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RESUMO: Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa sobre o funcionamento da 
linguagem de sujeitos residentes em um asilo para idosos. O trabalho está ancorado no quadro 
teórico-metodológico da Neurolinguística Discursiva (ND). Os dados analisados neste artigo 
são de dois sujeitos: um com sequelas de um Acidente Vascular Cerebral e outro sendo possível 
portador da doença de Alzheimer. A partir dos dados, verificamos a linguagem como atividade 
constitutiva que sustenta e que é sustentada na interação social, a necessidade que os sujeitos 
têm de se apoiarem nas falas dos seus interlocutores para suprirem as suas dificuldades 
linguísticas, a dificuldade de nomear objetos e pessoas e os processos de significação usados 
para a manutenção da interação, pontos de reflexão da ND. 
 
PALAVRAS-CHAVE: afasia; doença de Alzheimer; memória; Neurolinguística Discursiva. 
 

Some aspects related to the functioning of the language in elderly people 
 
ABSTRACT: This article presents the results of a research about the way the language of elderly 
people who live in shelter works. This work is based on the Discursive Neurolinguistics (ND). The 
data analyzed in this article are based on two elderly men: one of them with sequels of an AVC and 
the other with Alzheimer. Based on the data, we realized the language as a constitutive activity 
which sustains and is sustained by the social interaction, the necessity that these men have to 
get help from the speech of others to make their own, the difficulty of  naming objects and 
people and the processes of meaning used for the interaction, issues concerned on this project. 
 
KEYWORDS: aphasia; Alzheimer; memory; Discursive Neurolinguistics. 
 
 
 
 Introdução 

Este artigo apresenta informações sobre a pesquisa que desenvolvemos no 

Grupo de Pesquisa e Estudos em Neurolinguística (UESB/CNPq).  Delineamos a 

pesquisa, principalmente, por meio da via da linguagem, a partir da Neurolinguística, 

disciplina de fronteira da Ciência Linguística.  

                                                             

1  Doutora em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas; professora de Linguística na 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Uesb; pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Estudos 
da Língua(gem) (CNPq/Uesb) e Líder do Grupo de Pesquisa e Estudo em Neurolinguística 
(CNPq/Uesb). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Neurolinguística, Lexicologia 
e Análise Linguística. Atuando principalmente nos seguintes temas: linguística, terminologia, afasia, 
linguagem e memória. E-mail: nirvanafs@terra.com.br 
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Desde agosto de 2008, direcionamos o estudo focalizando o envelhecimento e 

alterações de linguagem, memória, percepção e atenção a partir do questionamento: 

“Qual é o funcionamento da linguagem dos sujeitos (com demência, ou com afasia) que 

moram em um asilo para idosos situado em Vitória da Conquista (nossa fonte de 

dados)?”, que consta no projeto de pesquisa: Estados patológicos no funcionamento da 

linguagem: sujeitos afásicos, não-afásicos e portadores de Alzheimer na relação entre 

o normal e o patológico nas práticas lingüístico-discursivas. 

Têm sido objetivos da pesquisa, entre outros, coletar dados para elaboração de 

um banco de dados que possibilitará investigar o funcionamento da linguagem dos sujeitos 

que se abrigam no asilo e analisar os fenômenos que entram em jogo nas sessões em que os 

sujeitos com Alzheimer e Afasia fazem parte, observando os processos psíquicos: linguagem, 

atenção, memória, gestualidade e percepção. Neste sentido, apresentamos aqui um recorte 

da pesquisa, ou seja, alguns dados de um caso de demência de um provável portador de 

Demência do tipo Alzheimer e alguns dados referentes ao caso de um sujeito com afasia. 

 
1  Envelhecimento e institucionalização do idoso: o asilo 

Como justificativa mais ampla, o trabalho se baseia nos dados que apontam a 

mudança na pirâmide populacional do Brasil e que mostram o aumento da população de 

idosos. Essa mudança é reflexo de fatores como o controle de doenças infecciosas, as 

melhorias sanitárias e os avanços no tratamento das afecções cardiovasculares. Dessa 

forma, passamos a nos interessar por questões relacionadas ao declínio cognitivo com o 

aumento da idade e à qualidade de vida dos idosos, preocupação que nos leva a estudar 

a relação entre linguagem, memória, atenção, percepção e os estados patológicos 

relacionados a esses processos cognitivos que podem acometer essa população.  

Os dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde (OMS)  mostram 

que no ano 2000 havia no mundo 600 milhões de pessoas com 60 ou mais anos de 

idade, número que deverá dobrar até 2025 e atingir 2 bilhões em 2050. 

Dentre as diversas mudanças que podem ocorrer no processo de 

envelhecimento, selecionamos, nesta pesquisa, aqueles relacionados à Doença de 

Alzheimer e as sequelas de linguagem relacionadas a Acidente Vascular Cerebral 

(AVC). Os dados do Alzheimer’s disease international, World Alzheimer Report 



 
Edição nº 07 de Dezembro de 2010 

 

3 

 

(2009), nos informam que se estima que  35.6 milhões no mundo estarão vivendo com 

demência em 2010, número que tende dobrar a cada 20 anos, indo para  65.7 milhões 

em 2030, e 115.4 milhões em 2050, causando um enorme impacto na sociedade . 

Segundo o ministério da saúde, no Brasil, o AVC é uma das doenças 

cardiovasculares de maior prevalência, é uma das principais causas de mortalidade e 

representa um grave problema social; dos que sobrevivem a ocorrência de AVC, 50 por 

cento ficam com algum grau de comprometimento. Dados do INSS demonstram que 40 

por cento das aposentadorias precoces são decorrentes de AVC e infartes. A cada ano 

surgem 250 mil casos da doença no país, destes 30 por cento apresentam alguma sequela. 

As sequelas relacionadas a patologias, precariedade nas condições de saúde, 

estilo de vida, falta de respaldo familiar relacionado a dificuldades financeiras, 

distúrbios no comportamento de muitos idosos são os principais motivos para a 

admissão de um idoso nos asilos (Cf. TELLES FILHO e PETRILLI  FILHO, 2002). 

O termo asilo é empregado tradicionalmente com o sentido de abrigo, 

recolhimento, usualmente mantido pelo poder público ou por instituições religiosas. O 

Estatuto do Idoso (2003) prevê as entidades de assistência ao idoso. Essas entidades que 

podem ser governamentais e não governamentais ficam sujeitas à inscrição de seus 

programas junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da 

Pessoa Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa. 

As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa 

permanência devem atender a requisitos como instalações físicas em condições adequadas 

de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, apresentar objetivos estatutários e 

plano de trabalho compatíveis com os princípios desta Lei. Além disso, devem estar 

regularmente constituída; demonstrar a idoneidade de seus dirigentes e adotar os seguintes 

princípios: preservação dos vínculos familiares; atendimento personalizado e em pequenos 

grupos; manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior. 

Bartholo (2003), a partir de pesquisa baseada em depoimentos dos idosos 

residentes no asilo Barão do Amparo, verificou-se uma exclusão de forma aguda, cuja 

forma maior foi apresentada pela expropriação da sua memória. Verifica-se na literatura 

referente ao processo de envelhecimento que não há como afirmar categoricamente que 
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haja no âmbito das funções cognitivas um declínio acentuado com o avançar da idade, 

ou mesmo que haja perda da habilidade intelectual. 

Entretanto, aponta-se que o idoso tem um desempenho menos satisfatório nas 

aptidões psicomotoras, verificados em testes que exigem rapidez, agilidade mental e 

coordenação. A literatura aponta também que os idosos têm assimilação de informação 

mais lenta e comprometimento da memória visual e auditiva, no que se refere à 

memória e aprendizagem. (Cf. MOREIRA, TORRES e BARROS, 2004)  

Freitas et al. (2006) se referem à linguagem dos idosos como simples. Esse 

pensamento é um pensamento comum. Novaes-Pinto (2009) afirma que há poucos 

trabalhos que se dedicam a descrever e a explicar as alterações, sobretudo estilísticas, no 

discurso dos idosos. A autora considera que  

O que se percebe é que é quando o papel social do idoso se altera, com a perda 
do status social em um determinado momento de sua vida, é que características 
de sua linguagem passam a ser também recusadas ou tidas até como sintomas 
de uma patologia. Não deve soar estranho a qualquer um de nós afirmações a 
respeito da linguagem de um sujeito idoso, como: não fala mais coisa com 
coisa; fulano repete sempre a mesma coisa; coisa de velho; fulano só fala do 
passado, etc.Tais julgamentos também pretendem justificar para a sociedade 
decisões como a de colocá-los em instituições que, ‘longe de proporcionarem 
uma integração dos idosos, na verdade, servem para condená-los a uma vida 
isolada, silenciosa, introspectiva’. (NOVAES-PINTO, 2009, p. 14) 
 

Novaes-Pinto (2009) explicita a relação existente entre o preconceito 

lingüístico e o preconceito contra a linguagem de sujeitos idosos e daqueles que tiveram 

comprometimentos lingüísticos em função de síndromes orgânicas ou neuropsicológicas. 

A autora apresenta dados de episódios dialógicos em que os próprios sujeitos se 

mostram como vítimas do preconceito e que são também ilustrativos do fato de que se 

auto-avaliam negativamente com relação à sua competência lingüística e em posição de 

inferioridade nas interações com pesquisadores e mesmo em seus círculos sociais.  

Com relação à instituição asilar selecionada para o desenvolvimento desta 

pesquisa, pode-se dizer que se trata de uma instituição destinada ao abrigo de idosos 

desamparados, existente desde a década de 60, que é mantida e administrada pela União 

Espírita de Vitória da Conquista e que preza por atender as exigências do Estatuto do Idoso. 

Estão presentes em nosso trabalho investigações e reflexões sobre linguagem, 

memória, percepção e atenção e as patologias que contornam essas funções mentais, 

principalmente, o que está relacionado às afasias e às demências junto aos moradores 
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desse asilo. Para tanto, tentamos apreender, compreender as representações que os 

idosos constroem sobre o espaço asilar e sobre si mesmos. Consideramos importante 

observar a sua inserção nessa instituição, a sua distância da família, do trabalho e a 

ruptura com determinados vínculos afetivos, por um lado e a aproximação e vivência do 

dia-a-dia do asilo, por outro. Observando assim os momentos em que os idosos falam de 

si e do outro, das crenças, valores e comportamentos.  

 

2. Neurolinguística Discursiva: Escolha teórico-metodológica 

Elaborada na área de Neurolinguística do Instituto de Estudos da Linguagem, 

na UNICAMP, a Neurolingüística Discursiva (ND) vem sendo desenvolvida desde os 

trabalhos pioneiros de Coudry (1996), articulando uma concepção abrangente de 

linguagem a uma concepção de funcionamento do cérebro baseada nos conceitos 

lurianos.  Segundo Coudry (2008), a ND 

é constituída por um conjunto de teorias e práticas, cuja concepção de linguagem, 
ao contrário de uma visão organicista, concebe língua, discurso, cérebro e mente 
como construtos humanos que se relacionam. São especialmente tomados a 
hipótese da historicidade e indeterminação da linguagem e os conceitos de 
trabalho e força criadora, formulados por Franchi (1977). Benveniste (1970) 
e Jakobson (1955/1970; 1956/1975) são autores-âncora na questão da 
(inter)subjetividade, dos níveis de funcionamento da linguagem, e da 
condição unipolar da linguagem na afasia. Luria (1981) e Freud (1891/1973) 
são tomados pela concepção de funcionamento dinâmico e integrado de 
cérebro/mente (COUDRY, 2002) em que a linguagem está representada em 
todo o cérebro – e ambos trabalham/associam - e não localizada em suas 
partes/centros. (COUDRY, 2008, p.18). 
 

Esse enfoque teórico articula a concepção de linguagem abrangente com a 

metodologia do dado-achado, O conceito de dado-achado, formulado por Coudry (1996), é 

produto da articulação de teorias sobre o objeto que se investiga com a prática de avaliação 

e acompanhamento longitudinal de processos lingüístico-cognitivos. Essa metodologia 

faz uso de práticas significativas com a linguagem para avaliação e seguimento terapêutico.  

Dessa forma, os estudos que se ancoram nessa tradição discursiva trabalham 

em meio a experiências discursivas, que tenham lógica para as pessoas da nossa 

sociedade. As práticas discursivas estão representadas em sessões com o uso da leitura, 

da escrita e da fala. Contrapondo, assim, aos testes psicométricos que privilegiam a 

norma culta e as atividades descontextualizadas. 
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Nesse sentido, no trabalho que desenvolvemos, há encontros semanais entre os 

investigadores e os sujeitos moradores do asilo envolvidos na pesquisa. Os encontros 

são gravados utilizando dispositivo digital para a gravação dos dados -MP3 Player, e, 

transcritos, posteriormente, tendo como base as normas do Banco de Dados em 

Neurolinguística (BDN/UNICAMP).  

Os investigadores são professoras e alunos bolsistas de Iniciação Científica2 da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nos encontros, desenvolvermos 

principalmente atividades oral e escrita/leitura (leitura de revistas, álbum de retratos, 

noticiário escrito e falado, entre outros). O lugar próprio em que se dá a 

produção/interpretação de fatos/dados é a prática clínica, ancorada na interlocução, 

momento em que se pode explicitar, perguntar, comentar, explicar, repetir, responder, 

nomear, descrever, justificar, relatar, mais do que se faz fora do âmbito clínico. Assim, 

interpretar um fato como dado requer um método que nasce na prática clínica e que 

supõe dois tempos: o da ocorrência do fato na interlocução e o da análise do fato 

transformando-o em dado. (Cf. Coudry, 1996). Neste artigo, apresentamos como 

amostra três episódios desses encontros. 

 

3. Dois casos, três episódios: uma amostra 

A seguir, apresentamos três episódios que ocorreram em situações 

comunicativas no asilo, referentes a dois casos em acompanhamento longitudinal. No 

episódio 1,  Itp (investigadora – aluna do curso de Letras – Bolsista IC/FAPESB) e EM 

(52 anos, diabético e hipertenso,  vítima de um AVC que deixou como sequela 

hemiplegia à direita e afasia) conversam sobre alguns objetos. No episódio 2, Ins 

(investigadora – professora da UESB) e EM conversam sobre os cartões postais que 

uma amiga em comum (Ich-investigadora do GPEN, professora visitante) enviou para 

EM. O terceiro episódio AJ (91 anos, provável portadora de Alzheimer, conforme 

prontuário da Instituição) e Ikb (investigadora – aluna do curso de Letras – Bolsista 

IC/UESB) conversam sobre quem ganhou presente nas festas natalinas. Vejamos: 

Episódio 1: Nomeando objetos 

                                                             

2  Bolsas mantidas pelo CNPq,  FAPESB e UESB. 
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Sigla 
do 

interloc
utor 

Transcrição Observações sobre as 
condições de produção 

do enunciado verbal 

Observações sobre as condições de 
produção do enunciado não verbal 

Itp Eu trouxe outra coisa.   
Itp Isso aqui...  Mostrando um copo 
Itp O que é isso aqui?   
EM Hein?!   
Itp Isso aqui é o que? Como é 

o nome disso aqui? 
 Mostrando um copo 

EM Não sei não... Tom de dúvida  
Itp O senhor usa pra que isso 

aqui? 
 Mostrando um copo 

EM  Áááh!  Pegou o copo e fingiu que estava 
bebendo. 

Itp  Beber! Sorrindo  

O sujeito EM, 51 anos, diabético e hipertenso, teve um Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) e, como seqüela, ficou com afasia e hemiplegia  à direita. No 

prontuário da instituição, encontramos registrado que EM é disfásico e tem um discurso 

incoerente. As sequelas de linguagem relacionadas a AVC são as chamadas afasias.  

Afasia é, segundo Coudry (1988, p.5) “um distúrbio que se caracteriza por alterações de 

processos lingüísticos de significação de origem articulatória e discursiva (nesta 

incluídos aspectos gramaticais), produzidas por lesão focal adquirida no sistema 

nervoso central, em zonas responsáveis pela linguagem, podendo ou não se associarem 

a alterações de outros processos cognitivos”. A afasia não está diretamente relacionada 

ao processo de envelhecimento em si, mas às seqüelas deixadas por doenças 

cardiovasculares, tumores que podem ocorrer no processo de envelhecimento. 

Neste episódio, verificamos na relação pergunta-resposta “O que é isso aqui? - 

Hein?!” “Isso aqui é o quê? Como é o nome disso aqui?- Não sei não...” o sintoma 

denominado pela literatura sobre afasia como anomia –  dificuldade de encontrar 

palavras ou nomear objetos, como em  “Não sei não”. EM, no epísódio, não consegue 

atribuir o nome do objeto, ou seja, isso se chama copo. Com a utilização de dêiticos 

(pronome demonstrativo isso, disso). Itp, por outro lado, em seus turnos 

conversacionais, conduz a conversa operando no mesmo eixo do sintoma de EM, em 

que prevalece a indeterminação do termo designado. Isso coloca a situação 

comunicativa em circunstância semelhante ao que acontece nos testes psicométricos.  
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Entretanto, ao proporcionar possibilidades a EM de responder de outra forma 

que não por meio da palavra, EM faz uso de gestos/mímicas, expressões corporais e 

alguns sons característicos (“o senhor usa pra que isso aqui? - Áááh!” - para mostrar 

que estava bebendo). 

O quadro abaixo apresenta o episódio 2: 

Episódio 2: Os cartões postais 

Sigla 
do 

interloc
utor 

Transcrição Observações sobre as 
condições de produção 

do enunciado verbal 

Observações sobre as condições de 
produção do enunciado não verbal 

Ins O senhor recebeu cartão 
de natal que eu enviei, sr  
EM? e o senhor FS? 

  

FS Sim!   
EM oh, oh! Um, dois, um dois, 

quer ver? 
 Contando nos dedos 

Ins Onde?  Dando de ombros 
EM Oh! Vem cá ...   
EM Vem , oh, ali, ali.  Chama um funcionário e aponta para 

os quartos. No quarto dele, 
apontando, pede para abrir o armário 
e pegar algo. 

Ins Cartão postal!? Dois 
cartões? 

Tom de 
questionamento e 
surpresa. 

Lendo os cartões (um referente a 
chegada do remetente em São Paulo 
e o outro sobre uma festa no Bairro 
da Liberdade –SP) 

EM Isso. Isso Demonstrando alegria  
Ins Quem enviou para o 

senhor, foi a Cinthia? 
 Checando nome do remetente. 

EM Isso.  Foi!   
Ins  Que legal Sr. EM! vamos 

retribuir, certo! Cinthia é 
muito legal! 

 No momento seguinte, selecionamos 
uma folha da agenda com o desenho 
de uma oriental (porque a Cinthia 
tem traços orientais) e escrevemos 
para ela. Dias depois, escrevemos 
um cartão. 

EM Isso. Demonstrando alegria  

O episódio 2  mostra que como EM não consegue evocar as palavras cartão 

postal e Cinthia, ele utiliza os numerais “um, dois”  e  o pronome demonstrativo “isso”. 

Ins se coloca no lugar da linguagem e não do sintoma, evitando o uso de dêiticos ou de 

numerais para se referir ao nome do objeto e ao nome da pessoa que enviou o cartão, 

uma vez que EM sabe o que quer falar, mas não consegue evocar as palavras. Nesse 

sentido, EM se baseia na fala de Ins. Dessa forma, o que prevalece é a prática com a 

linguagem e não a afasia e seus sintomas. 
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O episódio 3, que consta no quadro abaixo, refere-se a um recorte da situação 

comunicativa que envolve  AJ, senhora de 91 anos, com histórico de hipertensão, 

osteoporose e, que, atualmente, locomove-se em uma cadeira de rodas por conta de uma 

fratura no fêmur. No seu prontuário, consta que é possivelmente portadora do mal de 

Alzheimer, tipo de demência progressiva. Vejamos o episódio. 

Episódio 3: Eu dormi... 

Sigla 
do 

locutor 

Transcrição Observações 
Sobre as 

Condições de 
Produção do 
enunciado 

Observações 
Sobre as condições de 

produção do 
Enunciado 
Não-verbal 

  RECORTE     
Ikb E aí tudo bem?     
AJ Do mesmo jeito... Dando de ombros   
Ikb Do mesmo jeito é bom 

ou ruim? 
    

AJ É bom..     
Ikb Então viva!     
AJ “ô meu Deus, Minha 

mãe do céu... 
cantando   

Ikb Que unha bonita! Quem 
pintou? 

  Apontando para as unhas pintadas de 
AJ 

AJ Sei não “fia”     
Ikb A senhora não se 

lembra? 
    

AJ O quê “fia”?     
Ikb Quem pintou a sua unha 

bonita assim? 
    

AJ Eu ‘Tava dormindo, 
quando acordei já 
‘tava assim... 

    

  RECORTE     
Ikb Chinelo novo hein?!     
AJ É, novo...     
Ikb É bonito. Ganhou?     
AJ Foi...porque não 

comprei nem roubei... 
    

Ikb Quem deu?     
AJ Não sei...     
Ikb Ué, ganhou e não sabe 

de quem? 
    

AJ Eu dormi, quando 
acordei ‘tava aí, perto 
da cama... 

    

Segundo a literatura médica, demência é a perda de conhecimento já adquirido, 

ou seja, é uma síndrome que se refere a condição de deteriorização crônica e, em geral 

progressiva do funcionamento do intelecto, da personalidade e da comunicação. A 
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etiologia da demência é bastante variada e dentre as causas mais freqüentes, anoxia, 

traumatismo craniano, sífilis, Parkinson, doenças vasculares, doença de Alzheimer (DA). 

Dentre essas causas, a maior incidência recai sobre a DA, que é responsável por cerca 

de 50% dos casos. Não se pode confundir demência com envelhecimento natural. Isso 

porque a demência se refere à condição de degeneração. Entretanto, há uma alta incidência 

de demência na fase de senescência. No caso de AJ, não temos certeza se se trata de um 

caso de Alzheimer. Segundo Damasceno (1999), o diagnóstico das demências é bastante 

complexo, isso por conta de o envelhecimento normal do cérebro estar acompanhado, 

muitas vezes, de alterações mentais que se confundem com estágios iniciais das demências 

e declínios cognitivos. Nesse sentido, analisamos o funcionamento da linguagem de AJ 

em meio a situações comunicativas que possuam um significado para ela. 

De acordo com Coudry (2002), quando se propõe um trabalho com sujeito 

cérebro-lesado, deve-se levar em conta a relação entre o sujeito, o outro e as realidades 

simbólicas mediadas pela linguagem. Dessa forma, ao contrário de um sujeito apagado e 

de uma língua(gem) una e pronta, a Neurolingüística Discursiva pondera o sujeito a 

partir do trabalho coletivo entre interlocutores e, a linguagem, como ação simbólica.  

No episódio 3, logo após as festas natalinas Ikb e AJ estão sentadas no pátio do 

asilo conversando sobre o natal. Geralmente, AJ e os outros idosos ganham muitas 

coisas de visitantes e amigos durante as festas de final de ano.  Assim, atribuímos que, 

por não saber o nome de quem pintou a sua unha, ou por não lembrar esse nome, AJ  

insere esse fato ao que acontece no imaginário coletivo  na noite de natal para responder 

a pergunta “Quem pintou a sua unha bonita assim?” ela responde “Eu ‘tava dormindo, 

quando acordei já ‘tava assim...” ou quando para responder sobre quem deu o chinelo 

novo “Ué, ganhou e não sabe de quem?” ela responde “Eu dormi, quando acordei 

‘tava aí, perto da cama...”.  

Um pouco antes, em um outro turno conversacional, respondendo a “É bonito. 

Ganhou?” ela diz: “Foi...porque não comprei nem roubei...”. Remetemos a outras 

ocasiões, quando AJ é confrontada com perguntas a respeito do passado, o que requer 

uma retomada à memória, ou mesmo quando se trata de uma resposta mais elaborada, 

desvia a sua atenção, muda de tópico conversacional, ou reage com palavras torpes 

(palavrões) e gestos obscenos que não são aceitos socialmente, o que interfere nas 
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questões pragmáticas, como no caso da resposta “mal criada” “Foi...porque não 

comprei nem roubei...” que se observa acima e em outras situações do corpus da 

pesquisa e constam em  Sampaio; Bernardo e Paixão (2009). 

Procuramos avaliar em AJ, a sua capacidade de reorganizar-se linguísticamente 

levando em consideração o seu contexto psico-social “que pode explicar dificuldades, 

como alguns bloqueios no resgate às palavras e às memórias” (NOVAES-PINTO e 

BEILKE, 2008). Nesse sentido, por meio a (re)organização da linguagem dá-se também 

a reconstrução do seu papel social. 

No decorrer da pesquisa, reflexões que são próprias da Neurolinguística 

Discursiva direciona o estudo dos dois casos em questão: (i) a linguagem como atividade 

constitutiva que sustenta e que é sustentada na interação social (que inclui o sujeito, 

excluído, também, por sua linguagem); (ii) a necessidade que EM e AJ  têm de se apoiarem 

nas falas dos seus interlocutores para suprirem as suas dificuldades linguísticas; (iii) os 

processos de significação que esses sujeitos utilizam na tentativa de garantir a 

efetividade da significação na interação (como os gestos e sons característicos, por 

exemplo) e (iv) a dificuldade de evocar palavras, nomear objetos e pessoas e os recursos 

usados para o preenchimento das lacunas para a manutenção da interação. 

 

 Considerações finais 

Observando o funcionamento da linguagem dos sujeitos aqui apontados, 

moradores de um asilo, observamos também o funcionamento da memória, da atenção e 

percepção e os processos alternativos que esses suejeitos utilizam nas suas inter-

relações. Verificamos, não somente o que não aparece na linguagem dos sujeitos, mas, 

concordando com Coudry (1986/1988) e com Novaes-Pinto e Beilke, 2008, verificamos 

também o que aparece em seu lugar, ou seja, o que resiste, o que resta, para melhor 

compreendê-la, ao contrário da visão tradicional que focaliza aquilo que falta, o déficit. 

Dessa forma, interessa-nos “menos a afasia (como objeto de investigação) e muito mais 

a prática pela qual o sujeito afásico se reconstitui e reconstitui sua linguagem” 

(COUDRY: 1988, p. XVIII). 

Consideramos que a própria coleta de dados proporciona a interação entre 

sujeitos com patologias de linguagem e sujeitos não-afásicos (devido à concepção 
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teórico-metodológica) o que vem colaborando para a inclusão social dos sujeitos que se 

abrigam no asilo. A pesquisa que se esboça neste artigo tem subsidiado trabalhos de 

alunos interessados em questões linguísticas e de interação social entre os sujeitos 

acometidos por AVC, Doença de Alzheimer, ou por etilismo, ou demência do tipo senil 

em atividades reais de comunicação.  
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