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 RESUMO 
 

 

 

 O intenso processo de informatização reflete radicalmente no modo 

como pensamos, percebemos e organizamos o mundo externo e interno; 

como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos. A linguagem 

escrita faz parte desse processo, abrindo espaço para relações peculiares, 

nas quais o sujeito se significa e se organiza com um outro (individual e 

coletivo), que se faz presente na ausência; o que faz essa relação diferir das 

presenciais. Nessa perspectiva, por meio de pesquisa bibliográfica e 

memórias clínicas, propõe-se uma reflexão sobre o uso da escrita em 

ambientes virtuais como dispositivo terapêutico fonoaudiológico, objetivando 

levantar e discutir fundamentos dessa modalidade interacional, ainda 

incipientes na Fonoaudiologia. Trata-se de uma discussão que se impõe cada 

vez mais, por se constatar, no setting terapêutico, as demandas oriundas de 

pacientes que, via escrita em ambientes virtuais, mobilizam dinâmicas 

subjetivas, quer sejam suas próprias, dando voz a conflitos vinculados aos 

sintomas de linguagem, quer sejam aquelas que eventualmente são 

estabelecidas com o terapeuta via escrita. Por meio da análise de possíveis 

articulações entre escrita e processo terapêutico (na Fonoaudiologia e fora 

dela), bem como da reflexão sobre o potencial e limites da escrita em 

ambientes virtuais, concluiu-se pela inevitabilidade de tal uso, em função do 

“espaço” ocupado pelos ambientes virtuais na sociedade, bem como pela 

necessidade de sistematização do uso terapêutico de tal dispositivo, tanto 

técnica quanto eticamente. 

 

Palavras-chave: linguagem escrita; escrita e internet; clínica fonoaudiológica; 

subjetividade e linguagem escrita. 



 

 

ix

_______________________________________________________________ 

 ABSTRACT 
 

 

  

  

 

 

 The intense computerization process reflects radically in the way we 

think, understand and organize the external and internal world, the way we 

relate with others and with ourselves. The written language is a part in this 

process, opening space for peculiar relationship, in which the subject is mean 

and organized with another (individual or collective), which is present in the 

absence; what makes this relationship differ from the presence ones. In that 

perspective, and through bibliographic research and clinics memories, it is 

proposed a reflection on the use of writing in virtual environments like a device 
speech therapeutic, aiming to raise and discuss reasons for the interactional 

mode, still incipient in Speech Therapy. This is a discussion that is 

increasingly imposed, due to it evidential appears in the therapeutic setting, 

the demands from patients who, by written in virtual environments, mobilize a 

subjective dynamic, whether their own, giving voice to conflicts linked to 

symptoms of language, whether those who might have been drawn with the 

therapist by writing. Through analysis of possible linkages between written 

and therapeutic process (in Speech Therapy and beyond), as well as the 

reflection on the potential and limits of writing in virtual environments, it is 

concluded by the inevitability of such use, according to the "space" occupied 

by virtual environments in society, as well as the need for systematization of 

the therapeutic use of such device, both technical as ethically. 

 

Key-words: Written language, writing and internet; speech therapy clinic; 

subjectivity and written language. 
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 INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

  

 Impossível não notar a infinidade de aparelhos eletrônicos que nos 

conectam, por meios virtuais, com o mundo todo. São laptops, palmtops, 

celulares, caixas eletrônicos e uma série de outros meios interativos e de 

conectividade. A Internet, por exemplo, entrou na vida das pessoas 

franqueando uma ampliação do acesso (antes inimaginável) a informações, 

além de possibilitar atividades de várias ordens: comerciais, pessoais, 

institucionais, etc. O acontecimento "internet" ganhou espaço na rotina das 

pessoas, quer no trabalho, nos estudos ou no lazer.  

O fato é que o potencial de interatividade oferecido 

pelas interfaces digitais só fez acentuar o 

envolvimento das pessoas com as novas 

tecnologias (...) é um prenúncio de que é 

interagindo dessa forma que elas estarão, daqui 

para a frente, fazendo mais coisas e dedicando 

mais tempo e atenção de suas vidas (COSTA, 
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2002:15).  

 Atualmente, se vê nas capas de revistas, manchetes como: “BLOGS, 

como eles estão mudando a vida de todos nós: o impacto crescente dos 

diários da internet na política, nos negócios, na carreira e nos 

relacionamentos pessoais” (Revista Época, 31/07/06). A reportagem enfatiza 

que a internet não é mais apenas uma ferramenta, que utilizamos em 

diversos segmentos de atividades, mas é constituinte de uma nova cultura.  

 Essa notícia não é mais novidade, posto que nos deparamos com a 

informática nos segmentos escolar, familiar, de trabalho e de lazer, de modo 

a integrar a cultura e a subjetividade contemporâneas1. Significa dizer que 

esse intenso processo de informatização reflete radicalmente no modo como 

pensamos, como percebemos e organizamos o mundo externo e interno; 

como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos e, aqui, sobretudo, 

nos modos pelos quais tal processo incide sobre nossa linguagem.  

Num tempo extraordinariamente curto, as pessoas 

adotaram e dominaram a tecnologia e, enquanto o 

faziam, conheceram, adaptaram e expadiram sua 

linguagem tão diferente (CRYSTAL, 2005: 75).  

 As crianças, neste contexto, são diretamente afetadas por meio da 

informatização dos meios sociais, e se socializam em ambientes 

informatizados – com controles remotos, vídeo-games, computadores e 

                                                 
1 O termo “contemporâneo” refere-se a elementos comuns e próprios à atualidade de cada cultura. 
Assim, a contemporaneidade não tem uma linha divisória clara em relação à modernidade. Embora de 
formas diversas, vivemos desdobramentos e ressonâncias do chamado período moderno, (...) é 
justamente a crise e a acelerada transformação dos parâmetros modernos que dão forma a uma boa 
parte das preocupações contemporâneas, que caracterizam uma gama considerável dos 
desassossegos com os quais estamos confrontados atualmente: as disposições da modernidade são 
ainda referências importantes a nos orientar no contemporâneo (Paula Souza,1997:165). 
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internet – inaugurando, dessa forma, um novo tipo de funcionamento e 

constituição inter/intrasubjetiva (CARVALHO, 2000).  Os processos 

informáticos ajudam a mostrar, inclusive, as potencialidades e peculiaridades 

da infância em termos de circulação e de habilidade para dominar os meios 

eletrônicos e informacionais.  

 Os adultos comentam, admirados, o quanto seus filhos, sobrinhos, 

etc., tão pequenos, manejam aparelhos eletrônicos e computadores com 

facilidade. Esta situação mostra que o futuro será permeado pelos ambientes 

virtuais e eletrônicos, visto que as crianças os dominam e assumem aí papel 

ativo. 

 Considerando-se que a constituição humana se dá pela alteridade2, e 

que, diferentemente de outros animais, o filhote humano depende 

integralmente (e por vários anos) do outro para sobreviver e humanizar-se, é 

possível afirmar que o efeito da cultura sobre a existência individual e coletiva 

é decisiva.  

 O estado de desamparo no qual nascemos constrói a dependência em 

relação ao outro, que precisa nos desejar a ponto de dedicar-nos parte 

considerável de seu tempo, de sua atenção e de suas fantasias, projetando e 

efetuando nosso futuro numa rede de signos e de sentidos capazes de gerar 

laços afetivos e sociais, a partir dos quais nos constituímos como sujeito 

(PALLADINO et al., 2004). 

 A linguagem escrita faz parte desse processo, abrindo espaço para 

relações peculiares com o outro no ambiente virtual. Outro que se faz 

                                                 
2 De modo geral, alteridade é a relação que se estabelece com o outro, uma relação na qual o espaço 
eu-outro é constituinte do ser humano. 
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presente na ausência, sob a mediação e a lógica de redes virtuais (internet, 

intranet, etc.).  

 Se for assim, é pertinente, nos dias de hoje, refletir sobre o uso da 

linguagem escrita no espaço virtual, pois muitos de nossos pacientes (assim 

como seus amigos, família, escola ou mundo do trabalho) fazem uso e se 

relacionam por meio de blogs3, fotoblogs4, e-mails5, intranet6 e outros. Esses 

tipos de usos da escrita compõem também os modos de constituição 

contemporânea do sujeito. Trata-se, portanto, não do simples ato de codificar 

e de transmitir e receber mensagens por meio eletrônico, mas dos efeitos das 

relações (realizadas por meio da escrita) em ambiente virtual, em termos 

intrapsíquicos e interpsíquicos, e também de suas possíveis conseqüências 

em outras dimensões da vida.  

 A Fonoaudiologia está implicada neste cenário de várias formas: na 

produção de conhecimentos, para qual os meios digitais de pesquisa, de 

armazenamento e tratamento de dados se tornam relevantes; na divulgação 

das atividades da área; na comunicação entre entidades, entre profissionais e 

desses com seus pacientes; e assim por diante. A internet é campo/zona no 

qual ocorrem debates, obtenção, disposição e trocas de informações e 
                                                 

3 O termo blog refere-se a uma página da Web cujas atualizações (chamadas posts) são organizadas 
cronologicamente (como um diário). Estes posts podem ou não pertencer ao mesmo gênero de escrita, 
referir-se ao mesmo assunto ou ter sido escritos pela mesma pessoa (Wikipédia).  

4 O  fotoblog (também flog) é um registo publicado na rede com fotos, de forma parecida com um blog 
(Wikipédia).  

5 E-mail (endereço eletrônico) é um método que permite compor, enviar e receber mensagens através 
de sistemas eletrônicos de comunicação (Wikipédia).   

6 A intranet é uma rede privada que usa o espaço  de endereços IP. Estes endereços são associados 
aos dispositivos que se comunicam com outros dispositivos em uma rede privada (que não faz parte da 
Internet) (Wikipédia). 
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conhecimentos. 

 Contudo, chamamos a atenção aqui para uma discussão que está 

alhures da utilização da tecnologia como ferramenta de pesquisa e 

divulgação profissionais. As questões aqui incluem essa ferramenta e sua 

importância na vida das pessoas que chegam à clínica fonoaudiológica em 

busca de escuta e de acolhimento, apostando que, ao considerar tal 

realidade contemporânea, amplia-se o pensar sobre as atuais conseqüências 

e possibilidades advindas dos efeitos desse fenômeno na vida e na 

linguagem do paciente, no terapeuta e na relação que se estabelece entre 

eles. 

 Ora, se a linguagem é concebida como um trabalho 

simbólico de produção de sentidos, se resulta da 

atividade dialógica intersubjetiva (...) o terapeuta da 

linguagem não é um “outro qualquer”; ele deve ser 

um “outro intérprete” da linguagem do seu cliente e, 

como tal, dar-se conta das influências pessoais que, 

desse lugar, exerce sobre este (CUNHA, 1997:73). 

 Nessa perspectiva, o objetivo da pesquisa foi o de traçar uma reflexão 

sobre o uso da escrita em ambientes virtuais como dispositivo terapêutico. 

Trata-se de uma discussão que se impõe cada vez mais, por se constatar no 

setting terapêutico as demandas oriundas de pacientes que, via escrita em 

ambientes virtuais, mobilizam dinâmicas subjetivas, quer sejam suas 

próprias, dando voz e organização aos seus conflitos relacionados aos 

sintomas de linguagem, quer sejam da relação que ele pode estabelecer com 

o terapeuta via escrita em ambiente virtual. Além disso, este estudo visa 
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discutir os fundamentos dessa modalidade interacional, que ainda são 

incipientes na Fonoaudiologia, para dar conta das demandas emergentes nas 

várias frentes de atuação clínico-fonoaudiológica. 

 Pretende-se assim contribuir, por meio de uma discussão teórica, com 

a Fonoaudiologia, a partir do levantamento, no primeiro capítulo, das funções 

da escrita para o homem contemporâneo; em seguida, sobre o uso da escrita 

por terapeutas (em diversas áreas) como dispositivo terapêutico, ou seja, 

como forma de se dispor e de potencializar o processo terapêutico.  

 Nos terceiro e quarto capítulos, discutiremos as relações que se 

estabelecem entre certos usos da internet e a clínica fonoaudiológica, 

abordando as noções de transferência, setting e contrato terapêutico, entre 

outras, permeadas, inclusive, por um debate acerca de princípios éticos da 

clínica. 

 A escolha pela discussão dos fundamentos dessa modalidade 

interacional, ainda pouco tematizados na Fonoaudiologia, não é casual, se dá 

pela convicção de que permitem engendrar um diálogo entre a fonoaudiologia 

e a escrita em ambientes virtuais, constituindo conhecimentos teóricos que 

possam ampliar a consistência da prática clínica na relação com tal universo. 
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___________________________________________________________ 

A ESCRITA E SUAS VICISSITUDES  

     

 

  

 

 

 

 O verbete escrever é conceituado pelo dicionário Aurélio como redigir; 

compor; rabiscar. De outro modo, Deleuze (2006:11) pensa a escrita literária 

como um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se e que 

extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. Esta filosofia leva a refletir a 

criação pela escrita, e os lugares que ela toma/ocupa na vida das pessoas. A 

escrita tem dimensões para além da codificação da oralidade, desdobrando-

se em outras funções e sentidos.  

Os primeiros registros escritos datam da pré-história: os hieroglifos - 

espécie de escrita ideográfica – eram representações fonográficas utilizadas 

como meio de materialização e preservação da memória coletiva dos povos 

quanto a diversos aspectos cotidianos (CAGLIARI, 1996); ela representava 

coisas, situações e também expressava desejos e necessidades. 

Os sábios do Egito (…), para designar as 

coisas com sabedoria (…) desenham imagens, 

cada uma das quais se refere a uma coisa 

“...a escrita é simultaneamente remédio e veneno. 
A escrita seria o remédio da memória: perpetuaria 
a memória; por outro lado, seria o veneno: uma 
vez escrito, não se tem controle sobre esse 
material.”                   
                   Sócrates

1
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distinta, e as esculpem nos templos (…) Cada 

sinal gravado é, portanto, um conhecimento, 

uma sabedoria, uma coisa real, captada com 

um único lance(...) (PLOTINO apud ECO, 

2001:182).  

 A escrita funcionava como campo de elaboração e de (re)significação 

das experiências pessoais e grupais (CARABAJAL, 2006). A memória 

pessoal e a da espécie dependia da reprodução constante de hábitos e 

costumes, de rituais de caça, rituais místicos e da transmissão oral; contudo, 

com a escrita, os modos de interpretação das palavras e de conhecimentos 

teóricos passaram, gradativamente, a prevalecer sobre os saberes falados e 

sobre os rituais das sociedades orais (LÉVY, 1996). 

Nas sociedades orais, as mensagens eram transmitidas num único 

tempo e lugar. Emissores e receptores compartilhavam de uma mesma 

situação, de um mesmo universo semântico (LÉVY, 1999). A memória era 

guardada pelos membros mais velhos da comunidade, responsáveis pela 

transmissão da cultura às gerações mais novas; contudo, com o advento da 

escrita e o surgimento do alfabeto, houve uma considerável mudança, 

surgindo a filosofia, a ciência e as religiões de “livro”. O advento da escrita 

possibilitou a criação de discursos descontextualizados, com validade para 

todos os leitores, de qualquer parte do mundo e de qualquer época, 

configurando-se como discurso de validade universal (AMARAL, 2005). 

 Assim, um dos primeiros papéis da escrita é de ferramenta 

perpetuadora da memória, pela qual o homem se expressava e preservava 

no tempo as suas idéias, por meio, por exemplo, dos livros de argila dos 
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sumérios e dos desenhos feitos nas paredes das cavernas onde se 

abrigavam. Início de um novo tipo de relação simbólica (antes limitada à 

relação homem/instrumentos, utilizados para caça, pesca, etc.), de um 

sistema organizado, codificado, com signos que (...) se inscrevem em um 

contexto social e simbólico. (SIMONNET, 2006:2/6 – tradução minha). 

Na antiga Mesopotâmia, uma espécie de alfabeto foi criado a fim de 

registrar vivências e atividades do cotidiano (CARABAJAL, 2006), como 

maneira de representar a memória coletiva religiosa, mágica, científica, 

política, artística e cultural. A invenção do livro e, sobretudo, da imprensa são 

grandes marcos da história da humanidade, depois, é claro, da própria 

invenção da escrita (CAGLIARI, 1996). 

A revolução da imprensa foi iniciada por Gutenberg em 1455, quando 

aperfeiçoou a imprensa difundindo-a pela Europa, por meio dos chamados 

incunábulos – primeiros livros impressos, que continham textos religiosos e 

remanescentes escritos da Antiguidade. A imprensa acabou por transformar 

completamente a economia e a psicologia do continente ao tornar disponível 

milhares de cópias de produtos de informação e comunicação, a preços cada 

vez mais acessíveis (DRUCKER, 2000). Em outras palavras, a revolução da 

imprensa antecipou a trajetória cumprida pela Revolução Industrial 300 anos 

mais tarde e que é seguida pela Revolução da Informação nos dias de hoje. 

(id.ibid.:6/8). A imprensa deflagrou, num momento histórico decisivo, um 

desenvolvimento tal que se tornou condição naturalizada do homem, 

produzindo uma aceleração da ação social e pessoal (MCLUHAN, 1977). 

Como vimos, a escrita, gradativamente, ganha relevo no cotidiano do 

homem, como forma de expressão, de troca simbólica e de obtenção de 
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conhecimentos e informações, de comunicação, mas, sobretudo, como 

dispositivo de constituição subjetiva e da cultura de cada época.  

 Pode-se pensar que a escrita, para além do ato de transformar a fala 

em sinais gráficos, codificando-a, reproduzindo idéias, informações e 

conceitos pré-existentes, é meio de interpretação da experiência, elaborando 

e dando língua (tanto quanto possível) às percepções inéditas que possamos 

querer traduzir escrevendo (PAULA SOUZA, 1994:211).  

 Cada sujeito estabelece uma relação particular com a escrita e a partir 

dela constitui uma “nova” escrita, e a si como escritor. Nas palavras de 

Foucault (2004: 430): 

trata-se de um tipo bem diferente de jogo: não 

mais jogo do sujeito com seu próprio pensamento 

ou seus próprios pensamentos, mas jogo efetuado 

pelo pensamento no próprio sujeito (...). E é esta 

função meditativa como exercício do sujeito que 

se põe pelo pensamento em situação fictícia na 

qual se experimenta a si mesmo. 

A potência da escrita se mostra aí como uma das oportunidades que 

um sujeito tem de se colocar, lidar com suas expectativas, ansiedades, 

angústias; um modo de subjetivação. Rocha (2005) traz uma interessante 

concepção sobre o ser autor de um escrito, na qual a escrita, tida como um 

grafismo, feito “para ser lido” – “para ser visto” – revela um corpo7: corpo 

                                                 
7 A noção de “corpo” será desdobrada mais adiante (p.14), contudo, a priori, estamos falando de um 
corpo subjetivo e não físico/biológico. 
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simbólico8 de um sujeito. 

A escrita é linguagem e, por isso, ilimitada em sua potencialidade de 

significar e de produzir sentidos, não se limita, portanto, a um código; seus 

usos e funções são próprios, diferenciais e podem ser manejados de várias 

formas, fazendo parte dos mecanismos constituintes da subjetivação. Se 

pensarmos na escrita em meio virtual, por exemplo, na troca de 

correspondências via e-mail, escrever não se restringe ao domínio e à 

habilidade do uso do computador e de conhecimentos sobre navegação na 

internet, mas supõe um tipo particular de uso e de valor simbólico (como se 

verá ao longo do texto), tomando parte da invenção e da experimentação de 

si e da relação com o outro, no caso, mediadas por tecnologias da 

informação. Nas palavras de Freitas (2005:92), 

estando o texto informatizado exigindo um 

leitor/escritor que possua conhecimentos acerca de 

como se inserir nas páginas virtuais, ele acaba 

possibilitando uma atividade leitora que, por meio da 

interpretação, traz em si uma forma de criação 

pessoal, que pressupõe uma linguagem própria, 

estratégias diversas e possibilidades outras que 

transformam os contextos em que se escreve, e o 

que se escreve (...) escrita/leitura marcada pela 

interatividade que se faz presente de forma especial 

no contexto virtual.  

                                                 
8 O simbólico é um termo introduzido na psicanálise que designa a ordem que estrutura a realidade 
inter-humana na qual um significante lingüístico tomado isoladamente não possui qualquer ligação 
interna com o significado; só remete para uma significação por estar integrado num sistema significante 
caracterizado por oposições diferenciais  (Laplanche e Pontalis, 1999: 480-81). 
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Se na realidade física as pessoas interagem simbolicamente, mas por 

meio de mediações sensório-motoras, no mundo virtual essa interação 

simbólica é apenas mediada por conhecimentos, competências e habilidades 

digitais para leitura/escrita; o que opera mudanças expressivas no próprio 

perfil de leitor/escritor. Assim, é preciso compreender a especificidade das 

interações sociais possibilitadas pela internet (id.ibid.). 

Os milhares de blogs que são criados diariamente (de acordo com a 

BBC Brasil9) nos quais as pessoas expressam opiniões, contam detalhes de 

suas rotinas, refletem sobre política, sociedade, relacionamentos e suas 

próprias vidas, funcionam hoje como diários pessoais virtuais, com o 

acréscimo da possibilidade de, na medida em que são expostos na internet, 

serem acessíveis a outros internautas, que comentam, criticam, fomentando 

as redes de relações intra e interpsíquicas10. Ou seja, trata-se de uma escrita 

que se inscreve no já-escrito e o reescreve levando a uma autoria coletiva 

(FREITAS, 2005:93), inaugurando, dessa forma, novas formas de ser e estar 

com o outro. 

 Isto porque, com a apropriação da internet pelo cotidiano social, vemos 

também um uso cada vez mais generalizado da escrita, de forma peculiar, já 

que a netspeak11 trata de uma linguagem que não exibe as mesmas 

particularidades da fala, mas também não funciona como a escrita tradicional, 

invariável (CRYSTAL, 2005). Trata-se de uma escrita interativa, que requer 

do escritor habilidades e competências específicas. No meio virtual há o 

                                                 
9 Dados retirados do site http://tecnologia.terra.com.br/  em 02 de Agosto de 2006. 
10 O termo interpsíquico sugere a relação “entre” subjetividades, relação de um sujeito com outro 
sujeito, emergindo assim a consituição do eu, do singular. (Uyeno p .2/10) 
11 Termo utilizado por Crystal (2005) para designar a modalidade de comunicação em meio eletrônico. 



 13

hipertexto12, no qual o autor/escritor pode intervir na forma tipográfico-digital 

do seu texto e há uma aceleração geral da escrita, visto que em ambientes 

virtuais, esta não requer a mesma elaboração e planejamento que a escrita 

tradicional, exigindo uma certa “velocidade” de comunicação, em virtude da 

fluidez e da simultaneidade na qual ocorre. Linguagem híbrida: não uma fala 

que foi escrita, nem tampouco uma escrita formal, mas uma escrita de 

plasticidadde e heterogeneidade diferentes das tradicionais. Uma “nova” 

linguagem, que mistura formas, processos e funções da oralidade, da leitura 

e da escrita (COSTA, 2005: 5/9). 

 Esse tipo de escrita e os gêneros discursivos aí empregados, 

compõem também os modos de constituição contemporâneo do sujeito, hoje 

fortemente afetados/atravessados pela tecnologia digital. Significa dizer que 

não é o caso de codificar e de transmitir e receber mensagens por meio 

eletrônico, mas de efeitos das relações (realizadas por meio da escrita) em 

ambiente virtual e também de suas possíveis conseqüências em outras 

dimensões da vida desses sujeitos. Em outras palavras,  

o virtual só eclode com a entrada da subjetividade 

humana no circuito, quando num mesmo movimento 

surgem a indeterminação do sentido e a propensão 

do texto a significar(...)uma interpretação... (LÉVY, 

1996:40). 

De acordo com autores como Lévy (1996, 1999) e Amaral (2005), o 

advento da tecnologia não culmina com a industrialização e o surgimento das 

                                                 
12 Um hipertexto é um texto aberto a múltiplas conexões a outros hipertextos, um sistema para a 
visualização de informação cujos documentos contêm referências internas para outros documentos 
(Wikpédia). 
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máquinas, mas sim, anteriormente, com a linguagem, pois quando o rugido 

do animal transformou-se em significante para o homem, este criou 

comunidades e inventou códigos próprios, de modo que o coletivo pudesse 

transmitir um objetivo comum. Para estes autores, a definição de tecnologia 

não se limita ao artificial, ao não-humano, mas é evolução cognitiva do 

homem, ou mesmo composição de conhecimentos.  

 A escrita em ambientes virtuais toma o encontro virtual com o outro 

como potencialidade, convocando para criação de outros modos de ser e 

estar em tais experiências compartilhadas.  

 Para Lévy (1993), a escrita em meio virtual é corpo, um corpo que se 

multiplica, dinâmico entre exterioridade e interioridade, com força na ausência 

física, chegando a ganhar um inconsciente, pois nela habita o outro, sob 

múltiplos efeitos de sentido. O conceito de corpo refere-se à constituição de 

um corpo simbólico, corpo em seu funcionamento afetivo, que é inconsciente 

(PARISI, 2003:82). Nessa perspectiva, ao escrever, o sujeito revela, portanto, 

um corpo que, a partir dos encontros que estabelece com inúmeros outros 

(humanos ou não), produz diferentes organizações, diferentes processos 

subjetivos, abrindo para o devir, o qual compõe novos perfis subjetivos, que, 

ao contrário de excluir o anterior, o sobredetermina (id.ibid.:81).  

Se for assim, a escrita se faz a partir do sujeito que interage com as 

várias vozes do coletivo (outro).  

O coletivo tem relação, como queria Guattari, com 

a intersecção e o enlaçamento de elementos 

heterogêneos (...) nos processos. 
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Atravessamentos que são capazes de, 

simultaneamente, concernir fluxos e partículas de, 

por exemplo, idéias, desejos, lembranças, 

condições objetivas de vida (sociais, econômicas, 

culturais...), mediações técnicas e tecnológicas, 

formas de cognição e de circulação de afetos, etc. 

(MENDES, 2004:138) 

 No contexto da escrita por meios digitais, a interação que se 

estabelece entre o sujeito e o outro (coletivo) tem particularidades, dadas, por 

exemplo, pela mediação informática, pelos modos e sentidos que os meios 

digitais têm para as pessoas e segmentos sociais; ou seja, o potencial de 

interatividade oferecido pelas interfaces digitais acentua o envolvimento das 

pessoas com as novas tecnologias, 

 

 

 

 

 

 A simultaneidade de ambientes de informatização cria um coletivo, 

repleto de singularidades atuantes e subjetividades mutantes (OLIVEIRA, 

2005:2/5), mas também, paralelamente, pode nutrir dificuldades pessoais, 

uma vez que a mediação dos meios digitais, com frequência, serve também 

de escudo ou redoma para evitar o enfrentamento de questões de várias 

ordens: de comunicação e de relacionamento, por exemplo. Além disso, sob 

e essa interação representa um dos aspectos 

mais marcantes da cultura digital, que é essa 

capacidade de relação dos indivíduos com os 

inúmeros ambientes de informação que os 

cercam (COSTA, 2002: 13).  
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um possível anonimato, franqueado pela mediação dos meios digitais, certos 

sintomas se intensificam, por encontrarem nos cenários virtuais (blogs, salas 

de bate-papo...) campo de atuação. De fato, não é incomum manifestações 

perversas, sádicas, megalomaníacas, depressivas, angustiadas... em tais 

ambientes13. 

A invenção e a capitalização da escrita pela sociedade conduziu a uma 

cultura letrada, fortemente enraizada nos ambientes em que a escrita 

floresceu. O letramento refere-se ao impacto da escrita sobre os sujeitos, 

processo que não tem limite, visto que participamos de maneira contínua de 

práticas letradas (GARCIA, 2005). Significa dizer que o sujeito letrado 

apropria-se da leitura e da escrita, que se tornam internalizadas, o integram, 

franqueando interação efetiva em diversas práticas sociais. 

Ora, se a escrita está completamente internalizada, impossibilitando 

que sejamos capazes de separá-la de nós, agora, diante do avanço 

tecnológico, com a introdução da web, pode-se indagar que tipo de prática 

social emerge, então, com as novas formas de discurso virtual pela internet.  

Assim, a introdução da escrita eletrônica, pela sua importância, conduz 

a uma espécie de cultura eletrônica14. Pode-se designar tal fenômeno como 

letramento digital. Com as novas tecnologias digitais, a escrita, por ser a base 

da internet, atravessa uma espécie de radicalização em seu uso e nossa 

sociedade parece tornar-se “textualizada”, isto é, passa para o plano da 

                                                 
13 A esse respeito ver a parte 3.3 do livro: Farah, R.M. (org) Psicologia e Informática: o ser-humano 
diante das novas tecnologias. 
14 Por cultura entendemos o conjunto de valores e crenças que formam o comportamento e os padrões 
que são repetidos por pessoas, instituições e organizações sociais; uma construção coletiva que 
transcede preferências individuais (Castells, 2003:34). Neste caso, a cultura eletrônica seria as 
influências que a internet (produtores/usuários) produzem no âmbito das práticas pessoais. Basta 
observar a quantidade de expressões surgidas nos últimos tempos com o prefixo “e-“: e-mail (correio 
eletrônico) ; e-book (livro eletrônico); e-therapy (terapia virtual); e-manager (negócios eletrônicos); e-
business (negócios virtuais) e uma infinidade de outras. (Marcuschi e Xavier, 2005: 2). 
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escrita (MARCUSCHI e XAVIER, 2005: 2). Neste caminho, num futuro 

próximo, a nossa compreensão de letramento sofrerá mudanças radicais 

visto que poucos de nós estarão ainda vivos para explicar como as coisas 

eram no final do século XX; o que mostra que o uso da escrita, cada vez mais 

comum nas formas de bate-papos digitais - e aqui me refiro aos e-mails, 

blogs, chats, aulas virtuais, etc. – poderá trazer mudanças na própria forma 

de escrever, pois, ao ser utilizada com muita frequência, sofrerá 

transformações tal qual as que ocorrem com a linguagem oral (id.ibid.). 

 A virtualidade digital, entendida pelo senso comum como ausência de 

presença, como presença intangível em oposição ao real (UYENO, 2006), é, 

na verdade, uma produção tecnológica que coloca outro mundo ao lado do 

que consideramos nosso. No entanto, fora do senso comum, o virtual não 

está em oposição ao real e sim ao atual, pois virtual e atual compõem o real, 

como campo de forças (biopsíquicas, sociais, etc.), no qual o que acontece 

afeta os sentidos, o corpo, o pensar e mesmo aquilo que ainda não tem 

expressão formal (sensações, insights, etc.) (LÉVY, 1996).  

Nesse panorama, é real toda relação que o homem estabelece com o 

mundo, fazendo surgir novas facetas de realidade, emergentes das 

interações homem-mundo (LOPES, 2004). 

Em seu artigo Relação Homem-Máquina: alguns apontamentos sobre 

a subjetividade atravessada pela tecnologia, Lopes (2004:93) aponta que as 

possibilidades do homem desdobram-se, contraem-se e se expandem de 

acordo com suas relações, visto que o uso da internet está já naturalizado na 

vida das pessoas, é comum manter relacionamentos virtuais – em todas as 

esferas (pessoais, profissionais, etc) - através da troca de e-mails, intranet, 
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por exemplo, deixando de lado, muitas vezes, encontros presenciais, 

conversas telefônicas, etc. 

Faz-se necessário, então, uma reflexão sobre as conseqüências 

dessas ações. Ora, o homem contemporâneo realiza múltiplas atividades 

simultaneamente, aprimorando o uso do seu tempo; isto porque o espaço 

virtual permite tais desdobramentos, entretanto, quais seriam seus 

desdobramentos em nível subjetivo? A tecnologia dita ritmos cada vez mais 

acelerados, gerando um turbilhão que se transforma no cotidiano das 

pessoas, atravessando o homem, na tentativa de adaptá-lo a esses novos 

repertórios, exigindo esforço constante do sujeito para tais mudanças 

(id.ibid.:93). Com isso, a própria visão de si é afetada, pois a tecnologia, em 

alguns casos, gera no sujeito a sensação de que, apesar de ser fundamental 

aprender a usar um computador, é também uma tarefa intransponível, que 

desencadeia angústia (CARVALHO, 2000:116). 

Guattari (1996: 177) apontava para uma reflexão sobre a subjetividade 

atravessada pelos sistemas e pela tecnologia capitalística: com isso 

chegamos até a nos indagar se a própria essência do sujeito (...) não estaria 

ameaçada por essa nova “máquino-dependência” da subjetividade. Na 

verdade, não se trata de buscar o que há de positivo ou negativo na relação 

que o homem estabelece com as máquinas, posto que tal realidade está 

dada; mas o que se estabelece, com o avanço tecnológico, são as próprias 

formas hiperdesenvolvidas e hiperconcentradas de certos aspectos de sua 

própria subjetividade(...) (id.ibid.:177). 

Lopes (2004), referindo-se a Guattari (id.ibid.), afirma que as máquinas 

põem em questão as noções de: espaço, tempo e alteridade, e o homem 
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busca meios de medir, usar, construir, controlar as máquinas, mergulhando 

num fazer autômato (LOPES, 2004: 94). É possível pensar que o avanço 

tecnológico traz para nossas vidas novas perspectivas, nas quais os espaços 

e os tempos são reduzidos e ressignificados (PAULA SOUZA, 1997:170).  

Deparamo-nos com espaços invisíveis, imensuráveis. A internet 

permite a ocupação de muitos espaços simultaneamente, reconfigurando 

certas noções e paradigmas. Passamos de uma lógica linear para uma lógica 

multidimensionada, cuja relação de construção de sentido é múltipla no 

ciberespaço (COSTA, 2005: 5/9). A virtualidade nos permite ultrapassar 

limites e barreiras geográgicas. Os ambientes virtuais são desterritorializados, 

desmaterializados, não-lineares. O tempo da internet é indefinido, pois é 

possível trabalhar quase em tempo real e também de forma acelerada.  

Conclui-se, portanto, que 

a revolução informática (...) responde a demandas 

de velocidade de processamento das informações, 

dos registros, das comunicações, dos negócios... 

como também responde a demandas de 

supressão de distâncias e de engendramento de 

outras temporalidades nas práticas sociais 

(PAULA SOUZA, 1997:171). 

A tecnologia informática é, cada vez mais, intrínseca à vida do sujeito 

contemporâneo, estabelecendo relações ilimitadas entre o homem e o tempo, 

o espaço, a realidade, a alteridade, a sua própria subjetividade, etc. Implica 

dizer que, frente a esse novo universo, é imprescindível que o fonoaudiólogo 
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não se aliene, até porque tais ‘condições’ são irreversíveis. É preciso 

considerá-las como constituintes das referências do paciente e não ignorá-las 

ou resistir a elas.  
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 ______________________________________________________________ 

         A ESCRITA COMO DISPOSITIVO TERAPÊUTICO  

  

 

  

 

 

 

 Ao tomarmos a clínica fonoaudiológica como clínica da linguagem, 

devemos considerar as diferentes linguagens pelas quais os sujeitos que 

atendemos e/ou, muitas vezes, seus familiares, se expressam e revelam suas 

demandas. 

Mais do que suprimir sintomas e instaurar ou 

restaurar padrões de comunicação por meio da 

fala, voz ou audição, a disposição ética do 

fonoaudiólogo poderia se permitir o seguinte: 

trabalhar para que os pacientes possam “abusar” 

da linguagem, ou seja, brincar com ela, dando 

movimento e vazão a necessidades e desejos  

(PAULA SOUZA, 2004: 898). 

 Para tanto, a escrita é uma linguagem privilegiada: pela escrita o 

sujeito experimenta diferentes papéis, diferentes possibilidades de criação de 

sentido; considerando-se que acolher o paciente compreende  

“Escrever é procurar entender, é procurar 
reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último 
fim o sentimento que permaneceria apenas 
vago e sufocador.” 

Clarice Lispector

2
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justamente ressignificar e reconstruir essas histórias, 

dar à linguagem papel fundamental (...) atividades 

com diferentes usos e funções para a leitura e a 

escrita potencializam a ressignificação de dizeres 

(CALHETA, 1997:24).  

 Nesta perspectiva, a linguagem escrita é campo de produção do 

sujeito, patrocina encontros com o que é singular na experiência com o outro, 

articulando o entendimento, inventando sentidos que possibilitam novas 

situações e percepções (PAULA SOUZA, 1994).   

 Isto também porque a escrita integra efetivamente os processos de 

subjetivação: produção de devires, proliferação de experiências singulares 

que ocorrem numa rede de atravessamentos pelo outro. O escritor, 

simultaneamente, realiza uma experiência de si e está imerso numa rede de 

determinações (MEZAN, 1997). O sujeito é foco e origem da experiência, que 

é também co-determinada pelo inconsciente; ou seja, trata-se da 

sobredeterminação entre sujeito da ação (tem a sensação de si mesmo, suas 

próprias percepções)  e sujeito assujeitado (um sujeito que não sabe, 

inconsciente).  

 Além disso, o sujeito está imerso na condensação de uma série de 

determinações: singular (sensações pessoais, intransferíveis), universal 

(aquilo que é compartilhado com todos os demais humanos, como por 

exemplo, a linguagem) e particular (o que é próprio a alguns e não a todos, 

ou seja, o que é próprio de cada cultura, cada época). Assim, podemos dizer 

que o sujeito se encontra no cruzamento de várias forças, das quais ele 

determina algumas, enquanto outras o determinam (MEZAN, 1997:13). Essas 
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duas dimensões, a experiência de si e a condensação de uma série de 

determinações,  constituem os diferentes modos de ser de cada sujeito. 

 

 2.1 A ESCRITA NA CLÍNICA 

 

 A relação pela escrita entre terapeuta/paciente e/ou terapeuta/família 

do paciente, considerando os mecanismos de subjetivação envolvidos, tem 

função terapêutica, e este espaço/setting  não se inaugura agora, ao 

contrário, tal relação acontece há muito tempo. 

 Existem relatos em áreas clínicas, como na Psicanálise (FREUD, 1909 

e WINNICOTT, 1987), por exemplo, nas quais as trocas de correspondências 

entre médicos/terapeutas com pacientes e colegas, constituira-se também em 

mecanismos reflexivos. Muitos desses materiais ainda são lidos e 

interpretados por pesquisadores do mundo todo. Trata-se de material 

riquíssimo pelo qual se estuda os caminhos percorridos por precurssores, 

inspirando diversas escolas e teorizações.  

 Existem muitos exemplos de teorizações produzidas a partir da 

correspondência entre estudiosos e seus pupilos, colegas e/ou pacientes. 

Correpondências entre Freud e inúmeros colaboradores, como Breuer, Fliess 

e Jung, por exemplo. Em algumas delas - publicadas com o nome de cartas: 

Carta 46, 50, 52 etc (FREUD, 1909) - o pesquisador faz reflexões sobre seus 

estudos, relata seus próprios sonhos, impressões sobre os atendimentos 

clínicos que realiza, etc. Tais escritos marcam um momento histórico, e têm 

repercussão até o presente nos estudos do campo psicanalítico, permitindo 
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reflexões e debates acerca dos diálogos (inter e intrasubjetivos) efetuados 

por escrito, e das teorizações ali realizadas ou indicadas, ou seja, aquilo que, 

naquele momento, despertava o interesse e o estudo dos pesquisadores que 

fundaram certas escolas teóricas. Sobre tais correspondências psicanalíticas, 

Masson (1986:1) diz:  

Em nenhuma época o criador de um campo 

totalmente novo do conhecimento humano revelou 

tão abertamente e com tantos detalhes os processos 

de raciocínio que conduziram a suas descobertas.  

 Debruçando mais especificamente sobre as trocas de 

correspondências com finalidade terapêutica, podemos citar o caso “O 

pequeno Hans”, de Freud (1909), no qual a utilização da escrita foi angular no 

processo terapêutico, por meio da correspondência com o pai do paciente.  

 Freud recebia, em intervalos regulares, relatos escritos realizados pelo 

pai de Hans; o garoto tinha 3 anos de idade na época. Tais correspondências 

se justificavam, nas palavras de Freud (1909), na medida em que: 

seus pais estavam ambos entre meus mais 

devotos adeptos e haviam concordado em que, ao 

educar seu primeiro filho, não usariam de mais 

coerção do que a que fosse absolutamente 

necessária para manter um bom comportamento 

(CD-Rom – Introdução Vol.X)   

 Com o tempo, o pai do pequeno Hans, que contava então cerca de 4 

anos e 9 meses, escreve a Freud supondo que a criança demandava 
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intervenção terapêutica: estou lhe enviando mais alguma notícia a respeito de 

Hans, só que dessa vez, lamento dizê-lo, se trata de material para um caso 

clínico (Cd-rom – Caso clínico e análise); o que culminou, na ocasião, em um 

encontro presencial entre o médico e a criança. Neste processo, foi detectado 

o aparecimento de uma fobia por cavalos e, por meio da troca de 

correspondências entre família/médico, o pai realizava o tratamento com o 

filho, sob a supervisão do especialista. 

 Os relatos do pai de Hans contribuiram enormemente para que Freud 

aprofundasse sua teoria sobre a sexualidade infantil, além de ter trazido 

desdobramentos ao desenvolvimento psíquico da criança e à dissipação da 

fobia, dada as intervenções e assistência, também via escrita, propostas pelo 

terapeuta à família da criança/paciente. 

 Ainda no campo psicanalítico, podemos citar o famoso caso Piggle, de 

Winnicott (1987), no qual a criança em questão morava a uma distância 

considerável do consultório do médico e, por isso, os pais e o terapeuta 

trocavam correspondências no intervalo entre as sessões. Em três anos de 

terapia, houve apenas 16 encontros presenciais. Nos intervalos, até mesmo 

Piggle enviava cartas, bilhetes e desenhos ao médico. Além disso, as 

entrevistas presenciais aconteciam na medida em que a menina as solicitava, 

fato este considerado de importância fundamental para a relação terapêutica 

estabelecida. 

Tais práticas parecem inspirar os terapeutas contemporâneos. Na 

Psicologia, Pipher15 aborda os desafios que terapeutas enfrentam ao lidar 

com as dificuldades do início da carreira clínica, por meio de 
                                                 
15 PIPHER, M. Palavras de Mestra – informações disponíveis em http://us.penguingroup.com 
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correspondências que mantém com sua ex-aluna, recém-formada. A autora 

usa sua experiência para pensar a psicoterapia, abordando conceitos de 

maneira simples. Calligaris (In HOUNIE e DUQUE, 2005), usa a mesma 

fórmula de cartas para corresponder-se com dois jovens terapeutas e tratar 

conceitos como setting, cura na psicoterapia e transferência; numa linguagem 

acessível aos estudantes de graduação e aspirantes à terapeutas. 

A tese de doutorado de Mamede (2002) também usa, em seu método, 

a escrita com fins terapêuticos. A autora apresenta uma proposta de clínica 

para o atendimento psicoterápico de pacientes internadas, respaldada em 

referenciais teóricos psicanalíticos de Winnicott. A pesquisadora passou a 

utilizar objetos concretos no atendimento, principalmente cartas e fotografias; 

objetos estes solicitados pelas próprias pacientes.  A partir desse material, a 

psicóloga relata a possibilidade de ajudar as internas no resgate dos 

sentimentos de dignidade, de inserção e, sobretudo, de constituição do self16. 

A partir de um respaldo teórico outro, o psicólogo Rodrigues (2001) 

relata um caso no qual um paciente gago, bastante resistente à terapia, 

procurou-lhe em busca de indicação de bibliografias sobre gagueira. O 

terapeuta, então, lhe sugeriu um texto para leitura e se colocou à disposição 

para um futuro debate sobre o mesmo. Muito animado com o que leu, o 

paciente volta a procurá-lo e aceita a proposta de realizarem encontros para 

discussão de algumas publicações sobre o tema. Rodrigues aproveita esta 

disposição por parte do paciente e lhe pede para responder por escrito cinco 

questões, que ele julga importantes para iniciar e estabelecer uma relação 

                                                 
16 O termo self é um conceito psicanalítico central na teoria de D.W.Winnicott e pode ser melhor 
aprofundado na obra do próprio autor: O ambiente e os processos de maturação: estudos sobre a 
teoria do desenvolvimento emocional . Porto Alegre: Artes Médicas, 1990, p.128. 
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terapêutica. A partir de tais respostas escritas, o profissional aponta a 

necessidade de mudança das crenças que o gago tem sobre seu problema e 

que lhe geram temor e angústia, obtendo o sucesso terapêutico esperado 

para o caso. Além disso, o autor salienta seu método de intervenção como 

uma possibilidade eficaz ao tratamento de gagueira.  

 

 2.1.1 A ESCRITA NA CLÍNICA FONOAUDIOLÓGICA 

 

 Na Fonoaudiologia, deparamos com trabalhos de diversos autores que 

utilizaram a troca de correspondências com função terapêutica e/ou que 

pensam a escrita para além do aprendizado formal, da correção de erros, de 

desvios, etc., como se verá a seguir. 

 Dauden e Mori-de Angelis (2005) apontam a tomada da escrita pelo 

sujeito como zona de criação e manifestação da subjetividade. Fatores 

escolares, familiares e sociais são constitutivos da história singular do sujeito 

com a linguagem escrita e, portanto, cabe ao fonoaudiólogo compreender 

estas relações para que o processo terapêutico seja pautado por elas e 

também para que o paciente comprometa-se com o processo clínico-

terapêutico. 

 Tais autoras, por meio da escrita de seus pacientes, intervêm não só 

no transtorno de escrita - que lhes causa sofrimento, levando-os à clínica 

fonoaudiológica - mas também possibilitam que eles encontrem, na e pela 

escrita, lugar de otimização de vivências e experiências, enquanto sujeitos 

que escrevem, contribuindo para que os mesmos se pensem como 
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escritores, eliminando a relação de sofrimento com a escrita a que estavam 

submetidos. 

 Ressalta-se, no entanto, que o uso da escrita com função terapêutica 

na Fonoaudiologia não está limitado aos casos em que os pacientes 

apresentam queixas relacionadas aos transtornos de leitura/escrita. Via de 

regra, ao se abordar o tema “escrita” no campo fonoaudiológico, costuma-se 

pensar nos distúrbios relacionados à mesma: trocas e omissões grafêmicas, 

distúrbios de escrita, dislexia, etc. O que devemos considerar é que a escrita 

também é meio de expressar angústias, sofrimentos, queixas e, portanto, 

podemos desenvolver uma escuta17 para os textos de pacientes com 

qualquer transtorno fonoaudiológico, traçando caminhos para o tratamento, 

pois 

semelhante à escuta clínica, a escuta do texto deve 

levar em conta uma “comunicação entre 

inconscientes”, procurando depreender das 

entrelinhas do discurso, seja oral seja escrito, o 

desejo de seu autor (KANAAN, 2002:16).  

    Apresentaremos, a seguir, relatos de publicações na Fonoaudiologia, 

nos quais os terapeutas apropriaram-se da escrita enquanto um dispositivo 

terapêutico ou modo de se dispor e de dispor o problema, frente a variados 

distúrbios da comunicação, através de uma atenta escuta aos textos.  

 O trabalho da fonoaudióloga Silvia Friedman (1998) tornou-se um 

marco neste aspecto, quando sensibilizou-se e acolheu o pedido que lhe 

                                                 
17 Escuta no sentido de interpretar aquilo que está implicado no discurso literal do paciente, 
desenvolvendo uma percepção quanto à demanda do paciente.  
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chegou: um paciente com queixa de gagueira solicitou orientação 

fonoaudiológica por cartas. Friedman sugeriu ao paciente que trocassem 

regularmente correspondências e, por meio delas, propôs esclarecer suas 

dúvidas, na medida em que ele lhe escrevesse. A profissional optou por esse 

tipo de abordagem argumentando que a gagueira, por ser um problema 

pouco claro para vários profissionais, deveria ser tratada por um especialista, 

dispondo-se, então, a explicar-lhe sua abordagem. Após pouco mais de um 

ano, o tratamento foi interrompido pelo paciente, que parou de lhe escrever. 

 Dez anos mais tarde, Friedman publicou tais cartas e colocou seu 

trabalho à disposição de colegas; visto que se tratava de um processo 

terapêutico como qualquer outro, com riqueza de detalhes sobre seus modos 

de intervenção. 

 Sob a perspectiva da teoria da Análise de Discurso Francesa, Barros 

(2004) discute a escrita do sujeito gago em âmbito terapêutico, buscando a 

compreensão das alterações de fluência em seu discurso. Para tal autora, as 

alterações na linguagem desse sujeito imprimem marcas subjetivas e 

corporais, as quais podem se revelar via escrita, sendo esta uma linguagem 

potente, que pode nos auxiliar para refletir seus possíveis sentidos (id.ibid., 

65). Assim, trazendo trechos escritos de um paciente gago, a fonoaudióloga 

levanta uma discussão a partir do modo como o paciente fala de si, de sua 

linguagem e como acredita que os outros o vêem. 

 Outro trabalho bastante atual é o realizado pelas fonoaudiólogas 

Santana e Macedo (2005) com afásicos. As autoras salientam que o impacto 

das afasias na vida dos sujeitos parece estabelecer novas relações entre eles 
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e a linguagem. Assim, ocorrem implicações na maneira como os sujeitos 

lidam com objetos lingüísticos e discursivos e, em conseqüência, implicações 

em sua subjetividade. 

 A partir dessa realidade, as autoras afirmam que o sujeito afásico 

passa a viver um conflito entre o sujeito que é leitor/escritor e o sujeito que 

não consegue ler/escrever. Ou seja, ele é alfabetizado e letrado, mas em 

decorrência da afasia, não consegue ler/escrever. Nessa perspectiva, o 

fonoaudiólogo tem, na escrita, campo fecundo para trabalhar a linguagem 

desses sujeitos, e passa a ser  

um interlocutor privilegiado que compreende as 

dificuldades, analisa os processos de leitura e 

escrita e propõe, juntamente com o sujeito, 

mecanismos alternativos para superá-las 

(SANTANA e MACEDO, 2005:147). 

 Ainda no campo da afasia, Flosi (2003) utiliza as relações entre 

oralidade, gestualidade e escrita como fonte de dados para compreender a 

linguagem de dois sujeitos afásicos. Apoiada em uma concepção de escrita 

na qual esta é uma função que realizamos culturalmente e por mediação (...) 

e que possibilita ao sujeito várias opções de constituição de sentidos; ou seja, 

enquanto prática discursiva e, portanto, social. (id.ibid., 23), a autora analisa 

os processos de significação de seus pacientes em contextos verbais e não 

verbais, concluindo que ambos se beneficiaram do uso da escrita em terapia, 

uma vez que esta funcionou como organizadora do o que dizer  (...) e 

resgatava a atitude reflexiva da linguagem (id.ibid., 104), o que culminou na 

possibilidade de (re)construção da linguagem desses pacientes. 
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 Existem também uma série de estudos voltados ao uso terapêutico da 

escrita no trabalho com pacientes surdos (Balieiro, 2000; Nunes, 2004; 

Arcoverde, 2004; etc.).  Nunes (2004: 85), por exemplo, aponta a escrita 

enquanto lugar de inscrição subjetiva de um ser; ser este, como queira a 

Psicanálise, cindido entre sujeito consciente e inconsciente. A partir desta 

concepção de sujeito, a autora constrói um aparato para refletir as relações  

de uma paciente surda com sua escrita, indo além de uma análise 

normativa/estrutural de sua linguagem, mas, principalmente, tomando o não-

dito de suas produções, acolhendo a especificidade do sujeito em questão, 

concluindo que o que se tem nessa escrita é efeito de uma estruturação 

psíquica que não tem uma relação direta com a surdez (id.ibid.,109), pois tal 

estruturação é resultado da relação que o sujeito, no caso, a paciente surda, 

estabelece com o outro; sendo este último aquele que possibilita a entrada da 

criança na linguagem, ao engendrá-la e à sua escrita em uma rede de 

sentidos. 

 A partir de uma proposta discursiva, Balieiro (2000) também traz 

contribuições importantes à Fonoaudiologia, desenvolvendo com um grupo 

de seis pacientes surdos a escrita de um livro para ser publicado. Tal 

proposta os mobilizou, fortalecendo suas posições de sujeitos e enquanto 

autores; promovendo efeitos em suas textualizações: lugar de interação 

verbal, uma vez que determinavam a produção do discurso escrito em função 

do contexto social e histórico em que se inscrevia. 

 A experiência terapêutica também traz marcos para a reflexão sobre o 

“uso clínico” da escrita pela Fonoaudiologia. Vejamos uma rápida vinheta 

clínica. No atendimento de um garoto de 9 anos, que realizei durante 
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graduação, em estágio em rede pública, tive uma vivência, além de fecunda 

em termos da questão aqui tratada, também relevante em minha reflexão 

sobre usos e papéis da escrita na clínica fonoaudiológica. 

 O paciente em questão me chamava a atenção por se colocar sempre 

muito resistente às propostas terapêuticas. Além disso, nenhum familiar seu 

jamais o acompanhou à terapia, mesmo após inúmeros pedidos de que 

alguém viesse. Era uma criança muito tímida, não me olhava nos olhos e 

parecia sempre bastante encabulado. 

 Em certo atendimento, iniciei a sessão fazendo-lhe algumas perguntas 

acerca de sua família. Perguntei quantos irmãos ele tinha, ao que me 

respondeu: não tenho coragem de te falar isso. Posso escrever? Entreguei-

lhe uma folha e passamos a sessão toda nos ‘falando’ via escrita. 

 Ao acolhê-lo, ele relatou (por escrito) uma série de questões familiares, 

que o perturbavam. A cada sessão, passei a propor a criação em conjunto 

(ele e eu), de histórias escritas. Como co-autora, me limitava a iniciar a 

narrativa com frases do tipo: “Estava andando na rua outro dia quando ouvi...” 

e esperava que ele continuasse a história. A criança continuava a narrativa 

na primeira pessoa, mas sempre se colocava como observador das ações 

que se desenrolavam. O teor das histórias costumavam ser de brigas e 

violência familiar – e ele sempre era mero observador. Suas produções 

continham desenhos, fortes marcas de oralidade e, no decorrer da atividade, 

o garoto lançava mão de outros elementos – gestos e oralidade – para 

completar a escrita. Vale ressaltar que, ao final das sessões, ele me dizia que 

de fato aquilo havia acontecido na casa dele e, envergonhado, ia embora 

depressa sem querer falar mais do assunto. Tal movimento parecia estreitar 
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nosso vínculo e sua assiduidade e disposição ao tratamento, contribuindo 

para o bom andamento do caso.  

 A escrita foi o modo pelo qual a criança simbolizou o mundo e sua 

relação com o mesmo; um dispositivo terapêutico para que ele revelasse seu 

processo de angústia e de constituição subjetiva, pelo qual pôde ganhar 

perspectiva e condição de elaboração da situação familiar conturbada. 

 Como nos outros casos citados, salienta-se que, independentemente 

da queixa fonoaudiológica, a escrita pode ser tomada na relação terapêutica 

como forma de lidar com a realidade, enfrentar angústias e satisfazer desejos 

pela elaboração de questões aflitivas/conflitivas. Uma via de contato com 

questões pulsionais capaz de interferir nos sintomas, na medida em que o 

discurso escrito é acolhido e interpretado pelo terapeuta; significa dizer, 

portanto, que a escrita em contexto clínico é um dispositivo, porque ajuda a 

dispor ao paciente sua problemática, criando um plano para elaboração de 

suas idéias, percepções, experiências e sofrimento. A singularidade da 

escrita pede um trabalho de construção peculiar do discurso e, nesse sentido, 

da subjetividade, operando e franqueando possibilidades de análise e 

elaboração das experiências que se quer enfrentar no setting. Trata-se de 

uma espécie de “auto-escuta”, ou seja, dispositivo a partir do qual o paciente 

constitui um plano específico para pensar a si mesmo e às relações com o 

outro, potente, inclusive, para produzir diferença no sintoma, flexibilizando 

sua condição calcificada. 

 Enfim, no caso deste garoto, a queixa fonoaudiológica (de trocas e 

omissões grafêmicas) pôde ser trabalhada a medida em que ele demonstrava 

disposição e prazer em escrever, e assim elaborar angústias e conflitos. Tal 
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movimento subjetivo o mobilizou a refinar sua linguagem escrita na terapia, 

afetando diretamente o sintoma fonoaudiológico e o rendimento escolar, que 

melhorou. 
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______________________________________________________________ 

 INTERNET e CLÍNICA FONOAUDIOLÓGICA 

 

  

 

 

 

  

 No capítulo anterior, vimos situações clínicas nas quais a escrita 

funcionou como intercessor terapêutico. É relevante servir-se de experiências 

clínicas anteriores que, entre outras contribuições, norteiam o pensar sobre 

questões contemporâneas, daí a pertinência em assinalá-las, buscando 

embasamento para desenvolver uma teorização peculiar ao campo 

fonoaudiológico. Nessa perspectiva, abordaremos, a seguir, a escrita em 

meios digitais, especialmente, no que se refere aos seus possíveis usos 

terapêuticos.  

 Há, atualmente, uma série de publicações, em diversos meios de 

informação, sobre o impacto da internet na vida das pessoas: revistas 

periódicas e de acesso a toda população, publicações de matérias sobre este 

tema em jornais, até as publicações científicas, em diversas áreas. Ou seja, 

este é um tema recorrente, inclusive no meio acadêmico. 

           As universidades debatem as repercussões que se instalam a partir 

“ As terapias ganham espaço, os limites 
físicos deixam de existir e as sessões 
tornam-se mais vivas e inovadoras.”              

                      Foz, Piccarone e Forte

3
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dessa realidade e oferecem cursos, palestras e debates sobre o assunto, 

alertando docentes e discentes de que o contemporâneo requer  

novos ambientes de aprendizagem, novas 

metodologias e processos fundamentados em 

novos paradigmas da ciência, capazes de dar 

respostas mais competentes às atuais demandas 

(OKADA e SANTOS, 2003:4/8). 

 Na disciplina “A utilização de novas tecnologias na lingüística” 

(ZAPPAROLI, 2006:1/2 - grifo meu), consta que:  

o avanço da informática abriu novas e ilimitadas 

possibilidades às mais diversas áreas do 

conhecimento humano, entre as quais se incluem 

as disciplinas que têm como objeto principal de 

estudo o texto, seja ele falado ou escrito(...) na 

intenção de propor o uso, que responde a uma 

necessidade urgente, de ferramentas informáticas 

(...) e, portanto, do domínio da técnica 

informática...  

 O domínio da técnica é importante, mas não suficiente. Marcuschi e 

Xavier (2005) apontam um dos aspectos que, há algum tempo, alguns 

fonoaudiólogos observam na clínica: o uso de gêneros discursivos em 

ambientes virtuais. Os autores abordam as práticas discursivas textuais de e-

mails, chats, blogs, entre outros, que num ritmo frenético trazem mudanças à 

sociedade contemporânea: sequer se consolidaram, esses gêneros 
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eletrônicos já provocaram polêmicas quanto à natureza e proporção de seu 

impacto na linguagem e na vida social (id.ibid.:13).   

 Tendo em vista tal fenômeno, impossível não citar os desdobramentos, 

para a clínica fonoaudiológica, do surgimento da internet, repleta de 

vocábulos próprios, determinados pelo coletivo e interligados a uma 

padronização de uso social, imerso no contexto da comunicação virtual 

(MARCUSCHI e XAVIER, 2005). Trata-se do uso de abreviações, vocábulos 

específicos relacionados à informática, vocábulos de origem inglesa, 

incorporação da linguagem do dia-a-dia, próxima à linguagem oral. As 

particularidades da linguagem na internet são utilizadas e incorporadas pelas 

pessoas, por necessidade e imposição social, sem as quais não seria 

possível interagir e se integrar naquele contexto social (GALLI in 

MARCUSCHI e XAVIER, 2005). 

 A Fonoaudiologia, diante dessa realidade contemporânea, produz 

conhecimento sobre o tema através de diversos pontos de vista. Foz e col. 

(1998) abordam alguns aspectos dessa realidade no livro A tecnologia 

informática na fonoaudiologia. No prefácio, aponta-se a importância da 

Fonoaudiologia se inserir no meio tecnológico e se prevê o “sucesso do 

tema”.  

 A abordagem dada à informática e à internet sustenta-se, sobretudo, 

na possibilidade de encontrar no meio virtual/computacional subsídios 

terapêuticos modernos e eficazes, com a finalidade de motivar o paciente e 

adequar a terapia à realidade de hoje (PICCARONE: 26 In: FOZ e col., 1998). 

Assim, salienta-se a utilização de ferramentas como: softwares, gravação  de 

atendimentos, cd-roms com jogos educacionais, processadores de textos, 
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editores gráficos e bancos de dados. Os autores dos capítulos do livro, de 

modo geral, mencionam que a tecnologia assume, entre outros papéis, o de 

favorecedor da linguagem (CHUN e MOREIRA:98 In: FOZ e col., 1998) e 

ainda a tomam como recurso de potencialização terapêutica. Acreditam que, 

através do relato de suas experiências, contribuem para a melhoria da 

qualidade de vida dos sujeitos envolvidos e também para o desenvolvimento 

da área.  

 Importante salientar que o levantamento bibliográfico sobre este tema, 

mostra o aprofundamento do uso da informática nas terapias 

fonoaudiológicas, quer se trate do campo da linguagem oral e escrita, quer na 

motricidade oro-facial, na voz e/ou na audição. Em todas estas grandes 

áreas, fonoaudiólogos brasileiros e do mundo todo utilizam o computador e 

softwares especialmente desenvolvidos para habilitação e reabilitação dos 

distúrbios da comunicação. 

Como pudemos verificar, em geral, a Fonoaudiologia, até os dias de 

hoje, restringiu o uso da internet e tecnologia informática como um 

instrumental para treinamento e exercitação de habilidades comunicativas. A 

nosso ver, como foi discutido no capítulo anterior, a escrita tem valor 

terapêutico e pode ser dispositivo de tratamento fonoaudiológico, a despeito 

de seus usos instrumentais, inclusive via internet e meio computacional. 

  Assim, interessa aqui um contexto em particular: o uso da escrita em 

ambiente virtual no trabalho terapêutico fonoaudiológico. Isto porque um novo 

campo relacional pode aí se constituir e com ele se inaugura nuances nos 

usos da linguagem e nos processos de comunicação.  

 Nossa hipótese, como mencionado de início, é de que se faz 
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necessário compreender melhor tal fenômeno, para explorar as 

potencialidades desse novo “espaço” no âmbito do trabalho fonoaudiológico, 

bem como para verificar limites e riscos em sua utilização. Alem disso, o 

campo fonoaudiológico tem repertório suficiente para que o profissional dessa 

área acolha demandas heterogêneas, relacionadas aos sintomas na 

linguagem, que chegam ao setting18. Cabe ao fonoaudiólogo voltar sua 

escuta para as demandas de tais sujeitos, agindo, acolhendo os conflitos que 

promovem os sintomas de seus clientes (CUNHA, 2002:325), o que implica 

estabelecer um vínculo terapêutico consistente e em respeitar os limites do 

contrato terapêutico firmado com o paciente e/ou sua família, pois o que 

estrutura os processos terapêuticos é a relação fundada na transferência do 

cliente e na contratransferência do terapeuta19 (id. Ibid:326). Ao contrário de 

uma limitação, essa preocupação ética é a base da relação de confiança que 

permite a ampliação do espaço terapêutico, tornando possível a flexibilização, 

a inovação e a dinamização do atendimento ao paciente (MOURA, 2003).   

Graça (2002), fonoaudióloga e psicomotricista, indaga sobre quais são 

os possíveis efeitos da evolução tecnológica em nossa sociedade. A autora 

discute as maneiras pelas quais a sociedade acompanha as inovações 

tecnológicas, como as pessoas lidam com as conseqüências destas, 

debatendo as implicações dos avanços na clínica, questionando, inclusive, se 

há ou não favorecimento ao processo terapêutico por meio do uso de 

tecnologias informáticas.  

 Essa discussão, inaugural na Fonoaudiologia, é questão também 

                                                 
18 Segundo Cunha (2000), o setting define-se enquanto o conjunto de parâmetros têmporo-espaciais no 
qual se construíra a relação terapêutica (p.94) 
19 Uma reflexão sobre o termo transferência será mais profundamente tratada no capítulo seguinte. 
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relativamente recente na Psicologia. O livro organizado por Farah (2004), 

aborda não somente as consequências do uso da internet como parte 

constituinte da cultura, mas também seus usos terapêuticos, possibilitadores 

de constituição de uma relação terapêutica na qual o vínculo e a transferência 

terapeuta/paciente se dá pela escrita, em ambiente virtual. 

 Campos Novo (In: FARAH, 2004) indaga se o primeiro a surgir foi o 

computador e seu acesso à internet, enquanto ferramentas, ou se foi primeiro 

a necessidade dessas ferramentas, uma vez que a internet é um instrumento 

tão aderente à vida humana, que se torna quase uma extensão do homem:  

a ferramenta pode ser considerada como extensão 

dos órgãos e aparelhos do corpo humano (...) A 

comunicação mediada pelo computador vem 

ampliar o alcance da voz, da audição, da visão, da 

escrita...O e-mail ou telefone vem atender à 

necessidade de se comunicar com uma e/ou 

muitas pessoas, a qualquer distância (id.ibid.:87). 

 A tecnologia digital está incorporada pelo humano. Exemplo disso são 

as consequências dos avanços da biomedicina: exames, cirurgias, implantes 

que, cada vez mais incorporam a tecnologia informática. Assim, as 

tecnologias biomédicas suscitam no próprio corpo (físico/biológico) um novo 

tipo de rede de experiências, pois fazem com que o corpo passe a depender 

de ações tecnológicas que o transformem, que o afetem de modo a modificar 

a sensação do que é estar corporeamente no mundo. 

 Os diversos estudiosos do assunto abordam a multiplicidade de 
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relações e (re)ações do ser-humano em face da tecnologia digital: além das 

facilidades que a internet traz às nossas vidas, como a possibilidade de fazer 

compras sem sair de casa, resolver problemas de trabalho, fazer pesquisas, 

relacionar-se com pessoas, o que parece chamar a atenção é a criação de 

novos perfis subjetivos para si, o que pode ser produtivo ou não. 

 Autores como Campos, Lopes e Itakura (In: FARAH, 2004) 

argumentam, com alguma minúcia, as possibilidades de usos excêntricos e 

patológicos da informática e da internet. Relatam desde o uso abusivo da 

internet, no qual o usuário passa a depender da rede e perde a noção do 

tempo e do espaço, até a possibilidade de “brincar” com a própria identidade, 

favorecendo um anonimato e um conseqüente descompromisso com suas 

ações na rede, o que abre espaço inclusive para o cybervoyerismo20 e a 

pedofilia. 

 De acordo com Paula Souza (1997:163), 

tanto os processos, quanto as forças que os 

compõem efetuam-se por mutações, ou seja, o que 

define os processos são as transformações e o que 

define as forças são as mutações de potência.  

Assim, o processo deflagrado pelo fenômeno internet traz mudanças 

de caráter irreversível, pois diante das tecnologias digitais, novos processos 

de transformação se engendram.  

Com o uso da internet, ampliam-se tanto novas possibilidades quanto 

                                                 
20 A palavra “cyber” indica ambiente virtual e “voyerismo” denota uma excitação ao ver um ato sexual, 
assim, entende-se o cybervoyerismo como uma excitação ao ver atos sexuais em ambientes virtuais.  
(Campos e Lopes in: Farah). 
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desafios. Ainda não é possível conhecer todos os desdobramentos advindos 

dessa nova realidade contemporânea (CAMPOS e LOPES, in: FARAH, 

2004). A psicologia, no estudo da mente e do comportamento humanos, 

aponta para a necessidade de se investigar tais fenômenos, indo a fundo na 

pesquisa do impacto do uso de ambientes virtuais na psique humana.  

  Prado (2002:11) aponta a psicoterapia via internet como uma oferta 

de serviços em saúde mental. Para este autor, a facilidade atual de acesso 

ao computador e à internet são realidades irreversíveis e, 

independentemente das resoluções e debates éticos21, existem psicólogos 

que já exercem tais atividades. Essa pesquisa se respalda na necessidade 

de uma discussão e, até onde for possível, na definição de padrões 

apropriados de cuidados para essa oferta de serviços (id.ibid.:11).  

Nesta perspectiva, Prado lista uma série de vantagens e desvantagens 

no estabelecimento do atendimento virtual em detrimento do atendimento 

face a face. Segundo ele, as vantagens estariam dispostas em três 

categorias: tópicos geográficos (comunicação de baixo custo e 

oportunidade para os que moram a distâncias consideráveis de profissionais 

especializados); tópicos técnicos, processuais e temporais (fácil acesso, 

facilidade de gravar e documentar as sessões e diminuição de problemas de 

agendamentos de horários) e tópicos terapêuticos (facilidade de abertura 

devido ao anonimato, ausência de marcas sociais, etc.). As desvantagens 

estariam divididas em duas outras categorias: tópicos legais, éticos e 

geográficos (dificuldade de verificação do credenciamento do profissional, 

                                                 
21 O Conselho Federal  de Psicologia editou uma resolução na qual reconhece os serviços psicológicos 
mediados por computador, desde que esses não sejam psicoterapêuticos e que possuam caráter 
informativo, pontual e de orientação (Prado, 2002:10-11). 
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ausência de legislações aplicáveis à terapia via internet, dificuldade de avaliar 

e diagnosticar o cliente, etc.) e tópicos técnicos e processuais 

(possibilidade de ocorrer desentendimentos e interpretações equivocadas, 

possibilidade de haver distrações e interrupções oriundas do ambiente, etc.). 

Contudo, cabe ressaltar que o autor afirma que a terapia via internet não 

substitui a terapia in locu, mas é alternativa e complemento a essa útima.  

 Atualmente, com o objetivo de fornecer um panorama sobre 

relacionamentos virtuais e a prestação de serviços na área da Psicologia 

mediados por computador, a PUC-SP oferece um curso de Extensão on-

line22 para psicólogos e estudantes de psicologia. No conteúdo, aborda-se 

conceitos e práticas sobre a interseção entre Psicologia e Internet, analisa-se 

os efeitos das novas tecnologias sobre o sujeito e as relações humanas, e 

discute-se questões éticas, limites e possibilidades da utilização do meio 

virtual no âmbito da Psicologia. 

Em síntese, a problemática do uso terapêutico de meios virtuais e da 

escrita nestes contextos, parece ter entrado para valer também na agenda 

das disciplinas e áreas clínicas. Sendo assim, analisemos, no próximo 

capítulo, a escrita em meio virtual como dispositivo terapêutico na clínica 

fonoaudiológica, por meio da reflexão sobre o vínculo e o contrato 

terapêutico, permeados por princípios deontológicos da área, isto é, relativos 

aos modos pelos quais o sujeito vincula-se ao dever de pôr a regra moral em 

prática. 

 
                                                 
22 Trata-se do curso de Extensão On-Line Psicologia e Informática: Um Panorama Sobre os 
Relacionamentos Virtuais e os Serviços Psicológicos Mediados por Computadores coordenado pela 
profa. Rosa M. Farah e promovido pelo Núcleo de Pesquisas da Psicologia em Informática (NPPI) da 
PUC-SP no segundo semestre de 2007. 
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______________________________________________________________ 

  IMPLICAÇÕES DO USO DA ESCRITA VIRTUAL NO 
 SETTING 

 

 

  

 

  

  

 A revista de maio/junho de 2006 do Conselho Regional de 

Fonoaudiologia 2ª Região publicou um “alerta” sobre ética relacionada à 

internet, por meio do artigo Orkut23: um cuidado a mais. Neste texto, a 

Comissão de Ética questiona o uso do Orkut por fonoaudiólogos em 

comunidades virtuais ligadas a áreas específicas – voz, linguagem, audição, 

motricidade oral-facial – ou ligadas a cursos de graduação e pós-graduação. 

O “alerta” fica por conta das distorções que ocorrem nas trocas de 

informações entre profissionais e nas respostas às solicitações de 

orientações online a leigos, salientando a dificuldade de se manter um 

monitoramento de tudo o que é publicado na rede. A preocupação aqui é a de 

que a imagem da Fonoaudiologia possa vir a ser denegrida por profissionais 

inexperientes e mal-orientados ou, até mesmo, mal-intencionados. 

 A ética não se restringe aos equívocos de informações sobre a 

Fonoaudiologia e a orientações inadequadas expostas na rede. A nosso ver, 
                                                 
23 O orkut é uma conhecida rede de relacionamentos na internet criada para oferecer integração entre 
internautas mediante a exposição de seus perfis. Os internautas ficam reunidos em comunidades de 
interesses comuns, que podem ser visitadas por qualquer integrante desta rede. 
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abordar o uso de ambientes virtuais na Fonoaudiologia esbarra em questões 

que não estão previstas nas normas éticas da profissão. Na resolução 276/01 

do Conselho Federal de Fonoaudiologia, o profissional é orientado quanto às 

possibilidades do uso da internet para divulgação de cursos e palestras, 

trocas de informações entre profissionais, divulgação de preços de terapia, 

sendo vetado o atendimento terapêutico por meio virtual. Entretanto, em 

experiências clínicas próprias, deparamos com algo que foge às orientações 

dessa resolução e que, de alguma forma, precisam ser discutidas: a 

comunicação com o paciente que é atendido de forma presencial e que, por 

alguma razão, demanda uma “extensão” do atendimento para o ambiente 

virtual. 

 No decorrer deste capítulo, discutiremos tal demanda através de 

apontamentos de situações vivenciadas na clínica, as quais suscitaram 

reflexão e contribuem para o atual debate. Saliento não se tratar de estudo de 

casos clínicos, mas sim de vinhetas de momentos terapêuticos específicos, 

que de algum modo relacionam-se com os ambientes virtuais. 

 

4.1 Internet: motivação para uma adolescente 

 Uma adolescente com problemas vocais, passava horas do seu dia na 

internet e não costumava fazer os exercícios solicitados na terapia, por falta 

de interesse. Durante as sessões, a adolescente trouxe muitos conteúdos 

sobre dificuldades de relacionamento familiar e uma “crise” de identidade. Ela 

fez um tal vínculo com a terapeuta, que passou a escrever sobre o que sentia 

em dias de crise, me enviando por e-mail. Usei seu interesse pela internet 
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como recurso terapêutico, e a sua escrita como dispositivo de subjetivação, 

sugerindo à paciente que, nos momentos em que estivesse no computador, 

fizesse alguns dos exercícios passados na sessão e, quando nos 

encontrávamos, discutíamos o conteúdo enviado por ela via e-mail. 

 A aposta aqui foi de que, pela escrita, a adolescente pudesse elaborar 

suas angústias, pensamentos e, ao enviar tal escrita por e-mail à terapeuta, 

se sentisse acolhida, podendo se implicar com o tratamento. O que, de fato, 

ocorreu. 

 Portanto, não se tratou de terapia fonoaudiológica por e-mail, mas sim 

da utilização da escrita em ambiente virtual como um dispositivo 

potencializador da terapia, tal como muitos outros, que o profissional lança 

mão em suas terapias tradicionais, como: jogos e brinquedos, por exemplo, 

utlizados como modos pelos quais, muitas vezes, a criança/adolescente 

simboliza suas relações com o mundo e com seus próprios sentimentos e 

transtornos. 

 Publicações sobre usos e funções da escrita em ambientes virtuais 

são comuns quando se trata dos distúrbios de leitura e escrita. Dauden e 

Mori-D’Angelis (2005) citam vários autores: Rojo (1999); Santos e Navas 

(2002), entre outros, que, com diferentes finalidades, fazem uso da escrita em 

ambientes virtuais (principalmente os e-mails) como elementos importantes, 

trabalhados como um entre diversos gêneros discursivos.  

 Alguns autores apontam que o uso de e-mail tem caráter parecido com 

o da informação oral, tratando-se de uma produção sem espaço para 

revisões e reelaborações. Contudo, ressaltam que estamos diante de novas 



 47

condições de produção e uso da linguagem, que nos levam a novas formas 

de composição dos recursos linguísticos já conhecidos (PERROTA et al., 

2004:183). 

 Do nosso ponto de vista, ao assumir a escrita virtual como dispositivo 

terapêutico, a terapia torna-se mais atraente para crianças e adolescentes 

aficionados pela rede e adultos atarefados, que alegam não ter tempo para 

refletir e encaminhar algumas propostas terapêuticas realizadas 

presencialmente. Por outro lado, a internet amplia e traz mais complexidade 

para se pensar as noções de setting e de transferência na clínica 

fonoaudiológica, e essas dimensões devem ser tratadas de maneira 

cuidadosa. Isto porque o setting, como dispositivo do método clínico, 

construído por parâmetros espaciais e temporais (CUNHA, 2002); tem a 

função de proteger a relação terapêutica e, inclusive, proteger o terapeuta e o 

paciente. Cabe ressaltar que a constituição do setting se inicia a partir do 

estabelecimento do contrato terapêutico, que obedece ao tempo de sessão, 

ao lugar no qual os encontros ocorrerão, aos horários e sistematicidade 

desses encontros, ao preço de cada sessão, etc.  

 Assim, ao pensarmos a entrada do virtual na clínica fonoaudiológica, 

podemos supor uma deturpação da função do setting, visto que as noções de 

tempo e espaço virtuais são distintas nos dois casos, além da problemática 

de se estabelecer um contrato terapêutico que abarque os aspectos 

mencionados. O virtual transpassa o contrato “tradicional”, uma vez que 

precisa haver disponibilidade para a demanda que pode surgir a qualquer 

hora, repetidas vezes e, principalmente, sob modos e lógicas sutis ou 

radicalmente diferentes daquelas do processo presencial. 
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 Além disso, é no setting que se desenvolve uma relação peculiar, com 

natureza transferencial, isto é, na qual o paciente atualiza conteúdos ligados 

à natureza e à manutenção dos sintomas. Os efeitos transferenciais, na 

relação clínica fonoaudiológica, são o “lugar” no qual o fonoaudiólogo 

trabalha a linguagem, os sintomas e o psiquismo do paciente, pois é a partir 

dessas atualizações que o paciente expõe os sentidos implicados com sua 

sintomatologia. Assim, a transferência – fenômeno cartografado pela 

psicanálise, mas com aspectos universais, potencializados em vários tipos de 

clínica – é resultante da aliança terapêutica, na qual o paciente se dispõe a 

depositar no terapeuta confiança de que este possui saberes capazes de 

ajudá-lo.  

A noção de transferência serve, então para nos 

alertar para o fato de que a fala do paciente está 

submetida à instância do inconsciente, caso contrário 

(...) o diálogo terapêutico passará a equivaler a uma 

conversa entre amigos... (CUNHA, 1997:74). 

 Isso implica, portanto, a necessidade de se estabelecer a relação 

terapêutica, primeiramente, numa dimensão face a face. A virtualização da 

relação interfere no campo transferencial, pois para quem usa a internet pode 

ocorrer variações no processo de manifestação da transferência por amor 

(positiva) ou por ódio (negativa), que, sob certas circunstâncias, poderiam 

desfigurar a transferência ao furtar-se da relação direta, presencial. Tal 

desfiguração se daria, por exemplo, por não se delimitar claramente, no meio 

virtual, um campo de pertencimento, com suas regras, limites e relações de 

compromisso.  
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 Ao considerar tais questões, é possível refletir sobre situações clínicas 

nas quais o fonoaudiólogo é convocado a acolher uma demanda que coloca a 

relação terapêutica e o setting em dimensões para além da presencial, no 

ambiente virtual. Para tanto, vejamos algumas vinhetas de casos marcantes 

em minha experiência clínica: 

 

4.2 Troca de e-mails com familiares 

 Uma senhora, cadeirante, de 60 anos, foi encaminhada à terapia 

fonoaudiológica pela fisioterapeuta, que julgava sua fala ininteligível. Em 

avaliação clínica, foi possível constatar, além de um quadro de transtorno de 

linguagem, alteração em fase oral da deglutição. Seu filho do meio era o 

único acompanhante nas sessões, até o dia em que sua filha, que morava no 

interior, compareceu a uma consulta e relatou uma série de dados relevantes 

da história materna, descrevendo, minusciosamente, os conflitos familiares 

que aconteciam em torno da alimentação da mãe. A filha parecia ter grande 

importância nas relações familiares, além de ter muita influência sobre a mãe, 

que se negava, muitas vezes, a alimentar-se na ausência dela. 

 Acontece que no dia em que esteve na clínica, a moça relatou que 

estava de partida para os Estados Unidos e não poderia mais acompanhar a 

terapia, deixando tudo a cargo do irmão. A pedido dela, lhe passei meu e-mail 

e mantivemos contato durante algum tempo pela internet. Por se tratar de 

uma família de condições financeiras humildes, que não tinham sequer 

computador em casa, era na terapia que a mãe tinha notícias da filha 

distante, por meio de meus relatos sobre seus e-mails, os quais sempre 
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demonstravam o interesse da filha e a gratidão pelo acolhimento terapêutico. 

 Essa articulação contribuiu enormemente para que a paciente se 

empenhasse nas atividades propostas em terapia, antes realizadas de 

maneira penosa e lentificada. Contudo, houve um momento em que a moça 

simplesmente parou de mandar notícias - tanto por e-mail quanto por telefone 

à família - o que fez com que a mãe lentamente parasse de colaborar, 

deixando até de alimentar-se. Nessa situação, foram necessários 

encaminhamentos médicos especiais, que tentaram melhorar o quadro da 

paciente. 

 Nessa experiência, vê-se o quanto a linguagem escrita, em formato de 

e-mails, ao mesmo tempo, contribuiu e tornou mais complexo e problemático 

o setting fonoaudiológico, por ser tomada pela paciente como uma 

representação da presença da filha, com quem tinha um vínculo muito forte; o 

que se complicou com a interrupção dos e-mails.  

 Mecanismos intercessores como esse são passíveis de apropriação 

pela clínica da linguagem, mas não sem riscos e cuidados, pois, como se viu, 

tal abertura pela terapeuta criou uma mediação (mãe e filha) que não pôde 

ter sua sustentação garantida pela fonouadióloga. A interrupção das 

correspondências pela filha abalou fortemente o vínculo terapeuta - paciente. 

 Significa dizer: a aceitação da relação por e-mail com a filha não 

deveria ter sido usada como sustentação do vínculo com a mãe (paciente), 

ao contrário, tais relações precisariam ser manejadas de modo a garantir que 

permanecessem independentes, para que uma não contaminasse a outra.   
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4.3 Presentificando a relação com o pai 

Vejamos uma outra situação clínica: um garoto de 12 anos, que 

apresentava transtornos de leitura e escrita e era tratado há 5 meses. O 

menino parecia resistente à terapia, pouco colaborativo, por mais que 

trabalhássemos com diferentes gêneros discursivos. No entanto, escrever 

cartas ao pai, que ele não via há 3 anos, por morar no exterior, abriu caminho 

ao processo terapêutico. 

 Houve uma sessão na qual o garoto perguntou se eu tinha e-mail, 

justificou dizendo se tratar de um pedido de seu pai, que queria ter a chance 

de conversar comigo, pois gostaria de saber detalhes sobre o tratamento. 

 Fiquei surpresa quando soube que a criança tinha computador em 

casa e que os dois se comunicavam pelo programa de conversação 

instantânea MSN24. O pai entrou em contato comigo cerca de 5 vezes em 1 

ano, quando a criança recebeu alta fonoaudiológica.  

Cabe ressaltar que, quando o pai do menino compreendeu o quanto 

poderia ajudar o filho na apropriação da escrita, incentivando-o ao 

“conversar” com ele via MSN, criou-se melhores condições de elaboração do 

sintoma de linguagem do paciente, além de uma espécie de intensificação do 

vínculo entre os dois, que passaram a marcar horários periódicos de 

encontros on-line. 

Aqui, a terapia funcionou também – por meio da mediação da 

terapeuta – como uma ponte entre pai e filho, lançando mão, para isso, da 

escrita virtual como dispositivo terapêutico, porque capaz de evidenciar e de 
                                                 
24 MSN Messenger, é um programa da mensagens instantâneas criado pela Microsoft Corporation. O 
programa permite que um usuário da Internet converse com outro que tenha o mesmo programa em 
tempo real (Wikipédia). 
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colocar à disposição de ambos aspectos afetivos importantes, a partir dos 

quais desenhou-se perspectivas de elaboração e de apropriação do processo 

de “cura” pelo paciente.     

 

4.4 Encontro terapeuta e paciente em ambiente virtual 

 Pensando o ciberespaço como plano a ser usado também para fins 

terapêuticos, lembro uma passagem do caso de uma garota de 12 anos, que 

apresentava dificuldades na escola e ficou de recuperação durante todo o 

bimestre. 

 Tendo em vista o interesse da menina pela internet, sugeri que 

pesquisasse na Web a matéria das provas que tinha mais dificuldade – meio-

ambiente e espanhol – e trouxesse para nosso próximo encontro. Para tanto, 

ofereci-me para ajudar no início desse processo, marcando data, horário e 

tempo de duração de um encontro entre nós duas pelo MSN. Ressaltei, ao 

lhe passar meu endereço eletrônico, que ela teria de se conectar nos dias e 

horários marcados, e me adicionar à sua lista de contatos para que 

pudêssemos nos encontrar virtualmente. 

 As pesquisas na internet tinham como objetivo motivarem para os 

estudos e fazer com que o conteúdo fosse mais facilmente absorvido, pois  

ela poderia associar o que lia às imagens e sons que encontrava, tornando 

seus estudos mais interativos e interessantes.  

 Após este único encontro virtual – tomei o cuidado de ‘bloqueá-la’ na 

minha lista de contatos, para que realmente não nos encontrássemos mais 

virtualmente – a paciente não foi mais do que duas vezes à terapia na clínica, 
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voltando a ter um bom desempenho escolar.  

Portanto, não houve necessidade do estabelecimento de um processo 

terapêutico, foi apenas uma intervenção, mas que produziu efeito terapêutico, 

uma vez que promoveu um deslocamento e uma ampliação nos sentidos 

atribuídos à vida escolar e ao ato de estudar.    

 

4.5 Cancelamento de consultas por e-mail 

 Ressaltamos ainda que, se o contrato terapêutico não for muito claro, 

pode haver inconvenientes. Uma paciente solicitou à sua terapeuta seu e-

mail com a finalidade de o repassar a uma amiga, que gostaria de obter 

informações sobre a Fonoaudiologia. Algumas semanas depois, a própria 

paciente utilizou o endereço eletrônico da terapeuta para desmarcar as 

consultas agendadas presencialmente. A terapeuta interpretou a atitude da 

paciente como dificuldade de expressar a impossibilidade em manter as 

sessões terapêuticas duas vezes por semana, lançando mão do meio virtual 

para se esquivar do enfrentamento presencial de tal questão, o que precisou 

ser, posteriormente, tematizado e enfrentado em terapia. 

 

4.6 Informações sobre diagnóstico via internet  

 A internet pode ainda ‘atravessar’ a clínica de formas indiretas. Houve 

ocasião na qual uma executiva bastante ocupada, durante a primeira 

entrevista, contou à terapeuta que, ao receber diagnóstico médico de nódulos 

vocais, foi encaminhada à terapia fonoaudiológica sem maiores explicações, 

e procurou na internet alguns esclarecimentos quanto ao diagnóstico e ao 
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encaminhamento.  

Depois de entender que não se tratava de nenhum tipo de tumor 

cancerígeno e confirmar que, nestes casos, há um prognóstico bastante 

positivo, ela finalmente marcou a consulta, cerca de 5 meses depois. Diante 

do alívio de que não se tratava de doença fatal, optou por protelar o 

tratamento até chegar a perder a voz e não conseguir mais trabalhar 

normalmente. 

 Muito embora a situação relatada não diga respeito ao uso da escrita 

em meio virtual como dispositivo terapêutico, o uso da internet produz uma 

série de novas situações e contextos, que interferem e/ou são trazidos ao 

setting, pedindo escuta e manejo terapêutico. 

 

4.7 Problemas do auto-tratamento  

Ainda sobre a busca de informações e de eventuais interpretações 

distorcidas,  muitos pais tentam dar conta sozinhos dos sintomas de 

linguagem do filho.  Foi o caso de um casal jovem, que procurou a 

fonoaudióloga extremamente ansiosos porque seu filho estava gaguejando. 

Na primeira consulta relataram terem se informado pela internet sobre o 

como deveriam proceder com a criança, pedindo calma, que ela respirasse e 

falasse devagar. Contudo, ao perceberem que tais atitudes não ajudavam e 

que, dia-a-dia, a criança parecia mais e mais disfluente, optaram por procurar 

um profissional. 

A questão não é apenas a de encontrar informações precárias ou 

imprecisas na internet, como ocorreu com o referido casal; o problema é que 
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o acesso quase ilimitado à informações às vezes obscurece aspectos 

relevantes implicados nos problemas de saúde – no caso fonoaudiológicos –,  

como, por exemplo: os pais, por mais bem informados que sejam, em geral 

não possuem, digamos assim, isenção afetiva para lidar com as demandas 

dos próprios filhos, por isso precisam de um terceiro.  

Além disso, como as demandas de saúde não são transparentes ou 

imediatamente visíveis, requerem saberes específicos e escuta clínica para 

virem à tona e serem trabalhadas. Daí, inclusive, o caráter profissional da 

atividade terapêutica no mundo contemporâneo.     

  

4.8 Trocas de e-mail entre profissionais  

 Situações de trocas de correspondência eletrônicas entre profissionais: 

fonoaudiólogo e professor ou fonoaudiólogo e fonoaudiólogo, também são 

relativamente freqüentes na prática clínica. Ao tentar contato telefônico com 

uma professora, pela incompatibilidade de horários, a escola me orientou a 

enviar uma solicitação por escrito sobre o ‘assunto’ que gostaria de tratar com 

ela. Nesse caso, enviei pela criança um cartão com meu telefone e e-mail. A 

professora optou, então, pela comunicação virtual. Distante das formalidades 

impostas pela Instituição (escola), a professora me escreveu livremente, 

utilizando uma linguagem mais informal, bem diferente dos relatórios 

convencionais, que geralmente devem ser, inclusive, assinados em conjunto 

pela professora, pela coordenadora pedagógica e pela diretora. 

 A professora pôde escrever sobre suas impressões acerca da criança 

e se sentiu à vontade para expor suas interpretações em relação à dinâmica 
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familiar – o que foi muito significativo neste caso –, além de fazê-lo de acordo 

com o horário mais conveniente para ela. 

 Nesse caso, a escrita em meio virtual também não foi usada 

diretamente como dispositivo terapêutico, mas a possibilidade de uma 

relação mais intensa e produtiva com a professora, que a escrita em meio 

virtual propiciou, interferiu positivamente na dinâmica escolar e terapêutica do 

paciente. Significa dizer que tais interseções também merecem reflexão por 

parte dos fonoaudiólogos.     

 Ao vivenciar essas e outras experiências, relacionadas à internet, na 

clínica, torna-se imprescindível um debate sobre o grau de complexidade 

ético que se estabelece em face de tal fenômeno, o que demanda reflexão 

meticulosa e rigorosa.  

 O discernimento entre o bem e o mal – bem no sentido de colocar a 

saúde, a qualidade de vida do paciente em primeiro lugar - é a noção ética 

que deve nortear o trabalho fonoaudiológico, também na relação 

clínica/ciberespaço. Encarar o atual debate leva o terapeuta a rever bases 

epistemológicas e se posicionar frente ao impacto que tal realidade lhe 

impõe, sobretudo, como profissional. 

 A partir desse princípio ético, apontamos a necessidade do clínico em 

(re)pensar as noções de setting, transferência e contrato terapêutico, 

considerando aí os ambientes virtuais. Assim, ao se permitir a entrada do 

ciberespaço na clínica, é preciso indagar, juntamente com os pacientes, uma 

série de aspectos. Num nível mais formal, por exemplo:  

⇒ Se a comunicação via internet ocorrerá concomitante ao 
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atendimento presencial; 

⇒ Se freqüência e sistematicidade de trocas de e-mails, ou encontros 

em ambientes virtuais, devem ser previamente estabelecidos na 

terapia presencial; 

⇒ Se o sigilo das informações trocadas via internet, bem como o 

armazenamento adequado dos conteúdos abordados, devem ser 

garantidos pelo terapeuta, da mesma forma como o código de ética 

prevê para os atendimentos presenciais; 

⇒ Se há e como lidar com os limites e riscos implicados no uso do 

ciberespaço como campo para estabelecimento de atividades 

terapêuticas; 

⇒ Em sentido amplo, se os deveres do fonoaudiólogo e os direitos do 

paciente, propugnados em legislação da área, são passíveis de 

permanecer tal como previstos. 

 Por outro lado, embora a definição de parâmetros técnicos (contrato, 

rotinas de trabalho, etc.) e normativos (legislação geral e particular da 

categoria profissional) seja necessária, por si só não é suficiente, uma vez 

que as demandas clínicas de paciente e/ou familiares são singulares e 

inantecipáveis, implicando interpretação e tomada de decisão em ato pelo 

terapeuta. Significa dizer que os parâmetros formais são referências 

indispensáveis, mas também nos ambientes virtuais a consistência da escuta 

e da sensibilidade clínica do terapeuta são insubstituíveis. 

 Além disso, se as transformações históricas, sócio-culturais, 

tecnológicas e subjetivas (umas implicadas nas outras) adentram a clínica, 



 58

pelo modo como afetam e imantam as histórias de vida, as rotinas, as 

estratégias cognitivas e as dinâmicas psíquicas e de linguagem dos pacientes 

e dos terapeutas, as relações terapêuticas precisam estar abertar para 

compreendê-las e também para utilizá-las em favor dos processos de 

tratamento dos transtornos de saúde, no caso, especialmente, na 

Fonoaudiologia. Para tanto, não cabem preconceitos, nem aceitação 

irrefletida das mudanças, mas trabalho paciente para apreender e cartografar 

tais mudanças, buscando contornar riscos e tirar delas o máximo de proveito 

possível.        
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______________________________________________________________ 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 
 Se, como procuramos demonstrar, a revolução informática gera 

transformaçãos em várias perspectivas da sociedade e da cultura, a 

Fonoaudiologia é também convocada a pensar os efeitos de tal realidade na 

clínica; o que implica, entre outras coisas, examinar os desdobramentos 

deste processo contemporâneo na vida dos sujeitos que atendemos e 

também na relação que se estabelece entre terapeuta e paciente e/ou 

familiares no setting fonoaudiológico. 

 Há inegáveis mudanças nos perfis subjetivos contemporâneos; e 

estas, ao menos em parte, decorrem das ‘facilidades’ que a tecnologia 

informática disponibiliza, tanto nas relações profissionais, quanto nas 

relações pessoais. Tal tecnologia franqueia aos usuários maneiras inéditas 

de ser em grupo, de estar e de interagir no mundo, para o melhor e para o 

pior, uma vez que não se trata de estabelecer juízos de valor, mas de apontar 

que o sujeito, ao se envolver com o mundo virtual, é afetado por sua lógica e 

dinâmica. É também este sujeito quem chega à clínica fonoaudiológica. 

 Portanto, é preciso considerar as potencialidades, os riscos e os 

desafios impostos neste processo, pois estamos diante de fenômenos que 

exigem posicionamento critico, produção de conhecimentos e 

 “Eu não sou eu nem sou o outro, sou 
qualquer coisa de intermédio.” 
 

Adriana Calcanhoto – O outro
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regulamentação por parte da clínica, em nosso caso, por fonoaudiólogos, que 

lidam com sujeitos desassossegados em sua linguagem e comunicação. 

 No entanto, o impacto das transformações operadas pela 

“virtualização” de parte de nossas vidas, às vezes desorienta, gerando 

conflitos e angústia; o que também acontece nos processos terapêuticos∗. 

Daí a necessidade de (re)pensar nossos modos de praticar a clínica; nossos 

papéis e funções profissionais quando às voltas com o mundo virtual. 

 Se for assim, há que se teorizar a utilização de meios virtuais na 

clínica fonoaudiológica, porque o fonoaudiólogo está imerso e é convocado a 

acolher as demandas aí geradas ou fomentadas, cartografando seus efeitos 

sobre a relação terapêutica, sobre a linguagem e seus transtornos.  

 A sistematização e maior consistência da discussão tornará possível, 

inclusive, alertar os terapeutas acerca de desvios/equívocos – em nosso caso 

– no uso da escrita em meio virtual na clínica; construir bases fundamentadas 

e rigorosas, obtendo proteção para o uso do ciberespaço em atividades 

terapêuticas. Tais conquistas poderão franquear a manutenção da qualidade 

da atuação fonoaudiológica, preservando a necessária postura ética, com 

vistas também à futuras regulamentações dessas práticas pelos Órgãos e 

Entidades da Fonoaudiologia. 

 Além dos apontamentos específicos sobre os cuidados e o manejo das 

questões acima levantadas, buscamos salientar que a escrita em meio virtual 

cria uma atmosfera na qual leitor/escritor confundem-se, em função de uma 

produção que não possui fronteiras claras, que mistura formas comuns à 

                                                 
∗ Como mencionado ao longo do texto: medo de perder a especificidade da relação terapêutica e dos 
papéis e funções no setting (aspectos transferenciais, por exemplo); dúvidas quanto a possibilidade da 
manutenção do sigilo de parte a parte; questões quanto ao manejo dos ambientes virtuais e de 
articulação entre relação presencial e virtual; etc. 
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linguagem oral e à leitura e escrita. 

 A leitura e escrita implica sempre – para além dos usos utilitários e 

convencionais – exercício de alteridade, encontro e/ou produção de outros da 

gente mesmo: processo de subjetivacão. Quando é assim, habitamos um 

‘entre’ o eu e o outro, no qual a escrita é desejante, capaz de entrelaçar 

sensações e pensamentos, desdobrando-os em produção de sentido, em 

invenção de si e do mundo.  

 Os ambiente virtuais, às vezes, parecem radicalizar tal potencialidade, 

pois os processos de criação e de expressão pela escrita, ganham aí 

velocidade e capacidade de difusão inéditas, além de serem atravessados 

por novos e não negligenciáveis modos e lógicas de estruturação e 

funcionamento.    

 O fonoaudiólogo tem a ver com esse fenômeno contemporâneo, uma 

vez que lida, fundamentalmente, com os modos pelos quais a linguagem e o 

sujeito, simultânea e reciprocamente, se constituem, sobretudo em face de 

vicissitudes que aí podem ser produzidas. Por isso, ele deve estar em 

condições de favorecer o (re)dimensionamento e/ou a (re)estruturação da 

relação do sujeito com a escrita – sua própria e a do outro (individual ou 

coletivo) –, ajudando a construir modos de elaboração, de circulação e de 

estabelecimento de laços sociais também no mundo virtual. 

 Trabalhamos tais aspectos da relação do fonoaudiólogo com seus 

pacientes, por meio das noções de setting, de transferência e de contrato 

terapêutico, mas sabemos que estas são só algumas das questões 

envolvidas em tal problemática. Significa dizer que há, nesse campo, uma 
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extensa agenda de pesquisa a ser ainda concebida e enfrentada pela clínica. 

 Em nossa pesquisa, a literatura analisada e as vinhetas clínicas 

apresentadas envolveram, de algum modo, o atravessamento da internet no 

setting terapêutico, principalmente em duas vertentes: 

⇒ Pelo uso da internet enquanto recurso terapêutico, um instrumental 

técnico que, de forma indireta, ocasionou alteração no setting; 

⇒ Pelo uso da escrita virtual como dispositivo terapêutico, porque 

foi usada diretamente para interferir nos rumos do tratamento e nos 

processos de subjetivação do paciente. 

 Quisemos fazer ver que essas vertentes podem produzir efeitos de 

dinamização e de potencialização do processo terapêutico, mas também 

gerar novas maneiras de obstruir ou dificultar a terapia e o vínculo 

terapêutico; o que exige do clínico, para contornar tais riscos, o 

desenvolvimento de escuta e de manejo acurados e específicos.  

 Fica então o convite à exploração, pelos fonoaudiólogos, de outras 

temáticas e questões nesse campo. A título de exemplo, vejamos algumas 

possibilidades apontadas no texto. É fato sabido que crianças e 

adolescentes, cada vez mais imersos e envolvidos com os ambientes virtuais, 

são diretamente afetados por eles, o que implica questões de letramento e de 

letramento digital, e de análise das influências da netspeak nos processos de 

aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita, que precisam ser ainda 

melhor estudados.  

 Pela mesma via, se a internet influencia as pessoas, no sentido de 

incentivar certos modos de leitura e de escrita, parece razoável supor a 
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necessidade de se investigar desdobramentos da relação entre a escrita em 

meio virtual e a escrita tradicional. Na Fonoaudiologia, especialmente em 

termos de superação de dificuldades de aquisição e de uso da leitura e da 

escrita.    

  Em síntese, se a linguagem e seus transtornos é central à 

Fonoaudiologia, suas transformações e os efeitos clínicos que daí derivam, 

são também angulares aos fonoaudiólogos. Chamamos a atenção para 

mudanças na linguagem (e em seus usos), que acompanham a revolução 

informática, afetando também a nossa clínica e exigindo novos 

conhecimentos e ações, por meio de investimentos ético/políticos e teórico-

metodológicos. Nosso desejo é de que este desafio ganhe, efetivamente, a 

atenção da Fonoaudiologia. 
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