
  

Beatriz é alfabetizada e lê corretamente, e, quando lhe é perguntado sobre a 

história que leu, ela fala de modo sucinto, diferenciando do modo, mas mantendo  os 

aspectos referencias do texto original. 

 

Conto: ―Pinóquio‖ – Cristina Marques (s/d). 

Recontado por Kelvin 
 

Pinóquio era um desenho. 
Ele tá com o pai. 
E o pai de Pinóquio deu de comer ao filho, porque ele não sabia comer. 
Estavam tomando banho de chuva todos os dias. 
Tinha uma casa cheia de brinquedos para Pinóquio e o filho brincar. 
Vem amanhecendo o dia, com a família dele cheia de plantas e tudo juntos na flores. 

 
 

 

Kelvin avançou significativamente em sua leitura, uma vez que não se refere 

– de modo direto e consciente – aos assuntos do seu cotidiano e não necessita da 

nossa mediação para desenvolver sua narrativa. Nesse sentido, percebemos que 

existe uma fidedignidade em relação ao conto que ele lê e sua narrativa, pois os 
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personagens principais aparecem com suas referidas funções de pai e filho. Kaio dá 

continuidade à sua narrativa de modo criativo, pois, mesmo com suas palavras ele 

consegue manter a coesão do texto, fato esse que ele não conseguia no início de 

nossa pesquisa.  

 

Conto: ―O rei que queria mudar o mundo‖ – Juliia (2011). 

Recontado por Elias 
 

Umas casas que tinha um menino e uma menina contando histórias. 
O menino e a menina se casaram e o outro ficou olhando na árvore. 
O menino olhou a lua. 
E aqui ele está brincando de luta. 
Uma menina com um pato aqui em cima. 
Uma menina com um globo e um coração. 
Uma menina com a casa. 
Aqui é uma festa, eles estão dançando São João. 
E aqui um bocado de gente na janela vendo a menina passando. 
E aqui é o menino, o pato e o pé de árvore. 
Aqui é a menina e o menino dormindo. 
Aqui é o pato e uma menina olhando o coração. 
A menina com a escada, o pato e o coração. 
Estão namorando. 
O pato, a menina e o menino namorando de novo. 

 

Conto: ―O Patinho Feio‖ – Cristina Marques (s/d). 

Recontado por Nelson 
 

O pato botou o ovo. 
Ovo da pata. 
O ovo descascaram e tinha flores e folhas. 
O patinho feio é diferente dos outros. 
Ele encontrou os patos que se parece com ele. 
O castelo e os pé de pau com os passarinhos e no galho e flores. 
O castelo da bruxa. 
O gato, uma galinha e o pato feio. 
Os passarinhos voando no céu. 
O castelo e dois pé de pau e o bicho do mato, que deve ser o viado do mato. 
Pato e o passarinho no galho e outros passarinhos voando. 
O castelo, o monte de mato ao redor do castelo. 
No céu tem o sol. 
No pé de pau tem os passarinhos brincando. 
E os patos dentro da água e os meninos vendo os patos na água. 
O castelo, o pato e os meninos. 
E fim de história. 

Observamos aqui, as imagens serem transformadas em palavras e darem 

vida a narrativas singulares, que dizem respeito ao modo de perceber e 

compreender o que está sendo visto. As relações de valores necessários para o 

convívio humano, as fantasias vistas através de uma linguagem poética cujo 
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conteúdo se relaciona à realidade, a capacidade de se perceber enquanto sujeito 

criador é percebido e valorizado por todos que fazem parte desse momento. 

Por termos na literatura um lugar privilegiado do simbólico, esta facilita a 

compreensão de uma consciência moral e ética, através de elementos distintos, 

dicotômicos, que permitem ao leitor um posicionamento diante de tais questões. 

Desse modo, o amadurecimento subjetivo proporcionado pelas escolhas simbólicas 

leva o sujeito de nossa pesquisa a uma aproximação de si mesmo e do Outro, que 

se encontram entrelaçados na cadeia do simbólico, através do processo de 

identificação. Tal procedimento nem sempre acontece através do que lhe é 

semelhante, mas também através do que é bastante diferente de si mesmo e de 

suas relações, proporcionando assim, um processo de comunicação entre os 

sujeitos do discurso, que se transformam e modificam um ao outro. Amarilha (2009) 

fala do processo de identificação que ocorre na literatura por meio da comunicação 

entre o elemento lúdico apresentado pelo modo de comunicação dos personagens, 

seus ideais e valores. Nesse sentido, percebemos a importância que o lúdico tem na 

vida do sujeito para a formação do seu eu, uma vez que nesse momento ele fala de 

si, da sua história de vida e do que lhe é estranho, permitindo assim, uma 

elaboração e um avanço para fases posteriores do seu desenvolvimento. 

Os contos também proporcionam esse contato identificatório, uma vez que 

as fantasias e o simbólico possibilitam o acesso ao imaginário e este vai de encontro 

às questões inconscientes, podendo aparecer no modo de brincar e fantasiar, 

refletindo no processo de desenvolvimento individual e social dos sujeitos que fazem 

parte desse processo. 

Vimos através das narrativas que as palavras escolhidas pelos sujeitos de 

nossa pesquisa não são estranhas à sua realidade nem aos seus desejos. Logo, 

suas falas os direcionam e conduzem ao mundo real, mesmo quando eles não se 

dão conta no momento em que estão narrando, pois, o outro, segundo o qual ele se 

refere, muitas vezes é ele mesmo, é alguém próximo que faz parte do seu convívio, 

como também é um Outro com o qual ele se identifica e o representa.  Amarilha 

(2009, p. 91) pontua a importância que o texto tem em relação ao tempo, segundo o 

qual ele se inscreve e o momento vivenciado pelo leitor, ―[...] assim sendo, através 

da viagem no tempo proposta pelo texto, o leitor conhece o coletivo passado e o 

coletivo presente. De posse desse material, ele pode construir referências para o 

momento que vive e para o seu futuro‖. É através da leitura literária que o sujeito 
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adquire possibilidades de suportar e reagir de modo adequado a algumas situações 

adversas que, inevitavelmente, irá se deparar mais tarde. 

É nessa relação atemporal que o texto permite ao sujeito se inserir na 

proposta do nosso trabalho e esta encontra seu viés condutor, para que seja 

oportunizado aos indivíduos um momento de se responsabilizar por suas escolhas.  

Inicialmente, verificadas pela tomada de decisão de sua fala, uma vez que a palavra 

permite uma comunicação participativa na vida dos sujeitos que dela fazem parte, 

seja pelo processo de identificação – pela semelhança ou diferença –, pelo modo de 

ver o Outro e o outro, pela maneira como o sujeito se posiciona diante do que lhes 

chega através da palavra do outro, dentre outras possibilidades de significar os 

contos com os quais eles dialogam. 

 

4.4 Dando vida aos pensamentos através do desenho e sua respectiva história: 
desenhos e contos produzidos pelos sujeitos  

 
 

Ainda bem que sempre existe outro dia. E outros sonhos. 
E outros risos. E outras pessoas. E outras coisas.   

                                 Clarice Lispector 

 
 

 

 
 
Conto de imagens por Nelson  
   

   ―O arrebatamento‖ (Título e história desenvolvidos por ele) 
 
Aqui é o céu, aqui os anjos subindo e descendo e aqui o arrebatamento, aqui é eu subindo 
e minha esposa, os filhos, a minha família subindo também e os irmãos também subindo. 
Isso aqui é o apocalipse, isso aqui é o fogo, fogo descendo do céu, isso aqui é que vai ficar 
escuro, e a continuação da história, subindo o ―coladão‖, recebendo o que Jesus vai vestir e 
também a coroa para andar no paraíso e Jesus como uma luz de cristal. 
Os anjos vão subindo e descendo pela escada, isso é uma espada de fogo, para ir 
quebrando todas as barreiras do inimigo, vai quebrando as aflições, vai quebrando os 
ímpios, vai livrando de todo o mal e todas as ciladas e quebrando todo o esfriamento da fé. 
Isso aqui vai acontecer lá no livro do apocalipse, que Jesus vem pegar os filhos, são poucos 
os escolhidos que entram na terra prometida e antes de Jesus vir buscar, há primeiramente 
a gente buscar Ele, buscar a face d‘Ele, só adorar Ele, e Jesus deixou o Evangelho dele 
aqui, algo que ele já fez aqui, deixou para os anjos d‘Ele, deixou pra nós pregar o 
Evangelho. 
Jesus só vem quando o Evangélico pregar para toda a criatura, quando pregar para todas 
as nações, em todos os cantos, todo o canto que eu vou, falo de Jesus, que Jesus é bom, 
que Jesus restaura, transforma vidas, cura, só está aqui para mudar a história de todos 
vocês aqui, o Senhor é bom, o Senhor está aqui para te abençoar, Jesus é o Messias, 
saúde quer dizer paz, chama Ele de Mestre porque Jesus é paz.  
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Percebemos que permanece em Nelson sua inclinação por histórias bíblicas, 

bem como sua habilidade de contá-las. Em sua narrativa ele denota um 

conhecimento um tanto significativo da ―Palavra de Deus‖ – como ele se refere à 

Bíblia. Ao longo de nossa pesquisa, ele demonstrou um crescente interesse em 

contar histórias, desenvolvendo com isso algumas habilidades no que diz respeito 

ao manuseio do livro e ao modo de realizar tanto a leitura, quanto o reconto. No que 

diz respeito à sua tendência pelas histórias bíblicas, não é e nunca foi nossa 

intenção induzi-lo a abandoná-la, fato este que se mostra no momento em que ele é 

convocado a criar sua própria história. 

No conto em questão, percebemos uma perfeita relação entre o seu 

desenho e sua narrativa; contou todos os detalhes do desenho de modo coerente, 

inserindo seu conhecimento prévio acerca do assunto, bem como situações que 

envolvem o contexto atual no qual ele se encontra. 

Um fato interessante é que, nesse dia, Nelson chegou um pouco atrasado, e 

devido a isso, os colegas já estavam bem à sua frente na produção dos desenhos, 

tendo tido tempo para pintá-los. Falamos para Nelson que todos iriam esperar por 

ele, ele preferiu não pintar seu desenho e ser o primeiro a contar a história.  

 

Conto de imagens por Júlia 

 

– Era uma vez uma rosa fina planta e tem que botar água nela para ela ficar crescendo 

Quem coloca água para essa rosa? 

– O povo, a rosa está num colégio. 

– Quem mora nessa casa? 

– Minha mãe, meu pai, eu. 

– O que vocês gostam de fazer? 

– Em casa? 

– Sim 

– Varrer casa, lavar os pratos, passar o pano e minha mãe lava a roupa. 

– O que mais você tem p falar sobre a casa, esse sol aí? 

– Sol quando abre fica quente 

– Você gosta do sol? 

– É quente 

– São quatro rosas, e se você fosse dar para alguém quem seria que você iria dar? 

– Para as professoras. 

– O que tem nessa casa? 

– A porta, janela. 

 

Júlia necessita de mediação para realizar seu conto, pois sempre que 

tentamos parar de perguntar ela também para de realizar sua narrativa. Levando em 
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consideração que Júlia participou somente de um encontro anterior a esse, podemos 

perceber, em comparação ao início de nossa pesquisa, que o nível de dificuldade é 

bastante semelhante entre os demais sujeitos, pois todos apresentaram essa 

mesma dificuldade no início, exceto Nicolas, que é alfabetizado. 

Após a apresentação de Júlia sobre seu desenho, seguimos na ordem de 

exposição desejada por eles. Na ocasião, Josy falou ―agora eu‖. Assim, 

perguntamos a Josy: ―O que você desenhou?‖ e ela responde: ―Eu desenhou a 

casa!‖; desse modo, seguimos tendo que perguntar sobre cada figura por ela 

desenhada. 

 

Conto de imagens por Josy 

 

Sempre com o indicador no desenho, a pesquisadora segue perguntando: 
  

– O que você desenhou aqui? 

– A casa. 

– E aqui? 

– A casa.  

– Aqui? 

– O hospital. 

– Aqui? 

– Tia Cristiane. 

– E aqui? 

– Hospital. 

– E aqui? 

– Desenho, um coelho. 

– Aqui? 

– Cristiane. 

– Onde Cristiane estava, fazendo o que? 

– Tava na rua.  

– Fazendo o que? 

– Dormido no chão. 

– E o que você fez? 

– Eu acordei ela. 

– E depois ela foi pra onde? 

– Ela foi para Mossoró. 

– Com quem? 

– Com o marido dela. 

– Eles foram fazer o que em Mossoró? 

– Ele foi só. 

– E ela? 

– Tá aí (trabalha na APAE).  

– E esse coelho, ele fazia o que? 

– Um macaco. 
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Devido os desenhos de Josy serem garatujas, foi necessário que 

perguntássemos o que é cada item desenhado. Desse modo, as seis primeiras 

linhas do conto dela, foram relatadas a partir das nossas perguntas sobre ―o que 

você desenhou aqui?‖.  

Percebemos que o modo aparentemente desconexo com o qual Josy conta 

a história do seu desenho, reflete situações vivenciadas por ela recentemente – fato 

este confirmado por nós, quando conversamos com uma das professoras –, mesmo 

quando ela fala sobre uma personagem da vida real – Cristiane – que inseriu em 

seus desenhos, ela se refere às situações que realmente aconteceram. Podemos 

pensar na capacidade que Josy tem a ser desenvolvida no que diz respeito ao 

processo intelectual, uma vez que, em sua narrativa, ela traz conteúdos um tanto 

diferenciados, soltos, mas passíveis de compreensão. 

Seguimos com Estevam, o sujeito que se pronunciou para apresentar seu 

trabalho, e tivemos que perguntar sobre cada aspecto desenhado. 

  

Conto de imagens por Estevam 

 

– Desenhe uma casa, uma porta que não tem.  

– Como entra nessa casa? 

– Janela. 

– O que mais tem nessa casa? 

– Telhado, isso aqui da casa. 

– Quem mora nessa casa? 

– Minha mãe. 

– Quem mais? 

– Minha mãe também. 

– Uma casa, assim, tem a casa e uma janela e uma porta. 

– Essa casa fica onde? 

– Aqui (aponta para o desenho). 

– Tem outras casas perto dela? 

– A casa de Júlia (colega de sala). 

– De que cor é essa casa? 

– Azul. 

– O que tem perto dessa casa? 

– Cadeira, os móveis, uma cômoda, a cama, o raque, outra cama e só. 

 
 

Estevam participa pela segunda vez e seu primeiro momento foi no dia em 

que o conto foi desenvolvido de modo coletivo. Na referida ocasião, ele contribuiu 

pouco com as produções, falando de modo bastante pontual. No momento atual, no 

qual ele desenvolve o conto a partir do que ele mesmo desenhou, Estevam 
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necessita da mediação e apresenta uma narrativa bastante breve, cujo conteúdo diz 

respeito ao que mais lhe é familiar, que é sua casa. Falar da casa é falar um pouco 

de si e do seu mundo interior, de sua relação consigo mesmo. E foi isso que 

Estevam expôs na narrativa que ele mesmo criou, falando assim de sua casa, do 

que nela contém e quando instigado a falar mais, se refere à casa de uma 

companheira que estuda com ele na APAE, repetindo assim, o contexto familiar de 

casa, pois a APAE, é a segunda casa para esses sujeitos. 

Elias e Kelvin falam ao mesmo tempo para ser o próximo, e Kelvin diz ―Vá 

você!‖. Assim seguimos com os contos, tendo necessidade de, alguns momentos, 

fazermos a mediação. 

 

Conto de imagens por Elias 

 

– Uma casa, os números, o céu, a lua, o quadro, piscina, gaveta e uma bola. 

– Era uma vez uma casa, morava uma menina com a mãe e com o pai, e o nome da rua é 

Powheres e o número da casa é 14 e a cor é vermelha, só isso! 

– Vamos falar sobre essas outras coisas que você desenhou, dá para ver o que dessa 

casa? 

– A lua, as estrelas, o céu, chuva, os trovões, a gaveta 

– O que tem na gaveta? 

– Roupa. 

– Tem uma piscina. 

– Quem vai para essa piscina? 

– Minha mãe e eu. 

– E essa bola? 

– Gosto de jogar. 

– Com quem? 

– Com meus irmãos. 

– E esse quadrado? 

– É um quadro para escrever. 

– O que você gosta de escrever? 

– Meu nome. 

 

 
Elias também se refere ao que lhe é familiar, desenha sua própria história – 

ele mora na Rua Powheres –, e como estivemos em sua residêcia, no momento em 

que fomos apresentar o Termo de Conscentimento Livre e Esclarecido para os pais 

assinarem, vimos que esta não possui piscina. É interessante o modo como a 

imaginação está relacionada ao desejo e este pode, através da arte, se transformar 

em realidade e trazer à tona um pouco do sujeito que se encontra latente.  
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Como Kelvin já havia manifestado o  desejo de apresentar seu desenho 

anteriormente, pedimos licença a Luiz, para que a vez fosse de Kelvin, e esse 

entendeu. Ele também necessita de mediação. 

 

Conto de imagens por Kelvin 
 

– O que você desenhou aí? 

– Um desenho. 

– Que desenho? 

– Pintar uma casa. 

– O que tem nessa casa? 

– Casa... coisas, porta, janela. 

– E dentro da casa o que tem? 

– Fogão, geladeira, só isso mesmo. 

– O que as pessoas fazem nessa casa? 

– Lava prato. 

– Quem mora nessa casa? 

– O povo. 

– Que povo? 

– O povo daqui. 

 

Embora o desenho de Kelvin seja garatuja, este repete o que seus colegas 

falaram sobre seus desenhos, trazendo como tema central do desenho uma casa. O 

interessante é que ele não se refere à sua própria casa e ao descrevê-la, não traz a 

presença de pessoas e sim de objetos. Durante os recontos e narrativas anteriores, 

ele foi um dos que mais teve dificuldade em narrar, no início da pesquisa, ele 

sempre fugia do tema e costumava se referir a situações do dia a dia. 

Após Kelvin contar a história do seu desenho, pedimos para Luiz contar a 

sua, ele também necessita da mediação. 

 

– A bola, era uma vez uma bola, a bola pinta. 

– A casa tinha um pai, uma mãe e uma menina que estava assistindo televisão. 

– E a bola? Eles viram? 

– Eles perguntaram: o que essa bola tá fazendo perto da minha casa? 

– Tem um ovo da páscoa... 

– O que essa família fez com o ovo da páscoa? 

– Comeram. 

– E depois? 

– Almoçaram, jantaram e aqui é o coisa da casa. 

– Que coisa? 

– O teto, só isso, a bola e a casa. 
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Percebemos que, mais uma vez, ―a casa‖ se faz presente nos desenhos, 

isso demonstra a natureza infantilizada dos participantes, pois tal desenho é o que 

as crianças aprendem primeiro. Luiz desenha também uma bola, que novamente se 

configura um desenho bem infantil, essa situação aponta para a característica da 

deficiência intelectual dos nossos sujeitos, a idade mental ser aquém da idade 

cronológica. 

Vimos assim, grosso modo, que o único sujeito a desenhar algo diferente foi 

Nelson. Isso nos faz refletir sobre suas narrativas, o fato de elas também 

apresentarem situações diferenciadas, trazendo forte influência religiosa. Assim, 

podemos inferir que tanto os desenhos quanto a preferência por determinadas 

histórias, estão relacionadas aos aspectos culturais que o sujeito faz parte. Bakhtin 

(2003) nos fala que em relação ao homem, o amor, a compaixão, o enternecimento 

e quaisquer outras emoções sempre são dialógicas nesse ou naquele grau. Por 

essa via, podemos observar essas últimas narrativas aqui apresentadas, todas 

apontam para algo de si, da história do próprio sujeito, do que lhes são mais 

próximos e lhes servem como referência, algo que lhes suscitam o que Bakhtin nos 

traz enquanto dialógicos. 

Percebemos também a questão da repetição das imagens desenhadas e 

das palavras utilizadas para representar as garatujas. Falamos sobre a possibilidade 

desse fato se dar devido a questão da imaturidade intelectual, pois os desenhos são 

um tanto infantilizados, típicos de crianças ainda na fase inicial do desenvolvimento.   

No que diz respeito à palavra, Bakhtin (2003) postula que qualquer signo, palavra, 

não é exclusivamente de quem a profere, pois é interindividual. Nesse momento, 

Bakhtin se refere ao ouvinte, pois, devemos considerar que os sujeitos de nossa 

pesquisa tanto são falantes quanto ouvintes e, desse modo, a palavra ao mesmo 

tempo em que pertence a quem a profere, pertence também a quem do diálogo faz 

parte. Assim, podemos pensar no sujeito que, através da linguagem que é 

direcionada ao outro, tanto é representado pela palavra, como existe em suas 

relações através dela. Desse modo, as identificações se apresentam no momento 

em que dão sentido às garatujas e se expressam conforme a narrativa do outro. 

Devido às identificações, os sujeitos não demonstraram qualquer surpresa 

diante dos fatos das repetições, principalmente da palavra ―casa‖.  Se pensarmos na 

proposta psicanalítica com a qual o sujeito se constitui com efeito da intervenção do 

Outro e da incidência da Lei na relação do Outro com o ser, o que podemos oferecer 
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a esses sujeitos através do conto, do reconto e da criação de suas próprias histórias 

é um espaço para que eles se percebam enquanto sujeitos do seu próprio desejo e 

se distanciem um pouco da demanda do Outro, dando voz e vez à sua criatividade e 

a si mesmo. 
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5 CONCLUSÃO 

 
Não desças os degraus do sonho  
Para não despertar os monstros.  

Não subas aos sótãos – onde  
Os deuses, por trás das suas máscaras,  

Ocultam o próprio enigma.  
Não desças, não subas, fica.  
O mistério está é na tua vida!  

E é um sonho louco este nosso mundo... 
Mário Quintana 

 

A partir desses encontros entre o mundo mágico da literatura e o mundo real 

da pessoa com deficiência intelectual, encontro esse que necessita de continuidade, 

devido às várias possibilidades de entrecruzamentos de sonhos, caminhos e 

possibilidades de avanços. Percebemos que através do conto, reconto e criações de 

histórias, os sujeitos se aproximaram entre si e consigo mesmo, interagiram com 

outras realidades e encontraram soluções para nelas atuarem, criaram situações 

segundo as quais lhes eram favoráveis e confortantes, exerceram papéis 

importantes nos relacionamentos sociais, desenvolveram capacidades de atuarem 

tanto no presente como no futuro, se aproximaram e se distanciaram de pessoas 

conforme sua vontade. Representaram a si mesmos através do outro, perceberam 

no Outro situações que lhes são semelhantes e tiveram oportunidade de 

ressignificar algumas situações que lhes eram desagradáveis, enfim, ocuparam 

lugares antes desconhecidos e perceberam que podem ser e agir diferente sendo 

eles mesmos.  

Percebemos a evolução em todos os sujeitos que participaram da 

pesquisa, no que diz respeito à aproximação e intimidade com o livro e seu devido 

manuseio no momento da leitura. Todos os sujeitos não alfabetizados, inicialmente, 

necessitavam da nossa mediação para realizar seus recontos e contos das 

histórias, como também não tinham a reação de passar as folhas conforme ia 

fazendo suas leituras, eles apenas reproduziam o conto e por mais que estivessem 

com o livro em mãos, não o exploravam, não percebiam o que as ilustrações 

falavam. Entretanto, ao passo que a pesquisa foi se desenvolvendo, os 

participantes começaram a se utilizar desse método e a enxergar as imagens como 

―falantes‖ e, ao ―escutá-las‖, reproduziam o que ―ouviam‖ e viam, com palavras, 

sons e gestos, dando vida ao que antes não era sequer percebido. Assim sendo, 

todos foram contagiados pelos livros e suas possibilidades de leituras. 
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Observamos sujeitos olhando para si mesmos e para o outro num processo 

dialógico fundador de um Outro, que as narrativas produzidas trazem à tona por 

meio da fala livre e da possibilidade de criar o novo a partir de um repertório 

existente, tanto na sua própria realidade quanto em suas fantasias e nas fantasias 

trazidas pelas história encantadas que eles tiveram acesso. 

Vimos em cada olhar, em cada gesto e expressão verbal, a satisfação de 

poder ser dono de sua própria história, de escolher onde e como atuar, de permitir 

um encontro entre a fantasia e a realidade e deste fazer algo novo, que indique um 

caminho a ser seguido, que indique uma solução diante de fatos antes não 

elaborados, que prenuncie um novo ser em si. 

Percebemos que a maioria dos sujeitos, até os que participaram de nossa 

pesquisa com menor frequência, teve mudança em sua autoestima, em seu convívio 

social, no modo de explorar o livro e tomá-lo como objeto de desejo indo diretamente 

ao encontro deste logo que chegasse à sala. Assim, através do interesse pela 

leitura, superaram a si mesmos, no que diz respeito às suas angústias por ―não 

saber ler‖, bem como pelo fato de perceberem que não somente a linguagem 

escrita, proferida através das palavras no momento dos contos por nós 

desenvolvidos, mas as ilustrações que os livros da literatura infantil nos trazem, 

podem significar algo além do que foi dito, podem significar o que eles querem que 

representem e assim, escolhem por si só o direcionamento de suas narrativas e com 

quais personagens e enredos querem trabalhar. Perceberam, também, que dentro 

de uma única história, o universo se expande para além do raciocínio lógico, vai aos 

lugares mais distantes e possíveis que o simbólico pode levar, compreenderam que 

uma história pode – e deve – se relacionar com outras e formar algo diferente das 

que antes a representava. 

Além disso, entenderam que os sentimentos oprimidos por situações mal 

resolvidas, os desejos há muito reprimidos, as frustrações guardadas, a magia do 

que mais lhes agradam, os sonhos a serem alcançados, dentre outras façanhas que 

a mente humana pode desenvolver, tudo isso pode ser representado pelas palavras 

no discurso individual ou coletivo. 

Vimos nas narrativas dos sujeitos aqui apresentadas, que eles conseguiram 

desenvolvê-las melhor de modo coletivo e/ou através da nossa mediação; esses 

referidos sujeitos são exatamente os que menos participaram de nossa pesquisa, 
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exceto dois que possuem o nível intelectual bastante comprometido. Contudo, 

ficamos bastante satisfeitos com os resultados até aqui alcançados. 

Quanto ao processo de reconstituição do eu, vimos que evoluiu, pois nos 

momentos em que os sujeitos superaram suas expectativas diante do processo de 

leitura, depositando nas imagens e nos momentos em que recontavam as histórias 

ou criavam outras, a sua confiança em si mesmo, deixando seus pensamentos livres 

para expressar o que seus sentimentos afloravam, utilizaram da palavra para dar 

novos significados, posicionando-se como autor de sua própria história – algumas 

vezes representando sua própria vida. A partir dessas mudanças, passaram a 

escolher por si só como falar, o que falar e de quem falar, sempre direcionando suas 

falas a outros que atentamente os escutavam, e partilhavam com eles suas ideias e 

construções de ideais. Nesse momento surge um novo sujeito, que antes se 

encontrava somente no desejo. 

Também pudemos notar a formação dos sujeitos enquanto leitores literários, 

uma vez que eles se reconhecem e assumem o lugar de leitor, tomando posse da 

autoridade de conduzir alguns momentos de contos e recontos de histórias. Tal 

postura foi explicitada através da iniciativa de escolher os livros que irão ler, de se 

posicionarem e assumir o lugar por eles escolhido e envolver toda a plateia que ali 

se encontrava, assumindo com rigor o novo ser que cada um se tornou. Assim, de 

posse do livro, o folheava e utilizava-o de modo adequado, trazendo em suas 

narrativas a segurança de suas palavras cada vez mais coerentes e coesas com o 

que a história mostrava, utilizando de sua criatividade para dar vida à sua 

imaginação. 

Esses avanços possibilitaram a melhora na autoestima de todos, também 

um dos nossos objetivos, pois os sujeitos que participaram da pesquisa, desde os 

que tiveram a frequência mais ativa, tanto no número de encontros, quanto na 

quantidade de contos e recontos realizados, embora os que mais participaram 

avançaram mais na qualidade de suas narrativas, os que tiveram menor frequência, 

também se motivaram ao ver que os colegas conseguiram e perceberam que ali era 

o lugar para que essas mudanças pudessem acontecer. Com isso, se permitiram 

atuar sem reservas diante das propostas da pesquisa. Nesse sentido, nossa 

perspectiva foi além do esperado, uma vez que os sujeitos passaram a ler até nos 

momentos em que tínhamos concluído nosso horário, liam frequentemente as 

imagens que se encontravam diante deles, ou que por ventura lhes despertassem 
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algum interesse, pediam para que emprestássemos livros para que eles levassem 

para suas casas para ler para seus familiares, liam para os funcionários da APAE e 

entre eles mesmos, parecia que nada escapava aos olhos atentos desses leitores.  

Paralelo a essas metas alcançadas, tivemos evolução no aspecto da 

inclusão social, já que os sujeitos se sentiam mais confiantes na capacidade de 

opinar sobre assuntos que antes não se posicionavam, provavelmente por não 

confiarem em sua capacidade de dar sentido ao que estava diante dos seus olhos, 

ou ao que eles ouviam. A prática do conto e do reconto fez com que eles 

percebessem que o modo como eles veem e sentem os acontecimentos do mundo 

que o cercam, podem ser reproduzidos através da fala livre, direcionada ao outro 

que faz parte da situação em questão. Vale ressaltar que esse outro também tem 

sua história e modo de perceber a mesma situação, mesmo que diferente, sem  que 

isso não dê  o direito de  desconsiderar a opinião do outro; pelo contrário,  abre a 

possibilidade de um diálogo coletivo, como em alguns momentos foram 

representados nas narrativas onde todos participavam mutuamente.  

Nossos sujeitos também avançaram em outros aspectos que não elegemos 

como categorias de análise, mas vale referenciá-los. Eles evoluíram no seu 

direcionamento aos contatos externos, tanto no que se refere ao Outro do 

inconsciente, que está nas representações simbólicas, na cultura, nos 

questionamentos acerca de si mesmo, do desconhecido, que se faz ser reconhecido 

através das identificações simbólicas; quanto no que se refere ao outro com o qual 

ele se assemelha, construindo assim vínculos necessários para o seu crescimento 

pessoal e que o conduzirá às relações sociais adequadas. Em relação ao Outro, 

vimos evoluções nos momentos em que nossos sujeitos traziam em suas narrativas 

soluções criativas e assertivas acerca dos perigos, dúvidas e situações que exigem 

empenho de si para serem solucionadas.  Já no que se relaciona ao outro, 

observamos em várias ocasiões semelhanças entre as histórias dos personagens, 

cenários apresentados nas narrativas contadas, criadas e recontadas. 

Verificamos ainda várias expressões de criatividade por parte de todos, uma 

das que mais nos chamou a atenção, foi o modo encontrado por Kaio para narrar 

suas histórias, de forma natural, encantadora e mágica. Ele conseguiu que todos 

ficassem atentos, com os olhos brilhando e sorrisos que enchiam a sala de luz, 

ouvindo seus sons, suas vogais e suas palavras entoadas em forma de conto. Todos 

entendiam o que ele queria dizer, pois todos pegavam os sons, as vogais e as 
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palavras que ali flutuavam e criavam um único cenário, onde o autor principal se 

encontrava atento, com o livro em mãos, folheando-o com uma leveza que as 

páginas mais pareciam nuvens em movimento. 

Podemos perceber marcas expressivas tanto de criatividade, quanto de 

reconstituição de si mesmo, nos avanços de Nelson e Nicolas, que inicialmente 

encontravam-se imbuídos do discurso do outro. Nelson falava muito da Bíblia e 

Nicolas de filmes, com o passar do tempo, eles ampliaram suas narrativas com suas 

próprias falas, opiniões e sentidos por eles mesmos atribuídos aos contos. 

Assim, percebemos um novo significado do provérbio chinês ―Quem conta 

um conto aumenta um ponto”, desconsiderando o significado que aponta para o 

fator de que aumenta o sentido e aumenta a história além do que foi contado antes, 

etc. Trazendo para a nossa realidade, esse ―ponto‖ é aumentado no sentido de que 

quanto mais o sujeito participava dos contos e recontos, mas ele se desenvolvia nos 

aspectos acima citados. Percebemos na evolução de Nelson, Kelvin, Kaio, Nicolas e 

Elias que todos iniciaram nossa pesquisa em um patamar praticamente igual aos 

demais e à medida que iam participando mais ativamente, iam superando algumas 

dificuldades e desenvolvendo, de modo autônomo, seus contos e recontos, seu 

modo de explorar o livro, de se expressar livremente e de se relacionar com o outro, 

sabendo se conduzir na hora e no momento certo, sem interferir no espaço do outro. 

Em alguns momentos notamos o entrosamento entre alguns que 

costumavam estar mais presentes em nossos encontros, de modo que eles mesmos 

desenvolviam as atividades, sem necessitarem de nossa mediação, enquanto os 

demais, que pouco participavam, sempre necessitavam, o que nos possibilitou inferir 

que a capacidade de desenvolver as habilidades é inerente a todos. 

Contudo, podemos pensar na questão do olhar que direcionamos a essas 

pessoas, uma vez que as políticas públicas estão inserindo essa causa em seu 

contexto e facilitando o acesso aos serviços e instituições de quem deles 

necessitam. Essas medidas ajudam, mas não resolvem se continuarmos com o olhar 

limitado, cômodo e longe da realidade que eles podem atingir. Vimos, ao longo de 

nossa pesquisa, que um olhar direcionado a eles, que acredite, invista e interaja com 

eles, considerando as suas potencialidades e permitindo que eles sejam o que seus 

desejos apontam e não o que o outro quer que eles se tornem, faz com que a 

realidade mude para o que antes fazia parte apenas do mundo da fantasia. 
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Sendo assim, permitir a adversidade nas formas de aprender e lidar com as 

necessidades do dia a dia, sem impor regras generalizadas e conservadoras para o 

ser humano, que é tão singular, múltiplo, mutável e mutante, é deixar fluir livremente 

esse sujeito e ofertar a ele o lugar que lhe é, por excelência, concedido enquanto 

sujeito pensante, criativo, cheio de potencialidades para reagir de modo adequado 

às mais diversas deficiências e superar a si mesmo. 

Acreditamos que a maior deficiência é aquela que estigmatiza, segrega e 

rotula o outro por suas limitações, pois estas fazem parte da vida de qualquer ser 

humano. Outro erro é ficarmos atentos somente a elas e não trabalharmos com as 

potencialidades, também inerentes a todos e que tornam qualquer desafio algo 

iminente a ser superado, mas, para isso, devemos entender que o Outro, enquanto 

lugar de desconhecido, do imaginário e das relações que não somente atraem, mas 

também distanciam, também somos nós. Assim, se nos permitirmos uma 

proximidade menos hierárquica e mais voltada para o entendimento e aceitação dos 

sujeitos com deficiência intelectual, iremos exercer a função do outro, que serve de 

identificação com o qual os sujeitos percebem algumas semelhanças e seremos 

como espelhos. A partir destes é possível que tenhamos a capacidade de refletir 

imagens de igualdade e abertura para que eles acreditem que podem ser diferentes 

em si mesmos, que podem se ver e se posicionar em outras situações, cujo desejo, 

há muito, os têm colocado. 

Acreditamos termos acertado na escolha do nosso recurso material – livros 

literários infantis – pois os mesmos falam por si só através das imagens que neles 

contem; além de suas narrativas mexerem com as imagens visuais existentes em 

nossa mente, despertam para a criatividade e possibilitam vários significados. O fato 

de convocarmos os sujeitos de nossa pesquisa a contarem e recontarem histórias os 

ajudou no sentido de que eles se sentiram úteis ao produzirem suas próprias 

histórias, ao reconhecerem que são capazes de ler e de criar histórias, inventar e 

reinventar mundos, personagens e até mesmo falar de si, direta ou indiretamente. 

Pudemos perceber que nossa contribuição foi além de nossas expectativas, 

pois, em alguns momentos, os significantes dos personagens e histórias 

representaram para os sujeitos suas próprias vidas. Desse modo, os sujeitos que se 

encontraram nos discursos, não lhes eram tão estranhos e, ao mesmo tempo, 

puderam ajudá-los a dar novos significados ao que antes não se encontrava ao nível 

do entendimento ou aceitação. Em algumas situações eles falaram como se eles 
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mesmos estivessem no lugar do personagem ou fazendo parte do próprio enredo, 

encontrando soluções para situações que os ameaçavam direta ou indiretamente.  A 

partir dessa oferta de lugar para que os sujeitos de nossa pesquisa fossem o que 

eles gostariam de ser e agissem conforme sua vontade, lhes foi conferido o lugar de 

sujeitos de desejo, que tem em si suas próprias histórias e fora desta um Outro com 

o qual ele pode se ver como diferente e ao mesmo tempo ser formado e constituído 

por ele. 

Com este trabalho, podemos discorrer que o leitor literário pode se formar 

através de uma leitura que simplifique sua livre expressão do que ele entende, por 

meio do modo que o livro lhe é apresentado, que por sua vez foi disponibilizado aos 

nossos sujeitos como: linguagem falada através da nossa contação de histórias e da 

linguagem simbólica, por meio das ilustrações. 

O desenvolvimento desses sujeitos, no que se refere a sua reconstituição, 

ao seu modo diferente de ver e acreditar em si mesmo, ocorreu no processo de 

permitir-se ir além e derrubar as barreiras que os cristalizava, como não 

alfabetizados e impossibilitados de ler. A intimidade que eles desenvolveram com os 

livros, a maneira de explorá-los e a vivência real enquanto leitores e porta-vozes de 

histórias os fizeram enxergar não apenas o mundo dos personagens e suas 

narrativas, mas seus próprios mundos interiores e, enxergando a si mesmo, 

puderam escolher um lugar diferente para se posicionarem enquanto sujeitos do 

próprio desejo, enquanto possibilidade de mudar a si mesmos e suas histórias.  

Assim, com esse novo posicionamento acerca de si mesmos, eles puderam, 

através do conto, reconto e das criações de suas próprias histórias, perceberem-se 

enquanto capazes de realizar, de criar e de opinar sobre as mais diversas questões, 

melhorando  sua autoestima, utilizando-se da capacidade de perceber e diferenciar 

o que lhe é próprio, do que é do outro, sem, contudo, perderem-se em meio a esta 

intersubjetividade inevitável nas relações humanas. 

Ao passo que iam se identificando consigo mesmos e melhorando sua 

autoestima, iam também melhorando seus relacionamentos sociais, pois ficando 

mais confiantes em si e observando com mais atenção os estímulos externos que se 

apresentam das mais diversas formas, através do olhar mais atento e observador – 

estimulado pelas leituras de imagens –, eles se permitiram um contato com o outro 

sem muitas reservas. Percebemos essas mudanças tanto nos momentos em que 

estávamos em atividades da pesquisa, nos contos e recontos entre eles, como 
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também nos momentos extra, onde eles faziam comentários acerca de imagens, 

quadros, desenhos em roupas, até mesmo o modo como algumas pessoas se 

portavam e vestiam.  

 Acima de tudo, vimos, ouvimos e convivemos com a capacidade humana 

desses sujeitos, que embora apresentem algumas limitações intelectuais, tem poder 

de mudar, de transformar o ambiente do qual fazem parte e de se inserirem em 

novos contextos sociais, de modo adequado, e nele contribuir com o que eles têm 

de melhor: sua diferença.  Afinal, ser diferente não significa ser incapaz, está 

relacionado à capacidade de aprendizado mútuo entre todas as pessoas ditas 

―normais‖ ou não. 

A grande diferença que encontramos foi a transformação que aconteceu 

em nós mesmos, no modo como iniciamos, percorremos e concluímos – mesmo 

sem querer –, nossa pesquisa. Acreditamos que todos os que se envolveram nesse 

processo foram afetados por cada história contada, recontada e criada, atingidos 

pela magia que cada encontro proporcionava através da fala e da escuta, 

modificados pelas fantasias que trazem em si a realidade de cada um e ao mesmo 

tempo do coletivo, tocados pelo silêncio nos momentos de espera da palavra do 

outro,  atravessados pelo desejo do outro que aparecia no olhar que se cruzavam, 

nas palavras trocadas, nos braços que se envolviam entre abraços a cada 

momento de descontração que a palavra do outro tocava na alma de quem ouvia 

atentamente cada história.  

Lidamos com o diferente e o novo diferencial foi compreender os diversos 

modos das pessoas olharem, agirem e interagirem com esses sujeitos. Desse 

modo, acreditamos que a psicanálise lacaniana é acertada quando defende que o 

sujeito se constitui com o olhar do Outro, sendo influenciado pelo Outro, que 

designa tudo que ninguém consegue dominar plenamente os efeitos de suas 

palavras e atos, cuja atividade final é sempre algo inesperado, diferente do que já 

foi visto. Desse modo, limitar o outro por suas deficiências é enxergar 

exclusivamente a deficiência enquanto impossibilidade, além de não perceber as 

potencialidades inerentes a todo ser humano. 

Trabalhar com as potencialidades é ofertar ao sujeito um lugar com o qual 

ele possa significar a si mesmo, possa olhar para ele a partir do lugar do outro que 

nele acredita e investe pois, uma vez que o desejo do sujeito é estruturado como o 

desejo do Outro, o modo desse Outro olhar, acreditar e investir nele irá possibilitar 
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que ele também se veja enquanto passível de mudanças. No entanto, percebemos 

que este trabalho é uma amostra do muito que se pode realizar com as pessoas 

com deficiência intelectual, pois elas aderem às propostas solicitadas, são capazes 

de superar suas dificuldades e reagir ao ambiente externo de modo adequado, pois 

são detentores de habilidades e sonhos que podem e devem se tornar real.  

Reconhecemos a veracidade com a qual Bakhtin (2010) trabalha o sentido 

da palavra, de que tudo que está sendo dito agora, em algum momento já foi dito 

antes. Sabemos que as construções sempre trazem algo novo e acrescentam ao já 

dito algo único, com as marcas de quem o inscreve enquanto tal. Assim, desejamos 

ser um pouco desse Outro que, segundo Lacan (1998), serve de identificação para 

que um outro sujeito possa se constituir através deste, pois os processos 

inconscientes, muito bem investigado por Freud (2006), nos escapam a todo o 

momento, nas mais sutis e imperceptíveis palavras e ações, até as mais diretas e 

desveladas falas e expressões de linguagens.  

O sujeito de nossa pesquisa também demonstrou características visíveis de 

relacionamento com o discurso de outrem e a intertextualidade, conforme postula 

Bakhtin (2010). Seu modo livre e direto de interagir com os contos possibilita nos 

seus recontos atribuir significados, interagindo com eles de modo espontâneo e essa 

relação permite uma nova forma de discurso que, inserido em seu cotidiano, devido 

ao eco de todas essas vozes, ser capaz de tocar, na existência, na dor, na alegria e 

na alma. 

Nesse sentido, Bettelheim (1980) e Corso e Corso (2006) falam das 

inquietações, calmarias, descobertas e confirmações, dentre outras situações com 

as quais o sujeito se depara ao adentrar no mundo dos contos de fadas, modificando 

assim seus estados internos e suas condutas. Esse mágico e encantador mundo 

também pode ser representado através das trocas de experiências humanas 

expressas nas diversas formas de linguagem, como é o caso do maravilhoso mundo 

dos contos de fadas e seu poder de transformar pessoas e situações; tudo isso, 

através do modo de expressar as mais variadas experiências humanas, sem que 

haja necessidade do impacto cruel e avassalador do mundo real. (cf. COELHO, 

2000). 

Para que os sujeitos de nossa pesquisa pudessem transformar a si mesmos 

e o mundo, tornando-se leitores literários para, a partir desta transformação, 

representarem os sentidos dos contos, dialogamos com Sampaio (2005) quando fala 
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do prazer que a leitura desperta no sujeito que dela se apropria, e da importância do 

mediador, em seu duplo sentido, enquanto função dos sujeitos aprendiz e professor, 

e da mediação atribuída ao próprio livro e tê-lo enquanto objeto de desejo. Paralelo 

a isso, surge a possibilidade das representações que os sujeitos atribuem aos 

sentidos dos contos, por intermédio do reconto das histórias ouvidas e da leitura de 

imagens. No primeiro caso, Amarilha (2003) refere que as identificações entre o 

sujeito leitor e as narrativas, que por sua vez, são passíveis de significados 

simbólicos provocadores de mudanças internas e externas, levando o sujeito a 

desenvolver sua criatividade, a encontrarem saídas para suas questões. No 

segundo caso – leitura de imagens –, Abramovich (1997), Santaella (2012) e Bitar 

(2002) a definem enquanto possibilidade para desenvolver o raciocínio lógico e o 

pensamento, tão necessários para a socialização e livre expressão da 

representação do simbólico e suas possibilidades de inseri-lo na cadeia do 

significado enquanto linguagem falada, tão importante para as produções das 

narrativas nos recontos e contos de histórias através das imagens.   

No entanto, percebemos que todas essas contribuições, dentre outras 

encontradas no corpo deste trabalho, advindas desses autores, serviram de 

alicerces para unirmos teoria e prática e percebermos que as expectativas foram 

além do esperado, uma vez que percebemos avanços em todos os sujeitos de 

nossa pesquisa. 
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