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RESUMO: Este artigo discute a noção de criatividade da e na linguagem tomando a afasia 
como condição privilegiada para sua evidenciação, bem como são discutidos os 
desdobramentos de tal noção na interpretação de dados lingüístico-cognitivos/psíquicos e no 
acompanhamento fonoaudiológico de dois sujeitos com afasia não-fluente.  
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Aphasia and creativity of and in the language: implications for the speech-therapy attendance 
 
ABSTRACT: This article discusses the notion of creativity of and in the language taking the 
aphasia as a condition to its disclosure, as well as the developments of this notion in the 
interpretation of psychic/cognitive linguistics and also the  speech-therapy attendance of two 
individuals with non-fluent aphasia are discussed. 
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 Introdução 

Este artigo discute a noção de criatividade da e na linguagem tomando a afasia 

como uma condição privilegiada para sua evidenciação; discutem-se também os 

desdobramentos de tal noção sobre o atendimento fonoaudiológico. Procura-se defender 

a possibilidade de se (re)pensar a atuação fonoaudiológica junto a sujeitos afásicos (já 

que os dados aqui analisados são extraídos de processos terapêuticos de sujeitos com 

afasia), o que não inviabiliza estender esta reflexão para o acompanhamento 

fonoaudiológico de outros sujeitos com queixas de alterações da linguagem verbal (oral 

e escrita). Antes, porém, é necessário expor alguns fatos particulares da Fonoaudiologia 

brasileira, para que este artigo alcance os seus objetivos.  

O acompanhamento terapêutico de sujeitos com alterações da linguagem verbal 

é um assunto muito caro e tradicionalmente abordado na Fonoaudiologia, uma vez que a 

busca pela regularidade das expressões verbais e o privilégio da norma culta 

                                                             
1  Fonoaudióloga (PUCCAMP-1984); Mestre e Doutora (IEL/Unicamp–2008); Docente do Curso de 

Fonoaudiologia e da Residência Multiprofissional Integrada em Sistema Público de Saúde (UFSM-2009). 
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configuram-se como práticas originais da área e, possivelmente por isso, ainda 

privilegiadas por grande parte dos fonoaudiólogos.  

Nunca é demais ressaltar que a história da Fonoaudiologia brasileira data da 

década de 20, do século passado, época em que se constatava grande influência 

lingüístico-cultural de imigrantes de diversas partes do mundo. À língua era atribuído o 

valor de identificação dos grupos sociais (como de fato é), porém, no auge do 

movimento nacionalista, tal valor incentivou a busca pela homogeneização da língua 

nacional – tida como o principal meio de expressão e de constituição da cultura nacional 

- “o mesmo homem, a mesma língua: a língua pátria” (Berberian, 1995, p. 32). 

Portanto, na referida época, não havia lugar para a noção de variação lingüística, sendo 

esta condição natural de manifestação e de uso da linguagem verbal compreendida 

como uma dificuldade a ser vencida. 

 É, pois, nesse contexto político-social que se deu a criação de um fazer 

(técnico-científico) voltado para a “higienização” da língua, ou seja, para a 

padronização do uso lingüístico por diferentes grupos sociais. Surgem, assim, os 

primeiros fonoaudiólogos, os então chamados “ortofonistas” (Figueredo Neto, 1988; 

Berberian, 1995 e Masson, 1995). Na década de 60, são instituídos os primeiros Cursos 

de Fonoaudiologia legitimando as práticas de tratamento das "patologias de linguagem", 

cujas origens remontam (conforme dito acima) a preocupação com a "correção da fala e 

o controle da Língua Nacional".  

 Pode-se afirmar que os pressupostos básicos da prática e da formação dos 

profissionais da Fonoaudiologia advêm de áreas do conhecimento humano, como, por 

exemplo, a Educação, a Medicina e a Linguística. Da Educação tem-se a forte influência 

do modelo de transmissão de conhecimentos; da Medicina o conceito de saúde como 

"ausência de doença" e o modelo de atenção voltado para o estabelecimento de um 

diagnóstico centrado em exames objetivos (radiológicos, laboratoriais, entre outros) e 

em testes padronizados (protocolos); e da Linguística adota-se a noção de linguagem 

como mero instrumento de comunicação formalmente organizado, fechado em 

segmentos passíveis de um tratamento objetivo.  

 Pelas considerações acima, fica fácil compreender porque imperou a crença de 

que qualquer variação linguística pudesse ser abordada por meio do ensino da 
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linguagem, privilegiando-se o uso de técnicas uniformizantes e aplicada de modo 

repetitivo. Não se pode deixar de considerar que grande parcela dos profissionais da 

Fonoaudiologia, ainda hoje, adota a concepção formal da linguagem e a entende como 

possível de ser ensinada por meio de regras gramaticais, fora de seu contexto de uso 

social. As teorias e os métodos prestigiados pelos fonoaudiólogos tendem a apartar o 

sujeito de suas condições reais de vida social, de tal sorte que nas sessões terapêuticas 

tende-se a treinar os modos do “bem falar”. É, pois, incorporado pela maioria dos 

fonoaudiólogos o poder de decidir quais são os "ajustes" a serem feitos, fato que, 

geralmente, pouco (ou nada) considera a singularidade dos processos lingüístico-

cognitivos das pessoas acompanhadas.  

 A propósito dessa tendência de padronização das ações e de controle dos 

processos em Fonoaudiologia, Ramos (1991, p. 15) adverte sobre a conveniência de o 

fonoaudiólogo “(...) rever a sua função de representante do sistema e tentar fazer com 

que seu trabalho ultrapasse a reabilitação dos distúrbios da comunicação e se transforme 

em um instrumento de desalienação política e libertação social”. Obviamente que não é 

mantendo o paradigma tradicional da Fonoaudiologia (representado pelas concepções 

hegemônicas das áreas que contribuem para a sua construção) que se pode ouvir o apelo 

de Ramos, feito no início dos anos noventa; um apelo, que pode ser interpretado por 

alguns profissionais, como fora de moda. Em primeiro lugar, porque enunciado já há 20 

anos e, em segundo lugar, porque, no atual modelo de desenvolvimento social e técnico-

científico impera a concepção individualista (busca pelo bem particular), de modo que o 

cuidado em saúde, por exemplo, tende a valorizar as especializações e a estas são 

creditadas a precisão diagnóstica, a possibilidade de prognóstico e, ainda, a condição de 

estabelecer o planejamento da recuperação da saúde. O cuidado é fragmentado: o sujeito 

dividido em partes, sendo as “desajustadas” focalizadas individualmente, como se assim 

se alcançasse o funcionamento ideal de um sujeito.  

 Apesar da atual tendência, considero que “nas quatro paredes” de uma sessão 

fonoaudiológica (individual ou coletiva), tal como em outros processos terapêuticos-

educativos ou de grupos de convivências é possível realçar o trabalho linguístico-

cognitivo/psíquico de sujeitos com alterações de linguagem. Acredito também na 

possibilidade de este trabalho (lingüístico-cognitivo/psíquico) vir a ser reconhecido 
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pelos familiares e profissionais de áreas afins que por ventura acompanham sujeitos 

afásicos e/ou com outras alterações de linguagem (Fedosse, 2008; Flosi e Fedosse [a 

sair]), desde que sejam adotados outros paradigmas teóricos-metodológicos para 

compreensão e acompanhamento desses sujeitos. Dentre os diferentes paradigmas 

alternativos à concepção formalista da linguagem, destaco a perspectiva da Neurolinguistica 

Discursiva (ND) desenvolvida na Unicamp, por Coudry, desde a década de 80.    

 A ND tem articulado teorias lingüísticas (Benveniste, 1954/1988; 1974/1989; 

Jakobson 1954/1970, 1956/1969, 1967/1969; Franchi, 1976, 1977, 1988; Osakabe, 1979; 

De Lemos, 1982, 1984 e 1986; Pêcheux, 1983; Maingueneau, 1989; Possenti, 1988; Albano, 

1990; Geraldi, 1991, entre outros), a pressupostos histórico-culturais envolvidos na 

produção do conhecimento humano (Vigotski, 1929/1984 e 1934/1988) e à concepção 

sistêmica e dinâmica da organização e do funcionamento cerebral (Luria, 1981; 1987; 

Freud 1891/1973 e 1895/1999). No entanto, neste artigo, destaco o conceito de criatividade 

da e na linguagem, recorrendo, sobretudo, às considerações de Franchi e Jakobson. 

Acredito que a teorização lingüística de tais autores possibilita entender o potencial 

criativo, imanente, do sistema verbal, bem como as múltiplas possibilidades de os usuários 

das línguas naturais (sujeitos lingüístico-sociais) operarem com os elementos que as 

constituem. Em seguida, apresento dados de linguagem de dois sujeitos afásicos não-

fluentes na expectativa de esclarecer como tais noções são valiosas para o reconhecimento 

do trabalho lingüístico-cognitivo/psíquico de sujeitos com alterações de linguagem, bem 

como para o desenvolvimento de processos terapêuticos fonoaudiológicos.  

 

 Criatividade da e na linguagem  

Franchi, autor dedicado à elaboração de uma teoria funcional da linguagem, em 

seu artigo – Criatividade e Gramática2 – afirma que a primeira é algo vital e social, 

possível de ser desenvolvida no diálogo e na contradição. Embora a criatividade 

humana seja expressa como um ato individual dos sujeitos, ela é um processo histórico 

                                                             
2
  Tal artigo foi originariamente publicado pela Secretaria da Educação/Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas – CENP, em 1988. O autor, em nota introdutória do artigo, esclarece que houve 
uma versão mimeografada de mesmo título, mas que a ora apresentada era uma reconstrução inteira 
e, especialmente, escrita para professores que ensinam gramática nas escolas brasileiras. Em 2006, 
Possenti organiza alguns artigos de Franchi em um livro que leva o mesmo nome do artigo; a 
propósito, é esta publicação a usada neste artigo. 
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que supõe simultaneamente a exploração do já existente e o rompimento de limites 

anteriormente estabelecidos. Por isso, nos termos do autor, a criatividade está longe de 

“[...] reduzir-se à originalidade e à divergência e, menos ainda, à singularidade de um 

êxtase ou de uma inspiração: é um trabalho a muitas mãos” (Franchi, 2006, p 47). 

Quanto à criatividade da linguagem, Franchi explica que ela é um atributo 

manifestado na construção das expressões verbais, pois as línguas naturais oferecem 

inúmeros procedimentos que asseguram ao falante certa liberdade para relacionar e 

conectar expressões, de modo a torná-las adequadas aos efeitos de sentido que pretende 

colocar (entendo que é porque Franchi não tinha dúvidas do potencial criativo da 

linguagem que ele defende a noção radical de indeterminação da linguagem). Segundo 

Franchi, a criatividade se manifesta nos processos pelos quais o falante estende, pela 

analogia (processos metafóricos, ou seja, processos de seleção e substituição) ou pela 

metonímia (processos de combinação e contextura), esquemas relacionais, sintáticos e 

semânticos constituídos para representar situações específicas. Ela se manifesta quando 

o falante ultrapassa os limites do codificado e manipula o próprio material da linguagem 

investindo-o de significação própria. Nesse sentido, conclui Franchi (2006, p. 51)  

 
“(...) há uma atividade criativa mesmo quando a linguagem se sujeita a suas 
próprias regras e há criatividade na construção das expressões mais simples e 
diretas em cada um de nossos atos comunicativos. Há criatividade até quando nada 
falamos e nos servimos da linguagem nos solilóquio e no silêncio da reflexão em 
que reorganizamos os construtos anteriores à experiência”. 
 

Sendo assim, a atividade do sujeito não é somente uma atividade que reproduz 

ou ativa esquemas prévios, mas é, em cada momento, um trabalho de reconstrução. 

Segundo Franchi, a criatividade verbal está assegurada em dois pólos: em primeiro 

lugar, as línguas naturais não são sistemas tão sistemáticos (como pensam alguns 

estruturalistas ocupados apenas da análise do comportamento verbal), cada ato de fala é 

sempre um ato de opção sobre o feixe de possibilidades de expressão que o sujeito 

correlaciona às condições variáveis da produção do discurso e, em segundo lugar, as 

regras da linguagem não têm, no geral, uma necessidade biológica ou lógica (sua 

regularidade tem um fundamento social e antropológico) e a obediência a elas tem um 

fundamento funcional. Sendo assim, as regras podem ser alteradas, sobretudo, quando o 

sujeito investe de significação recursos expressivos não necessariamente “catalogados” 
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ou “codificados” (Fedosse, 2008). Nesse sentido, o falante - em um desenho próprio - 

controla as transparências e a opacidade do que diz. A criatividade se manifesta pelo 

modo próprio com que cada um se coloca em relação a seu tema, ela pode ser entendida 

como a própria experiência pessoal da realidade (Fedosse, 2008). 

Tal como Franchi, Jakobson também discute a criatividade verbal, do meu ponto 

de vista, em especial, quando trata da noção de tradução. O autor afirma que um signo 

verbal pode ser traduzido em outros signos da mesma língua (tradução intralingual ou 

reformulação), ou que ele pode ser traduzido em signos de outra língua (tradução 

interlingual ou tradução propriamente dita) e, ainda, que ele pode ser transmutado, ou 

seja, um signo pode ser traduzido em signos de outros sistemas semióticos (tradução 

intersemiótica ou transmutação).  

Jakobson em seu artigo – Lingüística e Poética (1960/1969, 1999) – sobre a arte 

verbal, diz:  

 
(...) A poesia, por definição, é intraduzível. Só é possível a transposição criativa: 
transposição intralingual – de uma forma poética a outra –, transposição interlingual 
ou, finalmente, transposição intersemiótica – de um sistema de signos para outro, 
por exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura. 
(Jakobson, 1959/1969, 1999, p. 72, grifos meus). 
 

Note-se que Jakobson relaciona tradução e transposição criativa, o que me leva 

a pensar que tais termos podem ser tomados como equivalentes, uma oportuna saída 

para interpretar o funcionamento da linguagem nas afasias. Veja-se que se 

considerarmos tradução como transposição criativa é possível dizer que sujeitos 

afásicos, com tendência ao funcionamento unipolar da linguagem, realizam 

transposições criativas enquanto produzem e interpretam sentido. A propósito, Coudry 

inspirada nessas asserções jakobsonianas, em recente artigo - Processos de significação 

no estudo das afasias (2007) – explica que muitos dos processos de significação 

apresentados por afásicos são verdadeiramente soluções encontradas por eles para 

expressarem o seu dizer, visto que tais processos de significação envolvem 

 
“(...) sistemas não-verbais (gesto/corpo, objetos, relações entre objetos, práticas 
sociais) que se articulam com processos de significação verbais no funcionamento 
discursivo da linguagem, e assim são chamados de ‘alternativos’ em relação ao 
sistema da língua em seu uso social e partilhado, sendo uns previstos pela própria 
língua; outros não oficiais, intermediários; outros ainda por sua relação com a 
semiose não verbal. Destaca-se que esses últimos que também ocorre no discurso 
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não patológico – se referem à possibilidade de verbalizar gestos, crenças, objetos, 
ações, atitudes o que corresponde à tradução intersemiótica (Jakobson, 1955/1970), 
quando se interpretam palavras por meios não-verbais. (Coudry, 2007, p. 02). 
 

Note-se que a autora destaca os processos de tradução intersemiótica realizados 

por afásicos, ressalta ainda que os processos de tradução intersemiótica não exclusivos de 

sujeitos afásicos. Certamente que tais processos de significação somente se apresentam se 

privilegiada a interlocução. É na interlocução que sujeitos afásicos, na impossibilidade 

de dizer por meio de arranjos de seleção e de combinação de palavras (tradução 

intralingual) podem criar outros arranjos com elementos não lingüísticos (de outros 

sistemas semióticos) que atuam com igual ou maior força na determinação do sentido. 

Coudry (2007) ressalta o trânsito entre os processos de significação verbal e 

não-verbal; explica que, nas afasias, a circulação entre sistemas verbais e não-verbais 

pode se expressar de múltiplas formas, a saber: (i) do gesto para a palavra (quando um 

gesto do interlocutor e/ou do próprio sujeito é suficiente para emergência da expressão 

verbal, ou simplesmente quando o gesto ocupa o lugar da expressão verbal), (ii) do 

desenho para a palavra (quando o desenho do interlocutor e/ou do próprio sujeito 

favorece a emergência da expressão verbal, ou quando o desenho ocupa o seu lugar) e, 

ainda, (iii) do objeto para a palavra (quando o objeto apontado e/ou usado pelo 

interlocutor e/ou pelo próprio sujeito é importante para a emergência da expressão 

verbal, ou, também pode ocorrer do objeto ocupar o lugar da expressão verbal). O 

inverso de tais possibilidades também é possível. 

Na mesma linha das considerações de Coudry, em minha tese de doutorado – 

Processos alternativos de significação de um poeta afásico (2008) – afirmo que nas 

afasias, tal como na linguagem não patológica, ocorrem constantes processos de 

tradução, de recodificação ou, ainda, de transposição criativa, sendo que na linguagem 

não patológica as traduções intralinguais são mais comuns e as intersemióticas menos, 

enquanto que nas afasias, pode acontecer de as traduções intersemióticas serem tão ou 

mais comuns que as intralinguais.  

No sentido acima, as diferentes categorias de processos verbais, por exemplo – 

as parafasias e os neologismos –, bem como os gestos complementares ou os substitutivos 

da expressão verbal passam a ser interpretados positivamente, à medida são e que têm 

uso previsto pelo próprio sistema verbal, o que implica dizer que são alternativos porque se 
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apresentam como possibilidades do dizer, o que por sua vez significa reconhecê-los 

como transposições criativas – traduções de signos (intra e intersistemas semióticos).  

Note-se que se assume a noção jakobsoniana de que é a função cognitiva/psíquica 

da linguagem verbal que impõe a condição de tradução/recodificação/transposição 

criativa e que, frente a uma lesão cerebral que abala o funcionamento lingüístico, tal 

condição pode ser compensada, pelo recurso a outros sistemas semióticos. A propósito, 

apresenta-se a seguir dois dados lingüístico-cognitivos/psíquicos de dois sujeitos com 

afasia não-fluente, procurando, conforme anunciado, revelar a criatividade da e na 

linguagem aqui defendida. 

 

 Processos alternativos/criativos de significação de sujeitos com afasia não- fluente) 

Os dados aqui apresentados são extraídos dos processos fonoaudiológicos de CF 

e SL; sujeitos acompanhados por mim, por ocasião de minhas pesquisas de mestrado e 

doutorado, respectivamente. Convém ressaltar que ambos, na ocasião destes dados, 

participavam do Grupo do Centro de Convivência de Afásicos (CCA), sob 

responsabilidade da Profª Drª Maria Irma Hadler Coudry.   

Os dados são apresentados segundo o sistema de codificação do Banco de Dados 

em Neurolingüística - BDN (Silva e Deffanti, 2004). Ressalta-se que os enunciados 

verbais são transcritos ortograficamente; os aspectos entonacionais são destacados na 

coluna referente às condições de produção do enunciado verbal. Algumas marcações 

especiais são necessárias, são elas: (:) alongamento; (/) pausa breve; (//) pausa longa; (-) 

silabação; ([) superposição de vozes; e transcrição em letras maiúsculas para ênfase no 

segmento. Cada enunciado, por menor que seja, é transcrito em uma linha diferente. Os 

sujeitos afásicos são identificados por siglas com duas letras maiúsculas e os 

investigadores/terapeutas por siglas iniciadas com a letra I maiúscula (de investigador) 

seguida de duas letras minúsculas.  

Inicia-se com a apresentação e discussão do dado de CF; um sujeito do gênero 

feminino, solteira, terapeuta ocupacional, com 40 anos (por ocasião do episódio aqui 

relatado), que aos 29 anos, viu-se acometida pela ruptura de um aneurisma, na base da 

artéria cerebral média esquerda. O exame tomográfico revelou o comprometimento de 

áreas corticais e subcorticais das regiões frontal, temporal e parietal, acometendo, pois, 

as estruturas e os circuitos neurais envolvidos com a linguagem verbal.   
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 A característica mais marcante da linguagem de CF é a dificuldade com a 

iniciativa verbal (oral e escrita). Suas tentativas para iniciar a expressão oral, 

geralmente, resultam na produção da estereotipia - “essau”, a qual varia em extensão, 

intensidade, ritmo, velocidade e tom de acordo com o seu intuito discursivo (Bakhtin, 

1997). Outra característica marcante da produção verbal de CF está relacionada ao fato 

de ela recorrer constantemente ao prompting fonético produzido por seu interlocutor (o 

qual favorece o [re]conhecimento acústico e visual do gesto fonoarticulatório), para se 

manter sujeito linguístico. A propósito, veja-se a sequência dialógica produzida na 

sessão fonoaudiológica do dia 04/12/1996, quando, de repente, começa a chover muito 

forte. O barulho da chuva chama nossa atenção, volto-me para CF e pergunto:  

No Sigla 
do 

Locutor 

Transcrição Observações sobre as 
condições de produção do 

enunciado verbal 

Observações sobre as 
condições de produção do 

enunciado não-verbal 
1 Ief O quê que está 

acontecendo lá fora? 
Tom 
exclamativo/interrogativo 

 

2 CF Ah:: essau? Tom interrogativo  
3 Ief   Faz gesto de chuva: 

movimenta o punho direito, 
para cima e para baixo, 
estando com os dedos semi-
flexionados 

4 CF Chuva. Tom conclusivo/afirmativo  segue-se uma risada 
imediatamente à produção 
do enunciado 

5 Ief Você viu só? Tom interrogativo/ exclamativo  
6 CF           [viu só. Tom afirmativo Produção de CF simultânea 

a de Ief 
7 Ief Você percebeu o que 

aconteceu agora? 
Tom interrogativo  

8 CF Chuva. Tom afirmativo  
9 Ief Nós ouvimos o barulho da 

chuva: 
Tom explicativo  

10 Ief Você olhou para fora. Tom enumerativo  
11 Ief E eu te fiz uma pergunta. Tom conclusivo  
12 Ief Muito sem intenção . Tom irônico  
13 CF                          [ç::ao. Tom afirmativo  
14 Ief né? Tom interrogativo  
15 CF   Risos 
16 Ief Eu disse pra você...  Tom reticente  
17 Ief O quê que está 

acontecendo lá fora CF? 
Tom interrogativo  

18 Ief E... Tom reticente  
19 Ief Chuva. Tom conclusivo  
20 CF [chuva. Tom conclusivo  
21 Ief Aí você não puxa. Tom afirmativo  
22 Ief Aí eu faço um gesto... Tom reticente Faz novamente o gesto de chuva 
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23 CF Chuva. Tom afirmativo  
24 Ief Então. Tom conclusivo  
25 Ief Veja CF. Tom enumerativo  
26 Ief Como essa coisa gestual... Tom reticente  
27 CF                                 [ual Tom conclusivo Produção de CF simultânea 

a de Ief 
28 Ief A ATIVIDADE GESTUAL ... Tom reticente  
29 CF                                    [ual Tom conclusivo Produção de CF simultânea 

a de Ief 
30 Ief te auxilia a ENcontrar a 

palavra que você quer dizer. 
Tom conclusivo  

Fonte: Tabela BDN - CNPq n° 521773/95-4 (Este dado foi produzido anteriormente ao atual formato de 
apresentação de dados do BDN, por isso, foi adaptado ao formato atualmente usado). 
 

Note-se que CF acompanha integralmente os meus comentários; interpreta as 

explicações (linhas 6, 27 e 29) e a ironia (linha 15), bem como se introduz como falante, 

sem usar estereotipia ou se servir do prompting fonético (linhas 4 e 8).  

Esse dado revela que o gesto do interlocutor, assim como o prompting fonético, 

possibilita a produção oral de CF; constata-se o trânsito entre oralidade e gestualidade, 

ou seja, a tradução intersemiótica (linha 3 e 4; 22 e 23). Note-se a explícita demonstração 

da inter-relação linguagem e praxia - a existência de uma via de mão dupla entre 

linguagem e gesto. Em outras palavras, é porque a linguagem (verbal) e a atividade 

gestual são processos semióticos que uma atividade permeia a outra, ao ponto de uma 

atividade, neste caso - a gestual - provocar a emergência da outra - a atividade verbal.  

Chamo a atenção para a qualidade do diálogo estabelecido na sessão 

fonoaudiológica. É evidente que CF precisa do outro (das palavras do outro) para se 

expressar verbalmente. São muitos os enunciados produzidos pela adesão aos meus 

enunciados, sobretudo, quando fala junto comigo os segmentos finais das palavras 

(linhas 13, 27 e 29). Isso lembra o fenômeno de closing in que muitos sujeitos afásicos 

manifestam na tentativa de que o contexto verbal de seu interlocutor lhe sirva para 

estruturar sua produção discursiva.  

A propósito do papel da terapeuta, chamo a atenção para o fato de que, na 

perspectiva de um acompanhamento fonoaudiológico orientado pela ND, é revelado 

para o sujeito os processos lingüístico-cognitivos/psíquicos que ocorrem e porque eles 

ocorrem. Tal estratégia favorece a produção verbal ou não-verbal do sujeito afásico, 

visto que ela passa a compreender o seu estado de sujeito na linguagem, o que por sua 

vez, o faz investir cada vez mais sobre como lidar com a linguagem que se manifesta.   
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 Apresenta-se a seguir um dado de SL ocorrido na sessão fonoaudiológica de 

19/05/2004. Antes, porém, convém apresentá-lo: um sujeito do gênero masculino, com 

61 anos, casado, pai de um casal de filhos, funcionário público (depois de ter sido 

vendedor e proprietário de restaurantes e supermercados). 

A principal característica da afasia de SL era a procura cuidadosa do 

posicionamento e da seqüencialização dos órgãos fonoarticulatórios para falar; sua fala 

era entrecortada, repleta de substituições, distorções,omissões, adições e/ou repetições 

fonêmicas (descritas pela literatura neurológica, neuropsicológica e/ou neurolingüística 

como parafasias fonêmicas ou literais). Também se faziam presentes as substituições de 

palavras (parafasias semânticas) e as dificuldades para encontrar palavras (Word Find 

Dificulty - WFD, anomia). SL reconhecia imediatamente suas dificuldades de fala e 

tentava corrigi-las, insistindo tanto na produção da palavra pretendida que chegava à 

desintegração fonética. Suas dificuldades com a escrita (substituição e omissão de 

letras, principalmente) também eram percebidas por ele, no entanto, suas tentativas de 

correção não eram imediatas como as da fala, inclusive, tendia a interromper a escrita de 

uma palavra tão logo seu interlocutor soubesse o que estava escrevendo.  

O episódio a seguir ocorreu quando eu e SL conversávamos sobre fotografia (um 

dos hobbies de SL); falávamos da diferença de se fazer fotografia hoje e no passado. SL 

me conta que, além de fotografar, ele também fazia revelação e ampliação fotográfica: 

N
o. 

Sigla 
do 

Locutor 

Transcrição Observações sobre as 
condições de produção do 

enunciado verbal 

Observações sobre as 
condições de produção do 

enunciado não verbal 
1 SL Depois:: pegava o: / 

filme:: pinha:: es::: / 
para secar. 

Tom reticente 
Tom afirmativo 

 

2 SL Daí pegava:: a: / pa:: / 
pu / du:: 

Tom reticente  

3 Ief O filme? Tom interrogativo  
4 SL Não.  Tom imperativo  
5 SL Tinha problema. es::: 

es::: me::  
Tom reticente  

6 SL Você:: punha o filme::: 
e:: be-a-ção 

Tom afirmativo 
 

 

7 Ief Revelação? Tom interrogativo  
8 SL É. Põe em cima. Tom afirmativo Olha para teto e com o 

braço esquerdo levantado 
movendo-o para frente e 
para trás. 

9 SL Tinha uma coisa / assim! Tom exclamativo Fecha mão mantendo o 
braço levantado. 
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10 SL Só que luz: pre:: pra::: 
pegava::: 

Tom reticente  

11 SL É simples. É fácil. Tom reticente Põe os óculos; ajeita-se na 
cadeira. 

12 SL Não estou conseguindo 
falar . 

Tom de decepção Pega caneta e papel 
disponíveis sobre a mesa. 

13 SL Você pega o filme 
pequenininho. 

Tom conclusivo 
 

 

14 SL Escreve “AM”  Usando a mão esquerda; o 
traçado é suave e trêmulo. 

15 Ief Aí ficou AM:: Tom reticente 
 

 

16 SL                   pli-a-ção!   
17 Ief Ok. Você fotografava, 

revelava e ampliava::: 
Tom conclusivo 
 

 

Fonte: Tabela BDN CNPq n° 521773/95-4 
 

Este dado revela a ocorrência das parafasias fonêmicas (turnos 1, 2, 3 e 8), assim 

como as tentativas de SL superá-las por meio de pausas breves (turno 3) e da silabação 

(turno 4). Considero as pausas e as silabações como processos alternativos/criativos de 

significação usados por SL para errar menos ou acertar mais. Note-se também a 

ocorrência de fala fluente completada por gestos: no turno 6, SL fala “põe em cima” 

enquanto faz o gesto de ir e vir da mão – provavelmente referindo-se aos varais usados 

para a secagem das fotos. Sem ser interrompido, SL continua tentando explicar como se 

faz a revelação e a ampliação de fotografias. No turno 7, usa uma expressão indeterminada 

“tinha uma coisa” e, de novo, usando um outro gesto (mão fechada no alto) indica que 

“as fotografias devem ficar presas (no varal) até secarem”. Nesses dois turnos as 

expressões verbais e gestuais se sustentam (uma dá contexto/suporte a outra); há uma 

combinação de sistemas semióticos – parte do enunciado é oral e parte dele é gestual. 

Os gestos acima podem ser interpretados como signos-índices, pois guardam 

uma relação de contigüidade, vivida, entre significante e significado: mão para frente e 

para trás assemelha-se ao fio do varal com pontas fixadas em um lado e em outro e, os 

dedos contra a palma da mão assemelham-se à preensão de um prendedor. 

Note-se que os enunciados, digamos híbridos, de SL não são traduzidos em 

palavras por mim, visto que assumo uma atitude de espera, com o objetivo terapêutico 

de favorecer a condição de SL se manter sujeito da e na linguagem.  

Pelas características do atendimento individual é possível ouvi-lo no seu modo 

de se expressar, instigá-lo a usar o máximo de recursos possíveis para se fazer entender, 
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buscando-se assim a fluência verbal. A minha atitude de espera é orientada por SL: no 

turno 4, ele indica que a minha tentativa de interpretá-lo estava equivocada. É somente 

quando SL recorre à escrita é que volto a interferir em sua expressão – leio em voz alta 

o que ele escreveu e assim ele completa sua expressão verbal.  

Considero que essa minha atitude possibilitou a SL recorrer a outros processos 

de significação, assim como pôde colocá-lo em contato com os limites de alguns dos 

processos usados por ele; SL faz comentários acerca do que está querendo me dizer 

(turnos 11 e 12) e, mais uma vez, produz uma parafasia semântica (ainda insuficiente 

para a atribuição de sentido) até se decidir pela escrita. Note-se que enquanto ele se 

ajeita na cadeira para escrever, no turno 13, ele tenta falar ampliação usando seu sentido 

contrário: “você pega o filme pequenininho”. 

Conforme descrito acima, SL usava a escrita como último recurso para se fazer 

entender e quando a usava tendia a escrever apenas as primeiras letras da palavra, 

deixando para seu interlocutor o trabalho de completar a sua expressão. Por isso, assim 

que SL escreve “am”, leio a sílaba em voz alta e ele completa a palavra. Pode-se dizer 

que ele me forneceu, por meio da escrita das primeiras letras, o prompting  para que eu 

chegasse à interpretação de que ele também sabia fazer ampliação fotográfica. 

 

 Considerações Finais 

Procurei discutir, neste artigo, que assumir a ocorrência de processos 

alternativos/criativos de significação como processos possíveis de produção de sentidos, 

implica uma mudança de paradigma no entendimento das afasias e da atenção 

terapêutica aos sujeitos afásicos; a adoção desse conceito amplia a potencialidade da 

(re)construção dos objetos lingüísticos abalados pela lesão cerebral, à medida que 

incorpora as outras formas de produção e interpretação de sentidos.  

Do meu ponto de vista, esse modo de conceber os processos alternativos/criativos 

de significação implica uma mudança significativa na forma de avaliar e de acompanhar 

terapeuticamente sujeitos afásicos, qual seja: no processo de reabilitação desses sujeitos 

interessa o trabalho lingüístico-cognitivo/psíquico por eles realizado. Portanto, a 

emergência e a interpretação dos processos alternativos/criativos de significação são 
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conteúdos da avaliação e da terapia de sujeitos afásicos, visto que são orientados pelos 

princípios da organização e do funcionamento (criativo) da linguagem verbal.  

Assumindo-se os conceitos discutidos, neste artigo, amplia-se a potencialidade 

da (re)construção dos objetos lingüísticos abalados pela lesão cerebral, nunca é demais 

ressaltar que a concepção de linguagem como constitutiva do sujeito, dela própria e das 

interações sociais, só pode ser exercitada na interlocução (linguagem viva, ativa e, 

principalmente, social). Esta concepção de linguagem pode responder às exigências 

colocadas pela Fonoaudiologia no contexto de uma clínica individual e também em 

grupos: o trabalho com, sobre e de linguagem constitui os sistemas de referências e os 

sujeitos “[...] cujas consciências se formam precisamente pelo conjunto de categorias 

que vão incorporando, enquanto signos, nos processos interlocutivos de que 

participam.” (Geraldi, 1991, p. 14).  
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