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RESUMO 

Sempre me questionei sobre o acolhimento dos pacientes afásicos na 
clínica fonoaudiológica: se (e como) a instauração da afasia que, 
indubitavelmente, fragiliza a existência humana, implicaria especificidades caso 
o sujeito estivesse experimentando a entrada na velhice.  A afasia é “fala em 
sofrimento que faz sofrer o sujeito” (FONSECA, 1995, 2002). O “drama 
subjetivo” que se impõe ao afásico está relacionado com a dificuldade de 
sustentar-se como falante frente ao outro. Nessa medida, a afasia pode levar 
ao isolamento e à fragilização do laço social. A questão que envolve a 
discussão sobre a fragilização da velhice é atual na reflexão da Gerontologia, 
embora a tendência dominante seja de abordá-la pela via do organismo. Tendo 
em vista minha experiência clínica, reconheci a necessidade debater esse 
conceito numa perspectiva que leve em conta a noção de “corpo habitado”. 
Esclareço, então, os objetivos que orientaram a realização desta dissertação 
de mestrado: I) investigar a articulação entre a afasia e velhice, tendo como 
eixo articulador do debate uma reflexão sobre a polaridade saúde/doença no 
processo de envelhecimento; II) discutir a especificidade da noção de 
fragilidade, quando o que está em causa é a incidência de afasia na velhice; III) 
levantar pontos relativos à necessária convergência entre intervenções clínicas 
e não clínicas no atendimento de idosos frágeis; IV) explorar o conceito de 
clínica no âmbito da Gerontologia Social. Para tal, realizei (1) uma revisão 
bibliográfica de trabalhos que problematizam os conceitos de saúde, doença e 
fragilidade, tanto no campo em que eles foram forjados (a Medicina), quanto na 
Gerontologia. Em função da questão-problema que motivou a realização deste 
estudo, também esteve em causa (2) uma leitura aprofundada da perspectiva 
teórico-clínica da afasia, instaurada nos Grupos de Pesquisa (CNPq) 
“Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem” (coordenado pelas profas. 
Dras. Maria Francisca Lier-DeVitto e Lúcia Arantes, no LAEL-PUCSP) e “A 
Fragilização da Velhice e o Exercício Clínico no Campo da Gerontologia” 
(coordenado pela profa. Dra. Suzana Carielo da Fonseca). Com essa formação 
específica, revisitei o atendimento fonoaudiológico da senhora D. que, por 
diversas vezes, fez me questionar o quanto particularidades relativas ao seu 
processo de envelhecimento – e elaborações relativas a ele – poderiam estar 
em causa nas demandas e expectativas que ela me dirigia. Indagação que 
incluía a necessidade de esclarecimento acerca da natureza do manejo clínico 
de algo que, a rigor, excedia o pedido de D. de se livrar do sintoma na 
linguagem. Vale dizer que se mudanças foram operadas por efeito do 
entrecruzamento do atendimento clínico com os efeitos da participação da 
senhora D. em programas de inclusão social do Centro de Atendimento a 
Afásicos (CAAf - DERDIC/PUCSP), elas não implicaram reversibilidade da 
condição sintomática.  Todas essas questões foram abordadas a partir da 
articulação da revisão bibliográfica pertinente ao tema (Capítulos I, II e III) com 
o “estudo de caso”, como opção metodológica. Ao final, retiro deste 
empreendimento de pesquisa a possibilidade de apreender especificidades que 
particularizam o exercício clínico no campo da Gerontologia. 

 
Palavras-chave: Afasia, envelhecimento, velhice, saúde, fragilidade, 

Gerontologia. 
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ABSTRACT 

 

I have always wondered about the reception of aphasic patients in 
speech therapy clinic: about whether (and how) the establishment of aphasia 
that undoubtedly weakens the  human existence, would involve the specifics 
if the subject were experiencing the entry in the old age. The aphasia is "talk in 
suffering that hurts the subject" (FONSECA, 1995, 2002). The “subjective 
drama” that is imposed to the aphasic is related to the difficulty of sustaining 
itself as a speaker facing each other. To that extent, the aphasia can lead to 
isolation and to the weakening of social ties. The issue that involves the 
discussion about the weakening of old age is current in the reflection of 
Gerontology, although the dominant trend is to approach it through the body. In 
view of my clinical experience, I recognized the need to discuss this concept in 
a perspective that takes into account the notion of "body inhabited".  Clarify, 
then, the objectives that guided the implementation of this master’s thesis: I) to 
investigate the link between aphasia and old age with the theme underlying the 
debate a reflection on the polarity of health/ disease in the aging process; II) To 
discuss the specificity of the notion of weakness when what is at stake is the 
incidence of aphasia in old age; III) To raise points relating to the necessary 
convergence between clinical and nonclinical interventions in the care of 
elderly; IV) To explore the concept of clinical in Social Gerontology. To do this, I 
realized (1) a literature review of studies that deal with the concepts of health, 
illness and fragility both in the field where they were forged (medicine) and in 
Gerontology. Depending on the issue problem that motivate this study, was also 
concerned; (2) a thorough reading of theoretical clinical perspective of aphasia 
enacted in research groups (CNPq) "Acquisition, pathologies and language 
Clinic" (coordinated by profas. Dras. Maria Francisca Lier-DeVitto and Lucia 
Arantes, LAEL-PUCSP) and "The weakening of old age and the Clinical 
Practice in the field of Gerontology" (coordinated by profa. Dra. Suzana Carielo 
da Fonseca). With this specific training, I revisited the serving Lady d. speech 
therapies that several times made me wonder how much particulars on the 
aging process– and elaborations on it – might be involved in the demands and 
expectations that she told me. Inquiry that included the need for clarification 
about the nature of the clinical management of something that indeed exceeded 
the request of D. to get rid of the symptoms in language. That is to say that if 
changes have been operated by the crossover effect of clinical care with the 
effects of participation of Ms. D. in social inclusion programs of the treatment 
Center to aphasics (Caaf- DERDIC/PUCSP), they don’t imply the reversibility of 
the symptomatic condition. All these issues were discussed from the link of the 
review of relevant literature to the subject (Chapters I, II and III with the “case 
study”, as a methodological option. At the end, I take this research endeavor the 
possibility of to grasp specificities that particularize the clinical practice in the 
field of gerontology. 
 
 
Key words: aphasia, aging, health, old age, fragility, gerontology. 
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PALAVRAS INICIAIS 

 

Antes de dar início à reflexão que encaminharei neste trabalho, gostaria de 

relatar um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional, para situar os 

leitores relativamente às questões que me motivaram a realizá-lo.  

 

Minha experiência no atendimento clínico de pacientes afásicos teve início 

quando cursava o último ano do curso de graduação em Fonoaudiologia, no 

Centro Universitário São Camilo, em 2006. Desde então, chamou-me a 

atenção o fato de que, ao acolher a demanda de um afásico por mudança na 

fala e na condição de falante, nos colocamos no âmbito de uma problemática 

que envolve os efeitos – subjetivos e sociais – de seu sintoma na linguagem.  

 

Para que se entenda melhor essa minha consideração, vale dizer que a 

afasia é uma condição patológica na qual está em causa a perturbação da 

linguagem 1  decorrente de lesão cerebral. Como tem assinalado Fonseca 

(1995; 2002), por efeito dessa condição sintomática, produz-se um conflito 

subjetivo que resulta da fratura no imaginário do falante de ser o centro e 

senhor do dizer, causa de seu sofrimento e motor da demanda para se livrar 

desse sintoma, demanda que ele dirige ao fonoaudiólogo. Não se pode deixar 

de considerar, também, que esse sofrimento se recrudesce em função do 

comprometimento do laço social que a perturbação da linguagem introduz. 

Assim, em função da dificuldade de sustentar e sustentar-se num dizer, pode 

configurar-se, para o afásico, algo que se traduz como “perda da autonomia” e, 

por isso, “dependência ao outro”. Note-se que a ocorrência de afasia pode 

fragilizar a existência humana. 

                                                
1
 Na modalidade oral e/ou escrita, com manifestação na produção e/ou compreensão da 
linguagem.  
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Essa reflexão foi o centro de uma formação teórico-clínica que iniciei logo 

depois de terminar a graduação, qual seja, o curso de aprimoramento “A clínica 

de linguagem: afasia, retardo de linguagem, distúrbio de leitura e escrita e 

distúrbios articulatórios”, realizado na DERDIC (Divisão e Ensino e Reabilitação 

dos Distúrbios da Comunicação), da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo), em 2007, onde fui supervisionada pela profª. Dra. Suzana 

Carielo da Fonseca. Parte dessa formação envolveu o atendimento clínico de 

uma paciente afásica (a senhora D.). Atendimento que me colocou, mais uma 

vez, diante da complexidade do humano. De fato, como diz Didier-Weill, “o 

humano é efeito da mestiçagem de substâncias tão heterogêneas quanto o são 

a materialidade do corpo, a imagem do corpo e o verbo enxertado neste corpo” 

(1997: p. 19). Por isso, tendo em vista o comprometimento da linguagem na 

afasia, o entrelaçamento específico entre corpo e palavra afeta, de modo 

singular, o imaginário de “ser humano”. Afinal, a linguagem é o traço distintivo 

entre as espécies. O afásico experimenta a conflituosa condição de ser falante, 

mas não sustentar-se como tal nas trocas comunicativas cotidianas. Portanto, 

corpo, imaginário e palavra se apresentam “numa nodulação cujo caráter 

problemático traduz-se por este sofrimento que se chama sintoma” (Didier-

Weill, 1997: p. 20).  

 

Assinalo que no curso, referido acima, tive a oportunidade de fazer uma 

formação específica na qual se colocava ênfase no raciocínio e manejo clínico 

de pacientes afásicos. Tal experiência fortaleceu ainda mais minhas 

convicções teórico-clínicas e, consequentemente, minha postura enquanto 

terapeuta de linguagem, o que me ajudou a amadurecer profissionalmente. 

Essa é uma das razões pelas quais optei por dar continuidade ao atendimento 

de D. e à formação iniciada na DERDIC. Assim, participei, em 2008, do 

programa de Formação Complementar Especializada, oferecida por aquela 

instituição. Foi durante aquele ano que minhas inquietações quanto ao 

envelhecimento e seus efeitos sobre o afásico – e o atendimento clínico – 

começaram a florescer. D. contava, então, com 65 anos, e questões relativas à  
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velhice começaram a se cruzar com aquelas que envolviam especificamente a 

condição afásica.  

 

Eu me indagava, então: se a instauração da afasia poderia fragilizar 

ainda mais um sujeito se ele estivesse experimentando a entrada na velhice. O 

problema/obstáculo imposto pela condição linguística, de fato, afeta 

profundamente o ideário de comunicação que sustenta o laço social, 

impingindo ao sujeito uma dimensão de isolamento que, do meu ponto de vista, 

deve ser problematizada no rol dos estudos que abordam o conceito de 

‘fragilidade’ humana. Isso porque, como afirma Fonseca (1995; 2002), a afasia 

é a “fala em sofrimento que faz sofrer o sujeito”. Falar em sofrimento exige que 

se reconheça a necessidade de discutir ‘fragilidade’ para além da visão 

orgânica: tendência dominante na afasiologia médica e que tem determinado, 

também, a reflexão sobre esse tema quando o que está em causa é o processo 

de envelhecimento e a velhice (BONARDI  et al., 2007; CONCONE, 2005;  

MAIA, et al., 2008; SOARES, 2005). Será, então, que a condição de velho pode 

contribuir para recrudescer, ainda mais, a fragilidade que a afasia impõe ao 

sujeito? O que se poderia recolher deste caso clínico para refletir sobre a 

temática da fragilidade no campo do humano? 

 

Tais indagações se tornaram um dos pontos nodais das discussões que 

marcaram meu encontro com minha supervisora clínica ao longo da minha 

formação na DERDIC. Não sem razão, no final de 2008, tendo em vista meu 

interesse em me aprofundar nas questões que envolvem a articulação entre 

afasia e envelhecimento, a Dra. Suzana me incentivou a procurar o Programa 

de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia Social, da PUC-SP.  

 

Durante o tempo que estive realizando as atividades propostas nesse 

Programa (disciplinas, atividades programadas e orientação), eu ficava cada 

vez mais interessada e instigada a ampliar meus conhecimentos, tendo em 

vista o confronto que me foi proporcionado com a complexidade do processo 
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de envelhecimento. Dei conta de que diversas são as faces do envelhecimento, 

diversos são os modos de vivenciá-lo, heterogêneos são os lugares sociais, 

familiares, culturais nos quais ele se desenrola, múltiplas são as condições 

orgânicas que lhe dão suporte. Compreendi, assim, que envelhecer envolve um 

entrelaçamento complexo de dimensões, cujas marcas se inscrevem no “viver 

a velhice”.   

 

Com essa formação específica, voltei-me para a experiência clínica que 

havia motivado minha procura pela Gerontologia. Revisitei o atendimento 

fonoaudiológico2 da senhora D. e as mudanças nele operadas que, de um 

modo muito particular, traduziram-se, do meu ponto de vista, em  

reestruturação de sua posição subjetiva e social. Digo isso porque, embora tais 

mudanças não tenham implicado uma “reversibilidade sintomática”, elas 

promoveram ganho de autonomia e uma possibilidade efetiva de “inclusão 

social”. Resultado que implicou o entrecruzamento do atendimento clínico com 

os efeitos da participação da senhora D. nos programas de inclusão social do 

CAAf (Centro de Atendimento a Afásicos)3, da DERDIC (Divisão de Ensino e 

Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação), da PUC-SP. Entendi que sua 

presença ali se constituiu em importante suporte para o investimento clínico, ao 

mesmo tempo em que foi suportado por ele.  

 

O que testemunhei nesse atendimento, portanto, é que a concepção do 

CAAf respondeu pelo enfrentamento da condição de fragilidade da paciente. 

Esse é o foco da discussão que realizo neste trabalho de mestrado, 

implementando, de um lado, uma reflexão que articula as noções de afasia, 

                                                
2Que envolveu o cruzamento da linguagem oral e escrita para a tessitura de narrativas, 
especialmente, nesse caso, de uma narrativa autobiográfica, motivada por um trabalho no qual 
estava prioritariamente em jogo a mobilização de um dizer articulado à montagem de um álbum 
de fotografias. 

3Cabe dizer que o CAAf conta, além do Programa de Atendimento Clínico (fonoaudiológico, 
psicológico e médico), com outros dois programas, quais sejam: (1) “Ponto de Encontro” 
(voltado para a realização de atividades que visam à inclusão social do afásico e à reinserção 
profissional) e (2) “Atenção à Família”. No tempo em que transcorreu o atendimento, D. 
participou de duas oficinas – Artes e Culinária – ambas inseridas no Programa “Ponto de 
Encontro”. 
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fragilidade e as especificidades de sua manifestação no processo de 

envelhecimento e na velhice; e de outro, a problematização do enfrentamento 

de seus efeitos subjetivos e sociais, por meio da implementação articulada de 

ações clínicas (principalmente, o atendimento fonoaudiológico) e não clínicas 

(participação em oficinas de inclusão social).  

 

 

Esclareço que, deste objetivo geral, desdobraram-se os seguintes 

objetivos específicos: I) investigar a articulação entre a afasia e velhice, tendo 

como eixo articulador do debate uma reflexão sobre a polaridade saúde/doença 

no processo de envelhecimento; II) discutir a especificidade da noção de 

fragilidade, quando o que está em causa é a incidência de afasia na velhice; III) 

levantar pontos relativos à necessária convergência entre intervenções clínicas 

e não clínicas no atendimento de idosos frágeis; IV) explorar o conceito de 

‘clínica’ no âmbito da Gerontologia Social.  

 

 

Na base de tais objetivos estava a necessidade, como se pode notar, de 

questionar sobre se há (e qual é) a especificidade da incidência da afasia na 

velhice ou, dito de outro modo, qual o peso da idade relativamente ao modo 

como um sujeito é colocado/está sob seu efeito. Outro ponto que não pude 

marginalizar nesta investigação estava associado à hipótese lançada por 

Mucida, segundo quem, “a velhice é também um efeito de discurso” (2004: p. 

28). Note-se que considerá-la assim exigia que se indagasse de que modo 

esse discurso atravessaria a condição afásica já que, na dimensão dessa 

hipótese, o corpo biológico envelhece, mas o sujeito não (uma vez que “só 

existe um sujeito, o sujeito do inconsciente” (p. 18) e o inconsciente é 

atemporal). O que seria a velhice, então? 

 

 

Essas indagações foram mobilizadas, neste trabalho, da seguinte forma: 

no primeiro capítulo, coloco em causa, a partir de uma revisão bibliográfica 

sobre o tema, a constituição do campo interdisciplinar da Gerontologia. Procuro 



16 
 

deixar ver de que modo o processo de envelhecimento e a velhice foram 

alçados à condição de objeto científico e, também, os efeitos desse discurso 

sobre o imaginário social. No segundo, o foco se volta para a relação entre os 

conceitos de ‘saúde’, ‘doença’, ‘fragilidade’ e o seu deslocamento do campo da 

Medicina para o da Gerontologia. Aliás, a configuração desse último como 

espaço de investigação interdisciplinar se fundamenta no reconhecimento de 

que, ao problematizar o processo de envelhecimento e a velhice, tenha-se que 

reconhecer a irredutibilidade do humano à sua dimensão orgânica ou, dito de 

outro modo, reconhecer sua complexidade constitutiva. Entende-se, assim, que 

o processo de adoecimento no campo do humano – em qualquer etapa vital, e 

não apenas na velhice – é resultado do cruzamento complexo de múltiplos 

fatores (de ordem biopsicossocial). Entendi que essa premissa fundamental 

poderia ser movimentada a partir da discussão sobre as particularidades 

implicadas na incidência da afasia na velhice.  

 

 

No terceiro capítulo, o que está em causa é, especificamente, a afasia, 

quadro patológico com alta incidência na velhice. Interessante dizer que ele foi 

primeiramente abordado cientificamente, na área teórico-clínica da Medicina, 

mas que mobiliza, atualmente, estudiosos em vários campos do saber, entre os 

quais destacam-se: Linguística, Fonoaudiologia, Psicologia, Neurolinguística, 

Neuropsicologia, dentre outros. A reflexão sobre o deslocamento conceitual 

dos conceitos de ‘saúde’, ‘doença’ e ‘fragilidade’, discutidos no segundo 

capítulo, constituiu-se como base sobre a qual problematizei as diferenças no 

modo de abordar a condição afásica e, consequentemente, de vislumbrar 

caminhos para seu enfrentamento. Meu objetivo foi, no encaminhamento dessa 

reflexão, abrir espaço para especificar a contribuição da Gerontologia à 

discussão sobre esse mesmo tema. 

 

 

Por isso, no quarto capítulo, eu trouxe à luz as questões que me foram 

suscitadas no acompanhamento da paciente afásica idosa, já referida 

anteriormente. Como ele se fez a partir do exercício de uma clínica – a clínica 

de linguagem –, encaminhei-as, tomando como referencial teórico a discussão 
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realizada por Fonseca (1995; 2002; 2006), Landi (2006), Marcolino (2004) e 

Lier-DeVitto, Fonseca e Landi (2007), em que os conceitos de língua, 

linguagem e sujeito são fundamentais.  

 

Esclareço, finalmente, que o ‘estudo de caso’ constituiu a opção 

metodológica desta investigação. Fiz dele um meio para discutir o 

entrecruzamento do exercício clínico fonoaudiológico (que, indubitavelmente, 

respondem pelas mudanças na condição de falante da paciente) com os efeitos 

da participação de D. nas oficinas do CAAf (que, aliados àqueles obtidos no 

atendimento fonoaudiológico, traduziram-se em inclusão social). Ambos 

determinaram, a meu ver, a possibilidade efetiva de enfrentamento da condição 

de fragilidade experimentada por essa senhora afásica. 

 

 

Espero, assim, que este trabalho venha a se constituir numa 

contribuição ao campo dos estudos gerontológicos relativamente ao debate 

sobre as particularidades implicadas no acolhimento das demandas de idosos 

fragilizados pela incidência de doenças, especialmente, afasias.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

“SER VELHO”: O DIZER DA CIÊNCIA E SUA 

PROJEÇÃO SOBRE O IMAGINÁRIO 

SUBJETIVO-SOCIAL 

 

 

1.1 A conquista da longevidade no Brasil: da constatação de um fato à 

sua problematização no campo interdisciplinar da Gerontologia 

 

Estudos demográficos têm indicado uma direção precisa, qual seja: o 

Brasil deixou de ser um país jovem. A última PNAD (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio)  revelou a existência de 21 milhões de cidadãos acima 

da faixa etária de 60 anos de idade (VERAS, 2008). Esse contingente 

populacional cresce mais do que qualquer outro segmento etário: enquanto o 

aumento total da população foi de 1,0%, o da população idosa alcançou 3,3%. 

Se considerarmos os idosos com mais de 75 anos (cerca de 5,5 milhões), os 

números são ainda mais significativos e contundentes. Segundo o Ministério da 

Saúde, em 2050, teremos cerca de 2 bilhões de idosos no mundo e espera-se 

que, em 80% dos países em desenvolvimento, inverta-se a atual distribuição 

que se apresenta na pirâmide populacional (base mais ampla que o ápice). 

Camarano (2002; 2006) atenta para o fato de que essa mudança está 

relacionada não apenas à queda de mortalidade, como também à crescente 

redução das taxas de fecundidade.  
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Vale dizer que a tendência de ampliação da expectativa de vida – dado 

real – se impôs como questão desde há muito tempo atrás para os países 

desenvolvidos e, só mais recentemente, para os países em desenvolvimento 

(como o Brasil). Se, de fato, a vida mais longa acarreta a necessidade de 

ações planejadas do Estado e do conjunto da sociedade civil, para a gestão 

das demandas que ela implica, também é verdade que a longevidade tem 

suscitado questões no campo da investigação científica. Campo que pode, 

inclusive, contribuir para orientar políticas públicas.  

 

Na esfera da saúde, por exemplo, o que se recolhe como conhecimento, 

a partir das investigações realizadas, pode se constituir como suporte efetivo 

para ações preventivas (em nível individual e coletivo) de doenças, bem como 

promotoras de saúde, favorecendo uma vida longa e com mais qualidade. No 

campo da ciência, diversas áreas têm voltado o foco de suas investigações 

para as especificidades do processo de envelhecimento humano e da velhice. 

Mais especificamente, a Gerontologia tem deixado ver a complexidade inerente 

ao entrecruzamento das dimensões biológica, subjetiva e social que os 

determina.  

 

Nessa perspectiva, é pertinente que se indague sobre impactos da 

conquista da longevidade nessas três dimensões: como as sociedades 

(principalmente as dos países em desenvolvimento) e os sujeitos têm se 

posicionado frente a ela? Se há mudanças, quais são? Organizacionais 

(vinculadas à infra-estrutura ou funcionamento das várias esferas sociais)? 

Abertura/estrangulamento de papéis sociais? “Novas” exigências de 

posicionamento subjetivo?  

 

Pretendo nos próximos capítulos trazer à luz encaminhamentos para 

essas questões, levando em conta aquelas já realizadas por autores 

representativos da área de estudos da Gerontologia Social, com o objetivo de 

identificar o modo como essa reflexão tem sido realizada. 
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1.2 Sobre o processo de envelhecimento e a velhice: discursos 

 científicos e sua projeção sobre o imaginário do “ser velho” 

 

A representação social da pessoa envelhecida conheceu, assim, 
uma série de modificações ao longo do tempo, uma vez que as 
mudanças sociais reclamavam políticas sociais para a velhice, 
políticas estas que pressionavam pela criação de categorias 
classificatórias adaptadas à nova condição moral, assim como a 
construção ética do objeto velho.  

(PEIXOTO, 2007: p. 71) 
 

 

Ao retomar historicamente o uso concomitante e/ou alternado dos termos 

‘velho’, ‘idoso’ e ‘terceira idade’ para referir o segmento populacional acima dos 

60 anos, Silva (2008) assinala que essa diversidade está relacionada à 

mobilização de novas representações – nem sempre diferentes – para 

significar uma mesma condição etária. A autora chama a atenção, por exemplo, 

para a construção, no final do século XX, de uma nova categoria identitária no 

âmbito dos estudos gerontológicos, nomeada pela expressão “terceira idade”.  

Ela estaria atrelada à idéia de envelhecimento saudável que, por sua vez, 

vincula-se com todo um ideário de mudanças significativas para que se possa 

atingi-lo: hábitos, imagens, crenças... 

 

Para Silva, a crescente institucionalização das etapas da vida, no século XX, 

é a marca de um processo por meio do qual a identificação dos sujeitos sociais 

passou a ser realizada tendo como base a idade cronológica. Tal procedimento 

atingiu praticamente todas as esferas da vida social: o espaço familiar, o 

domínio do trabalho, as instituições do Estado, o mercado de consumo e as 

esferas de intimidade.  Assim, ‘velho’ tornou-se uma designação do segmento 

composto por cidadãos na faixa etária acima dos 60 anos4.  Sob a influência do 

discurso médico sobre o corpo envelhecido (entre o século XIX e XX) e a égide 

                                                
4
 Este marco se refere somente para os países em desenvolvimento, não incluindo os países já 
desenvolvidos. 
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de sua articulação com o marcador cronológico social, a velhice passou a ser 

entendida como:  

 

(1) tempo de declínio biológico. Com base “na anatomia patológica, 

buscando o micronível dos tecidos e células para explicar o processo de 

degeneração do corpo” (SILVA, 2008: p. 158), a Medicina trouxe à luz a 

proposição de que a velhice implica um estado físico-fisiológico 

específico cujas principais características devem ser agrupadas sob o 

rótulo “senescência”. Ainda no âmbito dessa mesma perspectiva, afirma 

Silva, um corpo envelhecido é identificado a um corpo em 

decomposição. A tendência dominante desse discurso é, então, fazer 

equivaler o processo de envelhecimento e a velhice a “problemas 

clínicos, certezas biológicas e processos invariáveis” (idem); a própria 

morte é pensada prioritariamente como resultado de problemas 

relacionados à velhice e à longevidade que, segundo os estudiosos 

médicos, impõem limites biológicos insuperáveis à vida, deixando suas 

marcas no corpo que se degenera. 

 

 

No século XIX, os conhecimentos médicos, baseados nesse pensamento, 

deram origem à Geriatria, cujo objeto de estudo é o organismo envelhecido e 

suas características próprias. Nascher, fisiologista americano, foi um dos 

primeiros médicos a propor critérios clínicos para diferenciar a velhice das 

outras etapas da vida. A partir de seu trabalho, disseminou-se a idéia de que a 

velhice deveria ser tratada de acordo com as especificidades clínicas que a 

caracterizam, com destaque para a inelutável decadência das funções vitais. 

Assim concebido, o processo de envelhecimento foi feito equivaler a um 

processo de inevitável fragilização biológica.  

 

 

Vale atentar para o fato de que, na ótica que se imprime à reflexão de Silva, 

a forte influência do discurso médico sobre as sociedades se fez notar não 

apenas na predominância da adoção de critérios biológicos para representar o 
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corpo do humano, como também para significar vivências subjetivas do 

processo de envelhecimento, afetando o imaginário e percepções culturais da 

vida em sociedade. 

 

(2) tempo de improdutividade: a articulação velhice-doença ganha força 

ainda maior quando, no âmbito do ordenamento social, a aposentadoria 

passa a se apresentar como um indicador de improdutividade. Na 

confluência dos marcadores biológico (idade) e social (aposentadoria), “a 

velhice passa [...] a ser confundida com todas as formas de invalidez” 

(SILVA, 2008: p. 160). Como se vê, a aposentadoria, associada à categoria 

identitária ‘velho’, contribuiu para a disseminação de uma visão 

estigmatizada da velhice que, diga-se de passagem, em muito contribuiu 

para o movimento de exclusão do velho da dinâmica da vida em sociedade 

(CASTEL, 1997; MUCIDA, 2004). Nessa perspectiva, o significante ‘velho’ 

passou a referenciar alguém improdutivo, com baixa renda, frágil (do ponto 

de vista orgânico) e próximo do fim, da morte.  

 

 

Embora tal representação perdure até nossos dias, Silva (2008) chama a 

atenção para o fato de que, ao longo do século XX, os saberes populares, a 

demografia e as ciências sociais contribuíram para estabelecer um 

redimensionamento desse modo de abordar o envelhecimento e a velhice. Isso 

porque foi configurado, nessa época um novo campo de saber interdisciplinar, 

a Gerontologia. Além do organismo envelhecido, objeto da Geriatria, os 

hábitos, as práticas, as necessidades sociais e psicológicas dos velhos 

passaram a ser alvo, também, de investigação científica. Abria-se aí, portanto, 

um espaço de reflexão que tornava mais complexa a abordagem da ‘velhice’ 

como categoria identitária. 

 

 

Na década de 1960, por exemplo, disseminou-se socialmente o uso do 

termo ‘idoso’ para fazer referência a sujeitos que ultrapassaram a idade de 60 

anos, mas que se encontravam inseridos na classe média. Note-se que, a partir 
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de então, constituiu-se uma dupla forma de referir esse segmento etário: ‘velho’ 

e/ou ‘idoso’. Silva, entretanto, assinala que essa última esta(va) associada a 

uma representação mais positiva da velhice, por isso, seu uso designa(va) uma 

atitude mais ‘respeitosa’ do que o do termo ‘velho’, que fica(va) mais atrelado 

ao ideário de decadência física e improdutividade. 

 

Cabe observar, ainda, que essa emergência significante e significativa 

(atrelada a uma representação menos estigmatizada da velhice) resultou de 

uma reorientação discursiva operada no campo dos estudos gerontológicos, no 

período compreendido entre 1945 a 1960: “o estilo de vida das camadas 

médias começa a se disseminar para todas as classes de aposentados, que 

passam a assimilar as imagens de uma velhice associada à arte do bem viver” 

(SILVA, 2008: p. 163). Nesse movimento conceitual, criou-se condição para o 

surgimento da expressão ‘terceira idade’ para, também, identificar sujeitos da 

classe média, maiores de 60 anos e ‘ativos’ (porque saudáveis). Do mesmo 

modo que ‘idoso’, tal expressão reflete uma modificação da sensibilidade que, 

antes, estava vinculada ao termo ‘velhice’: 

 

antes entendida como decadência física e invalidez, momento 

de descanso e quietude no qual imperavam a solidão e o 

isolamento afetivo, [ela] passa a significar o momento do lazer, 

hobbies e habilidades e ao cultivo de laços afetivos e amorosos 

alternativos à família. (p. 161) 

 

 

A autonomia dessa nova categoria torna-se visível nos pares de opostos 

que emergem, a partir de então, no discurso social: terceira idade x velhice, 

aposentadoria ativa x aposentadoria passiva, casa de repouso x asilo, 

gerontologia x assistência social. Tais dicotomias devem ser entendidas, 

segundo Silva, como fruto de sua associação com momentos políticos e 

interesses distintos. É nessa mesma direção que argumenta Viude (2009: p. 

60): “a construção social da velhice aponta, em determinados momentos 

históricos, para a necessidade de criarmos neologismos que abarquem novas 

tendências ditas culturais, mas essencialmente políticas”.  



24 
 

 

Devemos considerar também que, com a passagem do tempo, a 

concepção de saúde (ou doença) veiculada pelo discurso médico, com 

circulação social, favorecia a estabilização da representação entre ser saudável 

como condição na qual havia, menos que ausência de doenças, manutenção 

da capacidade funcional. Como se vê, o sentido do uso desses diferentes 

termos – ‘velho’, ‘idoso’ e ‘terceira idade’ – está vinculado ao modo como se 

articulam, em diferentes esferas, os conceitos de ‘saúde’, ‘sociedade’, ‘cultura’, 

‘economia’, ‘mercado de trabalho’, ‘seguridade social’ e ‘educação’. 

 

 

Tendo em vista essa proliferação de significantes para nomear sujeitos 

que atingiram idade superior a 60 anos, cabe perguntar, como fez Silva, se eles 

referem diferentes vivências da velhice ou, ao contrário, se seus sentidos 

acabam, no uso cotidiano, se misturando e se entrelaçando. Talvez se possa 

pensar que o uso concomitante desses termos reflete tentativas (de 

pesquisadores da área) de mover os olhos estagnados da sociedade para os 

diferentes modos de viver a velhice. Embora não se possa negar que, na 

atualidade, a força do discurso da Medicina ainda se faça notar, somos 

forçados, a todo o momento, a reconhecer que cada um desses termos 

generalizam e encobrem a singularidade heterogênea implicada nessa etapa 

vital.  

 

 

Concordo com Silva (2008) quando ela atenta para a necessidade de 

que não se perder de vista, nessas categorizações, as aspirações pessoais e 

sutilezas vinculadas aos modos singulares de experimentar a velhice. Isso 

porque ser ‘velho’ é, antes de tudo, ser um sujeito (o que coloca, sempre, uma 

dimensão de não-coincidência com o outro). Se, como pesquisadores, não 

atentarmos para isso, manteremos sedimentado um imaginário social distante 

daquilo que marca a existência humana em qualquer ponto do ciclo vital ou 

funcionamento social: a diferença. 
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É nessa linha de reflexão que também se insere a investigação realizada 

por Mercadante (1997). Sua tese de doutorado colocou em discussão as 

noções de ‘identidade’, ‘identidade social’ e ‘subjetividade’. Nela, a autora não 

perdeu de vista a complexa relação entre o que une pela via da semelhança (a 

identidade) e o que singulariza, pela via da diferença (a subjetividade). Nessa 

medida, é que ela nos confronta com o fato de que qualquer agrupamento 

resulta de uma reunião que implica, ao mesmo tempo, o semelhante e o 

diferente. Nessa perspectiva, Mercadante assinala que as diferenças culturais, 

ou seja, a multiplicidade de grupos heterogêneos no interior das sociedades 

complexas é um dos fatores de maior interesse para estudiosos da 

Antropologia Urbana e, como tal, que a noção de ‘identidade social’ deve ser 

abordada no âmbito da idéia de que um grupo se compõe por diferentes tipos 

ou composições: “a justificativa da utilização da categoria identidade para 

demarcar um desses grupos se apóia no fato de terem um mínimo de 

continuidade temporal e, também, por articularem suas experiências comuns 

em torno de certas tradições e valores” (MERCADANTE, 1997: p. 12).  

 

 

Ao trazer o processo de envelhecimento e a velhice à tona, a 

pesquisadora critica abordagens que procuram ‘identificar’ socialmente o velho 

pela via do determinismo biológico (o que implica assumir tal condição como 

perda, diminuição da capacidade fisiológica), tomando, assim, a questão 

biológica como conformadora do comportamento psicossocial. Segundo ela, 

não se pode utilizar restritamente esse aspecto para categorizar um grupo de 

indivíduos como ‘velhos’, sem que se leve em consideração sua história e o 

sistema de relações sociais nos quais estão inseridos: “o ser velho não é o ser 

igualmente velho em todos os lugares, este destino é vivido de maneira 

variável segundo o contexto social” (MERCADANTE, 1997: p. 26). Falar em 

‘identidade social’ deveria envolver, na sua ótica, a idéia de construção por 

meio de relações de contrastividade. Assim, a identidade do ‘eu’ seria 

construída pela oposição à identidade do ‘outro’ e vice-versa. O que, em último 

caso, do meu ponto de vista, elimina a idéia de que a identidade é um ‘em-si’: 

ela se estabelece como efeito de oposições num sistema no qual não há um 

primitivo.   
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Não faz sentido, então, pensar que a identidade social do velho é aquela 

que resulta de sua contraposição primitiva com a identidade do jovem 

(caracterizada pela produtividade, beleza, força, memória, por exemplo). 

Quando se aborda a velhice deste modo, a identidade que se constrói no 

discurso social é altamente estimagmatizadora e não chega perto da 

singularidade experimentada por aquele que vivencia a velhice:  

 

as diferenças pessoais surgem e imediatamente se 

contrapõem à categoria genérica do velho. Assim, se por um 

lado, o levantamento das diferenças, das particularidades 

exibidas individualmente remetem para a negação do modelo 

geral, por outro lado, essas mesmas e tantas outras novas 

particularidades podem ser trabalhadas pelos indivíduos para a 

produção de um novo sujeito velho. Assim, esse novo sujeito 

se produz, não se produz na contraposição de uma alteridade 

jovem, mas sim a partir da produção de uma subjetividade 

negadora da identidade genérica. (MERCADANTE, 1997: p. 

32) 

 

 

Nessa perspectiva, a autora revela a necessidade de levarmos em 

consideração a porção de subjetividade que se perde sob o rótulo ‘velho’, fruto 

da construção de uma ‘identidade social’, via de regra, estigmatizadora:  

 

a noção de subjetividade, tendo como seu principal aliado o 

desejo, estabelece, para os sujeitos, o reconhecimento e a 

criação de novas modalidades, de formas alternativas de vida - 

individual e grupal – que certamente irão se contrapor aos 

códigos estabelecidos de orientações mais tradicionais, às 

classificações identitárias. (MERCADANTE, 1997: p. 192). 

 

 

A constatação da heterogeneidade constitutiva da identidade social do 

velho nas sociedades contemporâneas tem levado, inclusive, alguns 
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estudiosos do campo a questionar, também, o modo de relação da Geriatria 

com a Gerontologia. Para PEREIRA et al. (2009: p. 156), por exemplo, a 

Geriatria é: 

 

a área da medicina que cuida da saúde e das doenças da 

velhice, que lida com os aspectos físicos, mentais (cognitivos e 

emocionais), funcionais e sociais nos cuidados agudos, 

crônicos, de reabilitação, preventivos e de cuidados paliativos 

nos idosos oferecendo um tratamento holístico em equipes 

interdisciplinares e com objetivo principal de otimizar a 

capacidade funcional e melhora da qualidade de vida dos 

idosos. 

 

 

Interessante notar que, nessa afirmação, um “para além do orgânico” 

comparece na base do compromisso do médico com seu paciente idoso. 

Nomeado como um “tratamento holístico”, cabe indagar se esse outro modo de 

relação terapêutica decorre do impacto da investigação realizada no campo da 

Gerontologia que, na ótica desses mesmos autores, se constituiria como: 

 

campo multiprofissional e multidisciplinar, que visa à descrição 

e explicação de mudanças típicas do processo de 

envelhecimento e de seus determinantes genético-biológicos, 

psicológicos e socioculturais. Abrange aspectos do 

envelhecimento normal e patológico (PEREIRA et al., 2009: p. 

158). 

 

 

 

O que se colocam, nessas afirmações, são as dificuldades, para os 

autores, de delimitação entre uma área e outra (Geriatria e Gerontologia), pois 

eles entendem que a saúde do idoso passa a ser resultante de uma interação 

entre saúde física, mental, autonomia, integração social, suporte familiar e 

independência econômica. O comprometimento de qualquer uma dessas 
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dimensões poderia afetar a capacidade funcional do idoso, apresentando 

impacto em sua qualidade de vida.  

 

 

Ao assumir que o impacto das peculiaridades do idoso no âmbito da 

saúde levou à necessidade de uma abordagem/metodologia diferenciada de 

avaliação, que idealmente deveria ser, de acordo com a ótica desses autores, 

multidimensional e multidisciplinar, o que se perde é a explicitação do que 

estaria em causa na atuação específica de cada área ou o modo como as 

disciplinas podem se entrecruzar para propiciar um atendimento que se 

sustenta num olhar direcionado pela múltipla e complexa condição do humano.  

 

 

 

1.3 Gerontologia e Geriatria: dois campos, um mesmo objeto? 

 

Na discussão anterior, toquei num ponto que gostaria de me deter um 

pouco mais, qual seja: o de que o surgimento da Gerontologia, como um 

campo interdisciplinar de investigação, está vinculado a tentativas de 

desenvolver um conceito não médico sobre o processo de envelhecimento e a 

velhice. Antes de avançar, acho importante enfatizar, mais uma vez, que esse 

compromisso está intrinsecamente vinculado com o reconhecimento de que: 

 

o homem não vive nunca em seu estado natural; na sua 

velhice, como em qualquer idade, seu estatuto lhe é imposto 

pela sociedade à qual pertence. O que torna a questão 

complexa é a estreita interdependência desses diferentes 

pontos de vista (BEAUVOIR, 1990: p. 15).  

 

 

 

Essa afirmação não nos deixa perder de vista a complexidade da  

condição humana denominada ‘velhice’. Vale a pena lembrar que “complexus 

significa o que foi tecido junto” (MORIN, 1999: p. 38). A idéia de ‘tecer junto’ 
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repele as tentativas de abordar o humano pela via da somatória de partes 

constituídas antes e independentemente desse “tecer” se realizar. Mais uma 

vez, lanço mão da reflexão de Mercadante (2005) que, com apoio em Morin, 

nos faz compreender melhor a necessária implicação do conceito de 

complexidade no debate científico sobre o processo de envelhecimento e a 

velhice:   

 

o pensamento redutor, disjuntivo e, portanto parcial, não 

analisa de forma ampla e profunda a velhice que se mostra 

como um fenômeno multifacetado em que ao lado dos fatores 

biológicos, temos também as diversas situações socioculturais 

e históricas constitutivas deste mesmo fenômeno. A 

diversidade sociocultural indica a existência de uma pluralidade 

de formas de viver a vida pelos assim denominados “velhos” 

(MERCADANTE, 2005: p. 25, grifos da autora). 

    

 

 

A autora, como já foi assinalado, chama a atenção para o fato de que 

implicar a noção de  complexidade nesta reflexão é assumir a necessária 

desconstrução de um padrão no qual se possa alocar o ‘velho’. Levando isso 

em conta, entendo que a tarefa de um pesquisador do campo da Gerontologia 

não é nada fácil. Isso porque: 

 

a velhice é o que acontece às pessoas que ficam velhas; 

impossível encerrar essa pluralidade de experiências num 

conceito, ou mesmo numa noção. Pelo menos, podemos 

confrontá-las umas com as outras, tentar destacar delas as 

constantes e dar as razões de suas diferenças. (BEAVOIR, 

1990: p. 345). 

 

 

 

Nessa perspectiva, investigar as variáveis em causa no processo de 

envelhecimento e na velhice demanda uma articulação entre fronteiras 
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disciplinares para que, cada vez mais, a Gerontologia se legitime como um 

campo científico e, também, profissional. Faço tal consideração porque levo em 

conta o seguinte sentido suscitado pelo termo ‘interdisciplinaridade’:   

 

convergência de duas ou mais áreas do conhecimento, não 

pertencentes à mesma classe, que contribua para o avanço 

das fronteiras da ciência e tecnologia, transfira métodos de 

uma área para outra, gerando novos conhecimentos ou 

disciplinas e faça surgir um novo profissional com um perfil 

distinto dos existentes com formação básica, sólida e 

integradora. (CAPES5, 2009: p. 7).  

 

 

 

Essa tentativa de convergência, que tem como resultado um ‘novo’ 

(tanto do ponto de vista teórico como metodológico), é um dos maiores 

desafios que se impõe à Gerontologia. Groisman (2002) parece reconhecer 

essa dimensão quando assinala que “há problemas internos em sua 

formulação como campo de saber que parecem comprometer sua consolidação 

como profissão e seu reconhecimento como disciplina científica” (p. 61). Para 

ele, isso se deve, principalmente, ao fato de que “a gerontologia parece ter a 

pretensão de abarcar tudo que diz respeito a seu objeto, o idoso, sob o 

pretexto de uma abordagem holística, biopsicossocial” (p. 62).  

 

 

Por um lado, é preciso considerar que atingir o ‘todo’ é da ordem do 

impossível para qualquer ramo da ciência: razão pela qual convivem hipóteses 

(no plural) para abordar um mesmo objeto. Isso vale, também, para a 

Gerontologia. Um pesquisador que tem “a pretensão de abarcar tudo” está, de 

fato, equivocado. Mas, cabe indagar: é esse mesmo o compromisso ético que 

mobiliza a investigação no campo da Gerontologia?  Se tomo Beauvoir (1990) 

como interlocutora, eu diria que não (como se explicita na sua afirmação que 

                                                
5Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Documento da Diretoria de 
avaliação de 2009. 
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coloquei em destaque anteriormente) e se levo em conta que esse campo é, 

por definição, interdisciplinar, esse ponto de vista é ratificado.  

 

 

De outro lado, talvez se deva mesmo pensar qual é a relação entre uma 

abordagem ‘holística’ e a concepção de interdisciplinaridade. O holismo é, 

como se sabe, a “teoria segundo a qual o todo é algo mais do que a soma das 

suas partes” (LALANDE, 1999: p. 1269). Essa definição nos coloca diante de 

dois desdobramentos: (1) a soma das partes não é igual ao todo. 

Consequência que favorece a idéia de que o todo é inapreensível como tal; (2) 

há algo mais que se impõe à constituição de um todo. Esse ‘algo mais’ não é 

propriamente um fato, mas um certo modo – dialético – das partes entrarem em 

relação entre si. Se ele for apreendido, há chances de se atingir o todo? Não é 

essa leitura que faço do que vem a ser interdisciplinaridade. Mas, talvez seja 

essa dimensão que foi privilegiada na crítica de Groisman (2002: p. 62): uma 

Gerontologia que deseja atingir o todo e dizê-lo na sua inteireza. 

 

 

Não considero que essa crítica deva generalizar-se para o campo como 

um todo. Afinal, seu delineamento – mais especificamente, a Gerontologia 

Social – revela, antes de tudo, um compromisso com a “quebra da conspiração 

do silêncio” (BEAUVOIR, 1990: p. 34) sobre a velhice. Tomá-la como 

proposição problemática se constitui um importante passo para a 

desconstrução do estigma de declínio e improdutividade com o qual foi 

científica e socialmente articulado. O ganho de visibilidade que lhe conferiu a 

Gerontologia se desdobrou em conceitos que, por sua vez, produziram novas e 

múltiplas imagens (como vimos anteriormente) que, entretanto, deve-se admitir, 

nem sempre iluminaram a especificidade dessa condição vital/existencial. 

Algumas abordagens podem ter propiciado o embaralhamento do olhar 

daquele que procura entender a velhice, exatamente em função do afã de 

atingi-la toda e ‘de fora’.  
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É ainda Beauvoir quem nos mostra que o que era tão excluído pela 

ciência e pela sociedade, aos poucos foi ganhando relevância e ressonância no 

meio acadêmico, nos serviços sociais e no poder público, graças aos 

movimentos de investigação realizados na Gerontologia. Instigada não pela 

apreensão do todo, mas pela necessidade de explicitação do “lugar que é 

destinado aos velhos [...] da representação que se faz deles em diferentes 

tempos, em diferentes lugares” e, também, pela exigência de enfrentamento de 

questões, tais como: “o que há de inelutável na condição do velho? Em que 

medida a sociedade é responsável por ela? (BEAUVOIR, 1990: p. 48). 
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CAPÍTULO 2 

 

 

SAÚDE X DOENÇA: A POLARIDADE DINÂMICA 

DA VIDA COMO QUESTÃO-PROBLEMA PARA 

O CAMPO DA GERONTOLOGIA 

 

 

Como se viu na discussão encaminhada até o momento, desde o 

nascimento da Gerontologia como um campo científico até a atualidade, 

implícita ou explicitamente, a polaridade saúde x doença tem se configurado 

como um importante ponto de sustentação dos discursos sobre o processo de 

envelhecimento e/ou a velhice. Entendo que não se deva dar prosseguimento à 

reflexão que se encaminha nesta dissertação (que implica uma condição 

patológica, a afasia, articulada com a questão da velhice) sem, antes, 

aprofundar modos de se conceber essa dicotomia, o que equivale trazer à luz a 

história da construção de seus significados na Medicina (espaço próprio de sua 

delimitação conceitual).  

 

Para tal, tomo como apoio, fundamentalmente, as discussões 

encaminhadas por Canguilhem (1966/2009) e Foucault (1980/2008). O 

primeiro, um médico filósofo que examinou a dicotomia normal x patológico no 

espaço teórico-clínico da Medicina e, o segundo, porque encaminhou uma 

reflexão sobre a natureza da clínica. A visada subversiva de Canguilhem é 

marcada pela ousadia de (1) questionar, na distinção saúde x doença, a 

exclusividade da adoção da abordagem quantitativa (objetiva, positivista) como 
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parâmetro de discernimento desses dois estados e (2) propor que se incluísse 

uma dimensão subjetiva e social na determinação de ambos. Marcas que se 

imprimiram também no trabalho foucaultiano. Não é sem razão, portanto, que 

tomo esses dois autores como referência. Faço isso porque é no interior de tal 

perspectiva que encontro um caminho para lidar com a complexa questão que 

se impõe neste trabalho: o enfrentamento (clínico e não clínico6) da fragilidade 

deflagrada pela incidência de afasia na velhice.  

 

Canguilhem (1966/2009) volta sua atenção para a mudança do saber 

médico que ocorre entre os séculos XVIII e XIX. Ele nos faz ver que foi o 

advento da anatomopatologia (século XIX) que lhe conferiu positividade e 

estatuto científico. Mas essa conquista, diz ele, teve um custo: o de distanciar o 

médico (clínico e pesquisador) do doente. A ontologização da doença e, 

consequentemente, o apagamento gradativo do doente, são partes do 

processo que envolve a resolução de compromisso da Medicina com seu 

objeto de investigação: a doença. Curioso e paradoxal é que, como lembra o 

autor, os fundamentos do “saber sobre a doença” foram edificados, 

anteriormente, tendo como ponto de ancoragem a escuta atenta do médico 

para os relatos dos pacientes acerca de suas experiências de “tornar-se 

doente”.  

 

Para seguir as mudanças que caracterizaram o saber médico do século 

XVIII até nossos dias, vou tomar, inicialmente, o trabalho de Foucault 

(1980/2008) como referência porque, em seu livro O Nascimento da Clínica, o 

que está em causa é o período compreendido entre os séculos XVII e XVIII. 

Em seguida, tomo como apoio Canguilhem (1966/2009), que examina, 

minuciosamente, os séculos XIX e XX.  

                                                
6  Vale ressaltar que atendimento não clínico, neste caso, é configurado pelas atividades 
desenvolvidas nas oficinas promotoras de inclusão social do Centro de Atendimento a Afásicos 
(CAAf) da DERDIC-PUCSP. 
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O olhar de Foucault para o nascimento da clínica médica nos mostrou, 

por exemplo, que a influência do modelo botânico foi decisiva para engendrar a 

primeira racionalidade sobre a doença no espaço da Medicina: “a história 

natural, desde a segunda metade do século XVII, se propusera analisar e 

classificar os seres naturais segundo suas características visíveis” (1980/2008: 

p. 96). A anotação descritiva das mudanças (sintomas) relatadas pelos 

pacientes foi o meio pelo qual se produziu uma primeira representação racional 

sobre a doença: o que estava em causa, naquele momento, era identificar e 

classificar, pela via da semelhança/diferença, agrupamentos sintomáticos para 

referir diferentes modos de manifestação de doenças. Desse modo é que a 

nosologia foi edificada. Por isso, no século XVIII, falar em doença era o mesmo 

que falar em “coleção de sintomas”.  

 

Vale dizer que, para Foucault, a doença se oferecia ao olhar do médico, 

no século XVIII sob a forma de “sintomas” e “signos”. Essa dupla natureza 

colocava em jogo a relação entre o visível (os sintomas manifestos) e o 

invisível (o curso de seu desenvolvimento). O signo é resultado, então, de uma 

operação que transforma o sintoma em elemento significante e que significa a 

doença. Dito de outro modo: a face sensível da doença permite significar o que 

não se oferece ao olhar: prognosticar o que vai se passar, fazer a anamnese 

do que se passou.  

 

Essa racionalidade que o quadro nosológico permitiu introduzir foi 

decisiva para que, a partir do final do século XVIII, o modelo matemático 

passasse a jogar suas cartas na construção do saber médico, transformando a 

clínica num espaço de exercício também do cálculo de probabilidades. A 

medicalização dos hospitais contribuiu, de forma decisiva, para que isso 

acontecesse, na medida em que “a certeza médica se constitui não a partir da 

individualidade completamente observada, mas de uma multiplicidade 

inteiramente percorrida de fatos individuais” (Foucault, 1980/2008: p. 115). Vale 

lembrar que o espaço hospitalar se oferecia como lugar para observação de 
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um número muito maior de “casos” e, ao mesmo tempo, para a busca do que 

se repetia em cada um deles, o que determinou uma diferença de posição 

relativamente à construção de um conhecimento sobre as doenças: “o 

indivíduo posto em questão é menos a pessoa doente do que o fato patológico 

indefinidamente reprodutível em todos os doentes igualmente afetados” 

(Foucault, 1980/2008: p. 110). Foi assim que se processou, inicialmente, o 

distanciamento do dizer do paciente em favor do discurso médico sobre a 

doença.  

 

Outro passo decisivo nessa mesma direção foi a superação dos 

obstáculos morais e religiosos, antes impostos à abertura dos cadáveres. Ela  

respondeu, no século XIX, pela primazia do método anatomoclínico na 

investigação das doenças. Assim, ajustaram-se a leitura dos sintomas e o 

registro das frequências com a percepção anatômica do “mal”: a nosologia 

(agrupamento das doenças) se associou à nosografia (identificação dos órgãos 

que lhe servem de suporte). A distribuição da doença por massas anatômicas 

contribuiu para colocar, cada vez mais, o doente “entre parênteses” já que a 

escuta do médico passou a dar lugar ao olhar o corpo mudo (o cadáver), na 

teorização e no exercício da Medicina. 

 

Esse duplo movimento – que marca o saber médico no século XIX – 

conferiu ao discurso organicista os primeiros fundamentos de sua positividade. 

Canguilhem (1966/2009) se deteve num deles, o registro das frequências, 

utilizado não só para estabelecer semelhanças e diferenças entre quadros 

patológicos, mas também para orientar a decisão sobre o que é normal e 

patológico. E ele o fez porque entendeu que era preciso examinar uma tese – 

dominante neste século – que, ainda hoje, tem um papel fundamental na 

concepção que se tem acerca dos estados de saúde e doença, qual seja: 
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os fenômenos patológicos nos organismos vivos nada mais são 

que variações quantitativas, para mais ou para menos, dos 

fenômenos fisiológicos correspondentes. Semanticamente, o 

patológico é designado a partir do normal, não tanto como a ou 

dis mas como hiper ou hipo. (CANGUILHEM, 1966/2009: p. 22) 

 

O autor, ao analisar os estudos realizados por Auguste Comte e Claude 

Bernard (dois dos maiores representantes desse ponto de vista), deixa ver que, 

tanto do ponto de vista teórico quanto clínico, essa tese deve ser colocada sob 

suspeição:  

é absolutamente ilegítimo sustentar que o estado patológico é, 

real e simplesmente, a variação – para mais e para menos – do 

estado fisiológico. Pode-se considerar que esse estado 

fisiológico tenha, para o ser vivo, uma qualidade e um valor e, 

então, seria absurdo prolongar este valor – idêntico a si mesmo 

sob suas variações – até um estado dito patológico, cujo valor 

e cuja qualidade se diferenciam do valor e da qualidade do 

estado fisiológico com os quais, no fundo, formam contraste. 

(CANGUILHEM, 1966/2009: p. 84-85) 

 

Há dois pontos, nessa afirmação, que merecem nossa atenção:  

(1) a proposição de que os estados normal e patológico devam ser 

tomados como opostos qualitativos (e não quantitativos), sustentada na 

apreciação do “ser vivo” sobre o “contraste” que ele experimenta numa e noutra 

condição. Nessa medida, Canguilhem faz valer a concepção segundo a qual  

"pathos [implica] sentimento direto e concreto de sofrimento e de impotência, 

sentimento de vida contrariada" (CANGUILHEM, 1966/2009: p. 106). Nessa 

medida, não se pode prescindir do “ser” para definir o que é saúde ou doença. 

Assim, ele não nos deixa esquecer que os médicos modernos são herdeiros de 

uma cultura médica que se fundou na escuta de “queixas”, ou seja, na 

percepção de homens que não se reconheciam mais idênticos ao seu passado. 
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Experiência que, de fato, suscitou o conhecimento que hoje se tem da doença 

e que deveria funcionar como um alerta: não se deve considerar o “ser” apenas 

como uma máquina cujo rendimento deve ser medido; 

 (2) o argumento lógico e insustentável de que, nessa hipótese, está 

suposta uma continuidade (e, portanto, homogeneidade e identidade) entre os 

estados normal e patológico. Mas como sustentar que fisiologia e patologia 

sejam uma só e mesma coisa (que apenas varia quantitativamente), quando o 

que se procura é explicar o que lhes confere diferença essencial? Esse é o 

paradoxo com o qual tem que se haver aqueles que reduzem qualidade à 

quantidade. Redução que os fatos e a experiência do ser vivo insistem em 

denunciar: “convém lembrar [...] que a quantidade é a qualidade negada, mas 

não suprimida” (CANGUILHEM, 1966: p. 83).  

  

Em meio a tais críticas, Canguilhem vai montando sua proposta que se 

oferece como alternativa à tese quantitativa dominante do saber médico no 

século XIX. Depois de voltar sua atenção para autores, tais como Lagache 

(1938), Minkowsky (1938), Ey (1936), Jaspers (1933) e Goldstein (1933), ele 

conclui que a vida – tanto do ponto de vista biológico, como social – é uma 

atividade normativa. Isso quer dizer que viver está vinculado à capacidade de 

instituir normas para resistir à destruição. Do ponto de vista biológico, a 

normatividade equivale a um esforço espontâneo de defesa que comporta dois 

polos: normalidade e patologia. Isso significa que "há normas biológicas sãs e 

normas patológicas, e as segundas não são da mesma natureza que as 

primeiras" (CANGUILHEM, 1966/2009: p. 99). Nessa medida, a patologia não é 

ausência de norma, mas norma de vida inferior, se comparada às normas que 

são instituídas no estado fisiológico:  

 

o estado patológico ou anormal não é conseqüência da 

ausência de qualquer norma. A doença é ainda uma norma de 

vida, mas é uma norma inferior, no sentido que não tolera 

nenhum desvio das condições em que é válida, por ser incapaz 
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de se transformar em outra norma. O ser vivo doente [...] 

perdeu a capacidade normativa, a capacidade de instituir 

normas diferentes em condições diferentes. (CANGUILHEM, 

1966/2009: p. 146) 

 

Essa última afirmação não dá margem à dúvida: a diferença entre 

normalidade e patologia (saúde x doença) não é, para Canguilhem, uma 

questão de mais (hiper) ou menos (hipo). Ela envolve um conceito de valor 

(inferior x superior) e não se reduz a uma realidade estatística. Razão pela 

qual, em termos de normas biológicas, o ser vivo deve ser tomado como 

referência já que, para ele, “a doença não é uma variação da dimensão de 

saúde; ela é uma nova dimensão da vida” (CANGUILHEM, 1966/2009: p. 149). 

Normatividade biológica é, então e antes de tudo, algo individual. Assim, menos 

que a comparação entre indivíduos, o que é importante considerar é o modo 

como cada um pode ultrapassar a norma que define o normal momentâneo 

para instituir, em novas situações, novas normas: 

 

Sob este prisma, a norma seria sempre individual, ou seja, ela 

não seria a média, mas sim uma noção-limite que definiria o 

máximo da capacidade de um ser. A média, por si só, não seria 

capaz de estabelecer o normal ou anormal para determinado 

indivíduo. (COELHO & FILHO, 1999: p. 19) 

 

Normalidade x patologia (saúde x doença) são, portanto, de acordo com 

o ponto de vista de Canguilhem, polos que se alternam na dinâmica da vida. 

Mas, quando se fala em vida, não se pode esquecer que “o homem, mesmo 

sob o aspecto físico, não se limita a seu organismo [...]. É, portanto, além do 

corpo que é preciso olhar para julgar o que é normal ou patológico para esse 

mesmo corpo” (CANGUILHEM, 1966/2009: p. 162). Consideração que se 

desdobra em assinalamentos que implicam uma discussão relativa à 
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longevidade. Não sem razão, como veremos, o autor traz no corpo do texto de 

sua reflexão, uma citação de Flourens (1955), segundo quem:  

 

vemos, todos os dias, homens que vivem oitenta ou cem anos. 

Sei muito bem que o número dos que chegam a essa idade é 

pequeno em relação ao número dos que não chegam, mas, 

enfim, há quem chegue. E, do fato de se chegar, às vezes, a 

essa idade, é muito possível concluir que se chegaria mais 

freqüentemente até lá se circunstâncias acidentais e 

extrínsecas, se causas perturbadoras não viessem se opor a 

essa longevidade. (apud CANGUILHEM, 1966/2009: p. 116) 

 

 

Como se vê, entra em cena aí um “para além do orgânico” como fator 

determinante da conquista de uma vida mais longa. Se “circunstâncias 

acidentais e extrínsecas” não podem ser imediatamente significadas, na 

sequência do texto, Canguilhem deixa ver de que modo ele interpreta esse 

acréscimo, introduzido por Flourens, quando convoca também Halbwacs 

(1912) para o debate. Do trabalho desse último, o médico pinça a seguinte 

afirmação:  

 

a morte é um fenômeno social, a idade em que ela ocorre 

resulta, em grande parte, das condições de trabalho e de 

higiene, de atenção à fadiga e às doenças, em resumo, de 

condições sociais tanto quanto fisiológicas. Tudo acontece 

como se uma sociedade tivesse 'a mortalidade que lhe 

convém', já que o número de mortos e sua distribuição pelas 

diversas faixas etárias traduzissem a importância que uma 

sociedade dá ou não ao prolongamento da vida. (apud 

CANGUILHEM, 1966/2009: p. 127)  
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Levando em conta a noção de normatividade biológica, antes discutida, 

deve-se considerar que morrer é consequência de deixar de ser normativo. 

Com Halbwacs, Canguilhem nos leva a considerar que a complexidade 

subjacente à capacidade de manutenção da vida, no humano, se realiza 

sempre no seio de uma sociedade. Nessa medida, ela está atrelada também a 

“condições extrínsecas” que, se consideradas, favorecem (ou não) o 

prolongamento da vida. Entende-se porque, com Canguilhem, se tenha que 

levar em conta que “a duração média da vida não é a duração de vida 

biologicamente normal, mas é, em certo sentido, a duração da vida socialmente 

normativa” (CANGUILHEM, 1966/2009: p. 127).  

 

 

Desse modo, não me parece lícito marginalizar, nas considerações 

sobre a conquista da longevidade, a insistente preocupação dos estudiosos 

com a qualidade que se imprime (ou não) aos anos vividos. É nessa 

perspectiva que trago, no próximo item, tendências de abordagem dessa 

questão no campo da Gerontologia. 

 

 

 

2.1 A velhice fragilizada: dizeres da Gerontologia 

 

Tendo em vista a articulação entre a homogeneização da condição 

existencial referida pelo termo “velhice” e a marginalização social que nela se 

inscreve, começo a articular o que discuti anteriormente com o conceito de 

“fragilidade”. Passo a considerar, por exemplo, que tal condição não é 

propriamente resultado de limitações ou dependências instauradas apenas 

pela condição física e/ou fisiológica, mas por valores e práticas sociais pouco 

sensíveis à diversidade e, também, por determinantes de ordem subjetiva.  

 

Se é indubitável que a conquista da longevidade pode se traduzir em 

ganho subjetivo e social se os anos adicionados à vida forem vividos com 



42 
 

qualidade, não é menos verdade que o adiamento da morte não implica, 

necessariamente, a manutenção de boas condições vitais. Basta lembrar que 

doenças como depressão, osteoporose e incontinência urinária, implicam baixo 

índice de letalidade (CHAIMOWICZ, 2006), podem comprometer decisivamente 

a realização das atividades de vida diária e comprometer a qualidade vital. 

Considerações como essa têm levado alguns estudiosos (CAMARANO, 2002; 

2006; CHAIMOWICZ, 1997; 2006; VERAS, 2008; 2009) ao reconhecimento de 

que é preciso voltar o foco da reflexão sobre a saúde do segmento 

populacional idoso ou, mais especificamente, sobre as suas condições efetivas 

(biopsicossociais) para sustentar uma vida autonôma 7  e independente 8 . 

Considera-se que os obstáculos que se apresentam para tal podem tornar a 

longevidade um “problema”, tanto para aqueles que vivenciam a velhice, como 

para o conjunto da sociedade (grupo familiar, comunidade, Estado etc.). 

 

Teixeira (2008), ao revisar a literatura sobre o conceito de ‘fragilidade’ no 

segmento populacional idoso, concluiu que a proliferação de definições 

diversas (e até mesmo conflitantes entre si) demonstra a dificuldade de se 

chegar a um consenso sobre o que seria tal condição 9 . Em estudo mais 

recente, a mesma autora ratifica os resultados de sua pesquisa anterior10: 

 

fragilidade é um termo de uso crescente entre os profissionais 

da gerontologia e geriatria para indicar uma síndrome clínica, 

que torna os idosos vulneráveis ao declínio da capacidade 

funcional, às quedas, às comorbidades e à redução da 

expectativa de vida. Entretanto, a multiplicidade de definições 
                                                
7 De acordo com Teixeira (2010), entende-se como autonomia a liberdade de agir e tomar 
decisões acerca de sua vida. 
8  De acordo com Teixeira (2010), entende-se como independência a possibilidade de 
realização de atividades de vida diária sem auxílio de terceiros.  
9 Alguns estudos têm prioritariamente um enfoque biomédico; outros enfatizam a influência dos 
fatores psicossociais e há, ainda, aqueles que reforçam a característica multidimensional da 
síndrome. 

10 Borges & Menezes (2009), num estudo muito parecido com o de Teixeira (2008) também 
referem que a falta de definição e marcadores consensuais para a síndrome da fragilidade faz 
com que os estudos na área continuem a produzir resultados conflitantes. 
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de fragilidade na literatura científica demonstra que não há 

consenso sobre o conceito e o uso desse termo. (TEIXEIRA, 

2010: p 13). 

  

A pesquisadora ainda acrescenta que, na década de 1970, a expressão 

“idoso frágil” era utilizada para referir aqueles que viviam em condições 

socioeconômicas desfavoráveis e apresentavam fraqueza física e déficit da 

função cognitiva. Já na década de 1980,  

as publicações médicas estabeleceram relações de 

equivalência entre incapacidade e fragilidade, descrevendo a 

entidade por expressões, tais como: idade avançada, 

comorbidades, vulnerabilidade, déficit físico. (TEIXEIRA, 2010: 

p 16)11  

 

Na década de 1990, essa postura se recrudesceu de tal modo que a 

expressão frail elderly (“idoso frágil”) foi inserida na Medline para referir: “idosos 

frágeis são adultos mais velhos ou indivíduos idosos que estão com falta 

generalizada de força e são susceptíveis, de maneira atípica, às doenças ou 

outras enfermidades” (p. 16). 

 

Ainda nessa mesma década, Puts et al (2006) lançaram uma questão: a 

presença de disfunções vitais (vinculadas com doença crônica e/ou estado de 

confusão mental e/ou suscetibilidade para quedas) configuraria 

necessariamente uma condição mínima básica para a identificação da 

síndrome de fragilidade na velhice? Na investigação que empreenderam, foi 

aberto espaço para que os próprios idosos se posicionassem sobre os 

significados da fragilidade, de um lado, e do envelhecimento bem-sucedido, do 

outro. Vinte e cinco sujeitos, residentes em Amsterdã, com idade entre 55 e 88 

anos participaram da investigação. Os resultados indicaram que os mesmos 
                                                
11 Autores como Hogan, Fried e Walston (1997) referem à fragilidade como um fator decisivo 
em relação às doenças crônicas, quase que uma consequência natural destas, impossível de 
ser contornada. 
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entendiam que fragilidade e envelhecimento bem-sucedido eram (ambos) 

condições multifatoriais, multidimensionais e opostas, que interferiam 

diretamente em suas atividades. Na ótica desses sujeitos, o envelhecimento 

bem-sucedido estava intrinsecamente relacionado com “estar saudável e ativo”, 

o que implicava as dimensões físicas, cognitivas e sociais. “Fragilidade”, ao 

contrário, seria um estado caracterizado pelo atravessamento de problemas 

psicossociais e diminuição da saúde. Note-se que as concepções de saúde e 

fragilidade, embora refiram estados nos quais se cruzam as dimensões 

biopsicossociais, se opõem mutuamente, o que equivaleria dizer que a última é 

sinônima de doença.  

 

Uma pesquisa da mesma natureza que a conduzida por Puts et al foi 

realizada por Camargos, Perpétuo & Machado (2005) com idosos paulistanos, 

mas com objetivo específico de estimar, a partir dos dados coletados, de que 

modo seriam vividos os anos remanescentes, levando-se em conta as taxas de 

prevalência de incapacidade funcional e dependência. Os resultados obtidos 

indicaram que, embora as mulheres idosas paulistanas apresentem maior 

expectativa de vida os homens, a taxa de incapacidade funcional aumenta na 

medida em que aumenta a proporção de anos vividos. Esse dado, que, na ótica 

dos autores, indica a importância de se considerarem diferenças entre os sexos 

em relação a demanda de cuidados, também leva ao reconhecimento de que 

as políticas públicas deveriam estar voltadas para construção de suporte 

adequado para o atendimento de idosos (de ambos os sexos) antes que se 

instale uma condição de incapacidade funcional: assim, esse segmento etário 

teria maiores chances de viver a velhice de modo saudável. Se a incapacidade 

funcional, entretanto, já estiver estabelecida eles também julgam necessário 

intervenção das políticas sociais que garantam ao idoso melhores condições de 

vida. 

  

Como se viu, há diferença entre as condições referidas pelo termo 

“fragilidade” e as que se abrigam sobre o termo “incapacidade”:  
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a primeira indica uma perda de função, ao passo que a outra 

reflete um estado de instabilidade e risco para futuro declínio 

funcional. A incapacidade pode se sobrepor à fragilidade e a 

comorbidades preexistentes. (MUNIZ et al., 2008: p. 190) 

 

 

Entendo que, nesse breve histórico sobre o modo como o termo 

“fragilidade” passou a se associar ao termo “velhice”, pode-se identificar um 

deslocamento conceitual gradativo (embora não se deva perder de vista a 

simultaneidade de diferentes usos). Eu diria que, numa visão mais organicista, 

predomina a ideia de “síndrome fisiológica” de difícil possibilidade de reversão 

(associação que envolve presença de doenças crônicas, perda de 

funcionalidade, incapacidade, e de autonomia/independência nas atividades de 

vida diária). Contudo, há também um movimento no sentido de se levar em 

conta fatores externos (ambientais, socioeconômico e culturais) na 

determinação dessa condição.  

 

 

Talvez seja interessante, ainda, trazer à luz a discussão encaminhada 

por Veras (2008). Discussão que nos confronta com a seguinte realidade: 25% 

da população idosa brasileira, que vive nas regiões metropolitanas, é 

economicamente ativa. Isso não quer dizer que não haja um grande número de 

idosos que possuem algum tipo de doença e que, em função dela, encontram-

se inativos e/ou demandam cuidados especiais. Segundo esse mesmo autor, 

dos 650 mil novos idosos que são incorporados à população brasileira a cada 

ano, uma parte significativa apresenta doenças crônicas e, em alguns casos, 

limitações funcionais. Acrescente-se a isso o fato de que a maioria deles 

encontra dificuldades de acesso a recursos, tais como tratamento 

farmacológico e não farmacológico, em virtude da falência das redes públicas 

de atendimento e do custo impingido a essa faixa etária no sistema privado. 

Não sem razão, Veras (2009) insiste em dizer que a elaboração de política 

pública para o cuidado do idoso deveria ter como fundamento o conceito de 
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capacidade funcional, isto é, capacidade para manter, do ponto de vista físico e 

mental, uma vida independente e autônoma.  

 

 

Faz-se necessário reconhecer, ainda, que pesquisas atuais 

(BERTACHINI & GONÇALVES, 2002; MUNIZ et al. 2008; HERZLICH, 2005) 

mostram um aumento alarmante da incidência de idosos que precisam de 

acompanhamento multiprofissional para reabilitação. Com a ampliação da 

expectativa de vida, os recursos medicamentosos para manter idosos com 

doenças crônicas (como problemas circulatórios, respiratórios e cardíacos, 

entres outros) também aumentou. Entretanto, não se constata aumento no 

número de atendimentos a essa população. 

 

 

Apoiada nessas pesquisas, em Camarano (2002; 2006), Chaimowicz 

(1997; 2006) e Veras (2008; 2009), arrisco a dizer que, atualmente, as políticas 

públicas não têm conseguido desenvolver estratégias muito eficazes para 

atender idosos fragilizados ou promover a saúde daqueles que não se 

encontram nessa situação. Do meu ponto de vista ainda devem ser 

disponibilizados recursos (financeiros e humanos) para o atendimento de suas 

necessidades de reabilitação, inserção social e cultural, o que constitui solo 

fértil para a deflagração ou recrudescimento da fragilização da velhice.  

 

 

Para finalizar esse item, gostaria de colocar ênfase nos trabalhos que 

abordam a questão da fragilidade pela via da (des)estruturação psíquica que, 

como se sabe, pode atuar de forma negativa no bem-estar e na qualidade de 

vida dos idosos, interferindo assim na determinação de uma tal condição na 

velhice. Inicio pela reflexão realizada por Goldfarb (2006), psicanalista que 

atenta para o fato de que a fragilidade é propriamente uma condição humana e, 

por isso, não deve ser referência específica e exclusiva da velhice: 
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a condição de fragilidade será maior se, ante a realidade de 

perdas funcionais, afetivas, sociais e existenciais, o sujeito se 

sente desamparado e não encontra situação de ajuda, amparo 

e proteção. Conclui-se, então, que além do declínio biológico e 

vulnerabilidade social 12 , fatores subjetivos e culturais 

contribuem na montagem da situação de fragilidade. 

(GOLDFARB, 2006: p. 74)  

 

Muitas vezes, assinala a autora, a imagem social estigmatizada do 

idoso, disseminada na sociedade, pode levá-lo a se considerar um indivíduo 

sem valor ou função. Essa representação pode se desdobrar numa questão 

existencial que, aliada ao sentimento de aproximação com a finitude da vida, 

pode compor um quadro complexo no qual se configuraria uma situação de alto 

risco de sofrimento psíquico. Em alguns casos, isso pode se oferecer como 

obstáculo para que o idoso desenvolva projetos e alimente boas expectativas 

para o futuro: 

 

Nos idosos, a falta de projeção em direção ao futuro pode levar 

ao risco de extinção do desejo de lutar pelo próprio bem-estar, 

afetar profundamente a saúde e mobilizar um desejo de 

isolamento tão forte que provocará um encapsulamento, 

interrupção dos vínculos e desejo de esquecimento do mundo 

(GOLDFARB, 2006: p. 76).  

 

 

Nessa ótica, deve-se discutir fragilidade tendo em vista a noção de 

subjetividade, ou os efeitos singulares que a presença/ausência de doença 

e/ou o desinvestimento social e a marginalização que dela decorre podem 

produzir. De fato, nem todos os velhos reagem do mesmo modo a esses 

                                                
12

 Segundo Paz, Santos & Eidt (2006), a vulnerabilidade social é fato decorrente da diversidade 
de circunstâncias enfrentadas no cotidiano pelo idoso. Assim, as condições culturais, 
econômicas e políticas precisam ser consideradas, quando se deseja compreender as razões 
pelas quais as pessoas consideram ou não possuir qualidade de vida. 
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mesmos fatores. Fragilidade pode ser resultado, inclusive, de isolamento como 

forma de proteção da “morte simbólica que retira o sujeito do circuito do desejo” 

(GOLDFARB, 2006: p. 80).  Descobrir significados positivos para a existência é 

crucial para que idosos consigam lidar melhor com a experiência de perdas e 

limitações (que, diga-se de passagem, pode se impor em qualquer fase da 

vida). O suporte social pode ser, nesses casos, bastante importante para 

aqueles que se fragilizam ante adversidades que se impõem à existência 

humana.  

 

É ainda no interior dessa mesma linha de raciocínio que Rabelo & Neri 

(2005) tematizam a questão da fragilidade na velhice. Para elas, a ocorrência 

de uma eventual incapacidade do idoso demanda efetiva mudança e traz 

dificuldades de ajustamento pessoal em função de certas interrupções que 

podem se manifestar na continuidade do estilo de vida anteriormente vivido. 

Faz-se necessária, nessa ótica, a utilização de recursos de enfrentamento, 

além de mais esforços para manejar a situação que se configura. 

 

Neri 13 , que coordena o projeto FIBRA (uma pesquisa nacional, 

financiada pelo CNPq, que investiga a “Fragilidade em Idosos Brasileiros” e 

que é realização conjunta das seguintes universidades: Universidade Estadual 

de Campinas – Unicamp, Universidade de São Paulo – USP, campus de 

Ribeirão Preto, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro – UERJ), entende que é preciso reconhecer a 

condição de fragilidade do idoso, levando em consideração tanto 

biomarcadores, quanto indicadores sociais e psicológicos. Seu compromisso, 

nessa pesquisa, é estudar, também, os fatores culturais que determinam estilos 

de vida e formas de enfrentamento que se combinam com os determinantes 

socioeconômicos, dando origem a formas peculiares de lidar com a fragilidade. 

A autora acrescenta que o acúmulo de perdas pode levar o idoso à depressão 

                                                
13

 Relato extraído de entrevista concedida pela pesquisadora ao jornal interno da Unicamp (10 
a 16 de dezembro de 2007, JORNAL DA UNICAMP). 



49 
 

ou ao isolamento social, diante da incapacidade de continuar realizando suas 

atividades do dia a dia.  

 

Antes de dar mais um passo nesta reflexão, gostaria de assinalar que a 

exploração dessas diferentes visões sobre “fragilidade” na velhice, me levou a 

constatar que o olhar dos autores consultados ainda está bastante voltado ao 

declínio das funções vitais como fator determinante de sua instauração. Essa 

tendência dominante se fundamenta na seguinte sequência articulada: 

Envelhecimento à Vulnerabilidade/incapacidade funcional à Dependência ao 

outro. Base da definição da “síndrome de fragilidade” orgânica, ela confunde, 

ao meu ver, sinais que nem sempre se apresentam como índices de patologia 

e que – não necessariamente – podem manifestar-se na velhice. Note-se que 

tal consideração nos leva a concluir que ela comporta imprecisão relativamente 

à partição normal x patologia e é, por definição, generalizante.  

 

 

2.2 Questões que se impõem ao exercício de uma clínica no âmbito da  

       Gerontologia 

 

Levando em conta a discussão encaminhada até aqui (que focalizou as 

mudanças no saber médico sobre saúde x doença e o modo como o conceito 

de “fragilidade” foi se associando ao de “velhice”), proponho-me, agora, a 

realizar um debate que envolve o exercício de uma clínica com idosos no 

campo da Gerontologia (mais especificamente, num “para além” da Medicina).  

 

 

Entendo que a discussão de Lichtenberg (1999), sobre as 

especificidades do diagnóstico de idosos no campo Gerontologia Clínica, possa 

ser tomada como representativa de uma tentativa de transição entre o modelo 
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estritamente médico e as novas abordagens do conceito de saúde14. O autor 

assinala que, atualmente, há uma enorme variedade de clínicos não-médicos 

cuja intervenção está prioritariamente relacionada ao atendimento de idosos 

frágeis. Para ele, o denominado campo de exercício da “Gerontologia Clínica” 

tem se estabelecido enquanto tal apoiado em alguns princípios norteadores, 

quais sejam: 

  

1) idade cronológica e funcionamento não estão linearmente 

relacionados na determinação da condição clínica de idosos. 

Isso significa que as avaliações clínicas estão mais diretamente 

vinculadas à idade (capacidade) funcional do que à idade 

cronológica.  Dependência/independência nas atividades de vida 

diária tem sido tomados como “indicadores” na avaliação de 

funcionalidade e na definição dos cuidados de saúde que devem ser 

dispensados a idosos;  

 

2) é necessário reconhecer, nos espaços clínicos, a influência de 

comorbidade. Considera-se que na avaliação clínica gerontológica seja 

vital reconhecer a relação de interdependência entre saúde física e 

psicossocial. Isso porque não é raro entre idosos a coexistência de 

condições sintomáticas;  

 

3) a maior tarefa do clínico é distinguir, na velhice, o processo 

normal do patológico. No campo da gerontologia clínica, a tendência é 

que essa tarefa seja realizada tendo como suportes instrumentais 

diagnósticos que quantificam os sintomas, o nível de funcionalidade e os 

comportamentos do paciente. O argumento é o de que, assim, é 

possível replicar procedimentos para atingir um maior grau de certeza 

diagnóstica e, consequentemente, de generalização no processo de 

intervenção com finalidade de cura;  

 

                                                
14 Aquelas que tomam como referência o redimensionamento da noção de saúde produzido 
pela definição da Organização Mundial de Saúde: “perfeito estado de bem-estar físico, mental 
e social” (OMS, 1948). 
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4) gerontólogos clínicos devem, cada vez mais, enfatizar avaliações 

breves. Vários são os argumentos para sua utilização, entre os quais 

merecem destaque: a) o aumento crescente de evidência clínica de que 

elas são válidas e confiáveis; b) é preciso levar em consideração que 

pacientes idosos têm um nível de fatiga e frustração que podem interferir 

no resultado diagnóstico final e, também, na efetividade do tratamento. 

Uma experiência diagnóstica negativa (que leva muito tempo para ser 

realizada) pode, segundo os clínicos, tornar os pacientes menos abertos 

e mais resistentes à proposta de tratamento; c) em muitos setting 

clínicos, há poucos profissionais para cuidar de muitos idosos, ou seja, o 

tempo para o trabalho com os pacientes é restrito. Uma avaliação breve, 

tendo em vista os fatores anteriores, otimizaria a relação terapeuta-

paciente.  

 

 

Interessante notar que, embora o autor se declare filiado aos princípios 

que pressupõe a Gerontologia, a perspectiva clínica que nos oferece baseia-se 

em roteiros e/ou protocolos pré-estabelecidos que têm como fundamento uma 

abordagem quantitativa da oposição normal x patológico, tão cara à clínica 

médica, como debatido no capítulo 2. Como vimos, ela implica apagamento 

subjetivo. Tentei enfatizar, por mais de uma vez, que o envelhecimento e a 

velhice implicam uma complexidade que não está abarcada na proposta desse 

autor.  

 

 

Atuar na clínica com os idosos é sempre um desafio, pois devemos, ao 

acolhê-los, ter em mente algumas questões específicas, sem deixar de levar 

em consideração fatores importantes que poderão influenciar direta ou 

indiretamente no fazer clínico. Entender a dinâmica de vida de cada idoso, 

como ele está afetado por uma condição de fragilidade, sua relação com a 

família, todos esses são fatores que não podem sair de foco, pois com certeza 

estarão em jogo durante todo o atendimento clínico, atuando de maneira 

positiva ou negativa, dependendo de como elas são direcionadas. Por isso, no 

próximo capítulo, irei aprofundar um pouco mais a questão da fragilidade 
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dentro das doenças crônicas, especificamente em idosos que sofreram 

acidente vascular cerebral e tiveram como consequência alterações 

significativas em sua mobilidade e comunicação. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

A VELHICE FRAGILIZADA PELA AFASIA 

 

   

A afasia, em grande parte da literatura referente ao tema, é comumente 

referida como “perda ou perturbação da linguagem causada por lesão cerebral” 

(BENSON & ARDILA, 1993). Neste capítulo, procuro discutir a hipótese de que 

sua incidência responde, na maioria dos casos, pela fragilização do humano e 

pelo recrudescimento dessa condição quando o que está em causa é a velhice. 

Vejamos porque.  

 

Pesquisa realizada pelo Anuário Estatístico do Estado de São Paulo 

(2003)15mostra que, na faixa etária acima dos 65 anos, foram registrados 

61.008 óbitos entre idosos do sexo masculino e 61.838, do sexo feminino. No 

município de São Paulo, os números foram os seguintes: 16.319 e 18.385 

óbitos, respectivamente. Interessa à reflexão encaminhada neste trabalho 

trazer à luz o fato de que, entre os homens, a incidência de doenças 

cerebrovasculares (com destaque para o acidente vascular encefálico) 

respondeu por 9,55% dos casos. Entre mulheres, a mesma etiologia foi 

constatada em 11,11% dos óbitos. Chama a atenção, portanto, a alta 

incidência de morte causada por doenças cerebrovasculares na faixa etária 

antes referida.   

 

 

Pires et al. (2004), ao focalizarem os fatores de risco para AVE 

isquêmico entre  262 pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de 
                                                
15 Foi utilizada tal referência, tendo em vista sua relevância sobre o assunto abordado.  
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São Paulo, concluíram que a maioria dos pacientes, em ambos os sexos, se 

encontravam na faixa etária entre 60-70 anos (66%). Os fatores de risco 

elencados foram: frequência significativa de hipertensão arterial sistêmica, 

etilismo, tabagismo, cardiopatias pré-existentes, diabetes e dislipidemias. Os 

autores, então, ressaltaram que a detecção e o controle desses fatores deveria 

ser tarefa prioritária na área de atenção à saúde do idoso, o que permitiriam a 

redução significativa da incidência e recidiva do AVE16.  

 

 

Vale lembrar, entretanto, que muitos idosos acometidos por tal quadro 

não vão a óbito e passam a conviver com sequelas sensório-motoras e 

linguísticas decorrentes da lesão cerebral (afasia). Sua presença pode impactar 

na qualidade de vida desses idosos que, abruptamente, passam a 

experimentar dificuldade de sustentar papéis sociais antes assumidos, o que, 

muitas vezes, compromete o orçamento familiar (desestruturação financeira), 

quando não se torna mais possível permanecer em atividade laborativa. A 

desestruturação do núcleo familiar pode se apresentar como um dos fatores 

desdobrados dessa condição patológica. Se a lesão produz afasia, o sujeito 

experimenta, ainda, o drama de, em função da perturbação da linguagem, ter 

dificuldades para sustentar o laço social. Isolamento é uma das questões que 

se impõe fortemente nesses casos. 

 

 

Nessa última perspectiva, o estudo encaminhado por Viude (1998) 

deixou ver que numa amostra que envolvia 438 casos diagnosticados com  

acidente vascular encefálico, 15,29% do total apresentava afasia. Dado 

relevante que me leva a considerar, com Veras (2009), que dados obtidos por 

estudos epidemiológicos são valiosas fontes de informação para o 

planejamento do enfrentamento das situações que abordam. Na pesquisa que 

realizei para este trabalho verifiquei que esses estudos são escassos quando 

se leva em conta a afasia. Muitas vezes, as informações ficam no âmbito  
                                                
16 De acordo com os levantamentos de Fukujima (2010), o AVE é, atualmente, considerado a 
primeira causa de morte em adultos: 5-8 casos por 1.000 habitantes acima de 25 anos de 
idade. Cerca de 80% destes casos ocorrem com indivíduos acima de 45 anos de idade. 
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restrito do dispositivo de saúde que tem como função prestar atendimento ao 

paciente afásico. Embora não se devam generalizar os achados de Viude, 

entendo que eles podem ser vistos como indicadores de uma tendência 

preocupante. A realização de novas pesquisas sobre a incidência dessa 

patologia poderia sustentar políticas especialmente voltadas para a 

especificidade das necessidades desses pacientes, o que favoreceria viver a 

vida com mais qualidade. Embora este trabalho não seja de natureza 

epidemiológica, pretende-se que, mesmo assim, ele possa movimentar e 

contribuir para tal debate. 

 

 

Parto da seguinte consideração: se há um grande número de idosos que 

convivem com a afasia, não é menos verdade que a maioria deles, nessa 

“nova” condição vital/existencial tem dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde especializados nesse tipo de reabilitação. No que diz respeito ao 

atendimento fonoaudiológico, lanço mão de pesquisa realizada pelo Conselho 

Regional de Fonoaudiologia, publicada na “Revista de Fonoaudiologia”, edição 

nº 84 (janeiro, fevereiro e março de 2010): São Paulo (a maior e mais rica 

cidade do Brasil) conta apenas com 237 fonoaudiólogos na rede municipal, 

incluídos aí os profissionais que exercem funções administrativas. Isso significa 

que há um fonoaudiólogo para cada 48 mil paulistanos. Segundo Cristina Biz, 

residente da Comissão de Legislação e Normas do Conselho Regional de 

Fonoaudiologia (CRFa, 2ª região/SP), “o ideal seria um para cada 10 mil 

habitantes” (p. 7).  

 

 

Quando levamos em conta o acesso ao atendimento fonoaudiológico 

nas unidades básicas de saúde (UBS), o problema parece ainda mais grave: 

“menos de 10% do total de UBSs da capital contam com a presença de um 

fonoaudiólogo” (p. 8). Isso significa que um afásico, que depende do sistema 

público de saúde, pode esperar anos sem obter atendimento adequado. A 

situação não se altera muito para aqueles que possuem convênio médico, já 

que as coberturas preveem, no máximo, a realização de 12 sessões anuais: 

um número que não atende minimamente a demanda de tempo necessária 
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para o empreendimento de reabilitação. Esses dados deixam ver a 

complexidade da discussão sobre “fragilidade” implicada na deflagração da 

afasia: o drama subjetivo é recrudescido pela dificuldade de fazer valer o direito 

de acesso aos serviços de saúde. O que mostra que a nossa sociedade não 

está preparada para acolhê-lo, tornando-se suporte para seu enfrentamento.  

 

 

Para dar mais um passo na discussão que envolve “fragilidade”, “afasia” 

e “envelhecimento”, volto minha atenção, agora, para duas propostas que, no 

Brasil, problematizam a relação articulada entre atendimento clínico e ações 

que envolvem o compromisso com a inclusão social do afásico. Meu objetivo é 

deixar ver de que modo elas podem contribuir especificamente para orientar a 

discussão a que me propus nesta dissertação: refletir sobre a incidência da 

afasia no processo de envelhecimento e seus efeitos sobre o sujeito e seu 

grupo social. Meu interesse como fonoaudióloga com formação em 

Gerontologia é problematizar, ainda, de que modo tais ações podem impactar 

positivamente a vida de pacientes afásicos e, nessa medida, impactar também 

políticas públicas pertinentes ao tema. 

 

 

 

3.1 Sobre a afasia: alternativas para seu enfrentamento 

 

A definição de afasia com a qual iniciei a discussão neste capítulo pode 

ser tomada como uma paráfrase de inúmeras outras que circulam no âmbito da 

Afasiologia, um campo de estudo marcado, contudo, pela tensão entre 

abordagens diversas sobre o tema. Essa heterogeneidade resulta da reunião 

de pesquisadores oriundos de diferentes campos disciplinares: Medicina, 

Psicologia, Linguística, Fonoaudiologia, Neurolinguística, Filosofia, 

Neuropsicologia, entre outros. A atual configuração interdisciplinar dessa área 

foi se delineando aos poucos. Isso porque, é preciso que se diga, a afasia 

ganhou primeiramente o estatuto de objeto a ser investigado cientificamente na 

Medicina ou, mais especificamente, da Neurologia.  



57 
 

No início no século XIX, as investigações conduzidas por Broca (1861) 

representaram um marco nesse tipo de empreendimento. Esse neurologista 

francês acompanhou clinicamente um paciente que apresentava alteração 

severa na produção da linguagem, mas com compreensão relativamente 

preservada. À autópsia revelou-se, para o médico, que havia lesão no terço 

posterior do giro frontal esquerdo inferior, o que o levou a estabelecer uma 

correlação positiva e causal entre os sintomas apresentados e a lesão 

instaurada naquela região do córtex cerebral.  

 

Mais tarde, em 1873, outro neurologista, Carl Wernicke, apresentou o 

caso de um paciente que possuía desordem severa para compreensão da fala 

do outro, porém apresentava linguagem expressiva aparentemente adequada. 

Após a morte do paciente, Wernicke constatou a presença de lesão no terço 

posterior do giro temporal superior esquerdo do córtex cerebral. Note-se, então, 

que as afasias têm sua clássica definição (afasia de produção e afasia de 

compreensão) realizada nos estudos baseados na articulação entre a Medicina 

Classificatória e a Medicina das Sedes17. Desde então, a correlação positiva e 

causal lesão/cérebro x sintoma/linguagem tornou-se o eixo a partir do qual as 

investigações médicas sobre a afasia passaram a ser realizadas (FONSECA, 

1995; 2002).  

 

Essa correlação tornou-se o método (científico e clínico) por excelência 

para abordar a condição afásica18.  Mas, era preciso determinar, também, quais 

seriam os fatores desencadeantes (a etiologia) da lesão cerebral. Ao longo da 

história da afasiologia médica, estudos revelaram que ela poderia estar 

correlacionada, como já referido, com acidentes vasculares encefálicos (causa 

mais frequente), traumatismos cranioencefálicos, tumores, além de outros 

                                                
17 A primeira representa, segundo Foucault (1980), o saber médico construído até o século 
XVIII e a segunda, refere uma mudança nesse saber, resultante do advento da 
anatomopatologia, na transição entre este século e o século XIX. 
18 Mesmo nos aportes antiocalizacionistas permaneceu a tendência de correlacionar sintomas 
com áreas lesionadas. A diferença entre essas abordagens e as antilocalizacionistas estava 
em que essa última pode suspender a relação estrita um a um entre lesão e sintoma, mas não 
a correlação positiva entre eles. 



58 
 

fatores (menos frequentes), tais como, infecções. De acordo com Fonseca 

(1995; 2002), o determinismo orgânico dos sintomas observáveis na afasia tem 

jogado todas as cartas na configuração de proposições de intervenção clínica - 

medicamentosa e/ou cirúrgica – no âmbito da Medicina.  

 

Como não é objetivo deste trabalho a realização de uma retrospectiva 

histórica do estudo da afasia na Medicina, me apoio em Fonseca (1995; 2002) 

para afirmar que, de um modo geral, na perspectiva organicista, o sintoma na 

linguagem é entendido como mero reflexo cerebral. O que equivale a dizer, na 

ótica dessa autora, que a natureza específica da linguagem (e, 

consequentemente, de sua manifestação patológica) não é problematizada 

pelos médicos: “os fatos lingüísticos não são qualificados como dados, porque 

eles são fatos empíricos externos ao funcionamento cerebral” (FONSECA & 

VIEIRA, 2004: p. 102).  

 

O que se pode concluir, então, é que esse discurso não pode ser 

tomado como referência para instruir uma clínica não médica para acolher o 

afásico. Como assinalam Fonseca & Vieira (2004), o reconhecimento desse 

limite no próprio campo da Medicina é que responde pelo encaminhamento de 

pacientes para a clínica fonoaudiológica. Gesto que, no mínimo, indica  a 

necessidade, para o fonoaudiólogo, de se remeter a uma teorização de outra 

natureza (linguística) para orientar as etapas de realização do tratamento 

(diagnóstica e terapêutica) do afásico.  

 

Antes de avançar nesta discussão, gostaria de lembrar que, 

historicamente, o delineamento de uma clínica não médica voltada para a 

reabilitação do afásico foi configurada quando “Centros de Atendimento de 

Afásicos” foram idealizados e implementados, na Europa e nos Estados 

Unidos, para acolher a demanda de reabilitação de jovens soldados feridos na 
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Segunda Guerra Mundial19. No Brasil, uma iniciativa pioneira desse tipo foi a 

criação, por iniciativa da linguista Maria Irma Hadler Coudry, do “Centro de 

Convivência de Afásicos”, no Instituto de Estudos da Linguagem, na 

Universidade Estadual de Campinas, em 1989. Como veremos, a seguir, tal 

proposição tem relação com a investigação científica que essa pesquisadora 

realizou sobre a afasia (COUDRY, 1986/88). Do interior da Linguística, ela 

voltou sua atenção para a discussão sobre as alterações de linguagem na 

afasia.  

 

 

 

3.1.1 A reabilitação do afásico na ótica de uma proposta brasileira da 

Neurolinguística Discursiva 

 

 

A afasia, para Coudry, resulta de: 

 

alterações de processos lingüísticos de significação de origem 

articulatória e discursiva (nesta incluídos aspectos gramaticais) 

produzidas por lesão focal adquirida no sistema nervoso 

central, em zonas responsáveis pela linguagem, podendo ou 

não se associarem a alterações de outros processos 

cognitivos. (COUDRY, 1988: p. 5)  

  

 

Nessa afirmação é notável a tentativa da pesquisadora de deslocar o 

foco do cerebral para o linguístico para explicar a natureza do sintoma que se 

apresenta na afasia. Na sua ótica, ele não é um “mero” reflexo cerebral, 

embora relacionado à lesão do cérebro. Isso porque o que se altera são 

processos cognitivos de significação. O sintoma afásico é entendido, então, 

como sinal de perturbação no funcionamento da cognição. O que equivale a 

dizer que, nesta abordagem, concebe-se linguagem como função cognitiva. 
                                                
19 Pode-se mencionar, a título de exemplo, o Centro Harold Goodglass, em Boston; o Centro da 
Universidade de Milão, o Centro do Hospital de Bicêtre, em Paris. 
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Nessa medida, como assinala Tesser (2007), o que se delineia na proposta de 

Coudry é a ampliação do raciocínio causal, sustentado no seguinte raciocínio: 

lesão cerebral à perturbação cognitiva à sintoma linguístico. 

 

 

A lógica argumentativa que se apresenta nessa perspectiva teórico-

clínica se assenta na rejeição a hipóteses que, “por razões metodológicas, 

excluam sejam os aspectos históricos e sociais da linguagem, seja a atividade 

do sujeito na situação efetiva de fala” (COUDRY, 1988: p. 47). Por isso Coudry 

lança mão de uma concepção “abrangente” de linguagem na qual se possa: 

 

integrar [...] o seu funcionamento na dimensão contextual e 

social em que os homens, por ela, atuam sobre os outros; na 

dimensão subjetiva em que, por ela, os homens se constituem 

como sujeito; na dimensão cognitiva em que, por ela, os 

homens atuam sobre o mundo estruturando a realidade. (p. 47) 

 

 

Como se vê, a linguista privilegia, na concepção que adota, o contexto 

situacional/social no qual se realizam as trocas comunicativas: responsável ao 

mesmo tempo pela constituição subjetiva e pela estruturação da realidade. Não 

sem razão a pesquisadora dirige uma dura crítica ao uso de testes-padrão para 

diagnosticar a condição afásica. Baseado numa abordagem quantitativa do 

sintoma, sua aplicação acaba criando, como ela enfatiza, uma situação não 

usual (artificial) de comunicação que favorece distorções nos resultados 

diagnósticos obtidos. Isso porque, enfatiza Coudry, quando o paciente é 

confrontado com tarefas metalinguísticas, via de regra, pode falhar nas 

respostas obter sucesso se a tarefa pudesse ser contextualizada. Os testes 

são, então, considerados por ela como tarefas atemporais que “igualizam todos 

os sujeitos como se não tivessem história pessoal que a do episódio 

neurológico comum: deixam de ser sujeitos, para ser simplesmente um 

elemento da categoria afásico” (p. 11).  

 

Pinto (2006: p. 1730), dá movimento a esse debate, quando afirma que:  
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os escores que vão determinar a classificação de uma afasia e 

seu grau de severidade são gerados a partir de testes 

elaborados na variante culta, o que reduz consideravelmente a 

chance de que a avaliação possa ser adequada para a grande 

maioria dos sujeitos afásicos ou mesmo da população de não-

afásicos, especialmente em países como o Brasil. 

 

 

O que se revela nas considerações das autoras, Pinto (2006) e Coudry 

(1988), é a marginalização da diferença no uso de testes padronizados para a 

realização do diagnóstico da afasia. De um lado, porque eles promovem a 

higienização das características sintomáticas e concretas das produções 

afásicas e, de outro, porque produzem o apagamento do falante nessas 

produções. Privadas do jogo interacional/dialógico, as falas afásicas tornam-se 

anônimas (TESSER, 2007). O que se perde, portanto, é a possibilidade do 

clínico-pesquisador de se indagar sobre o modo como os falantes afásicos 

incidem sobre a fala que proferem. Essa atividade, denominada “atividade 

epilinguística”20, é o cerne da proposta de avaliação diagnóstica que Coudry 

encaminha. Isso porque entende-se que seja de fundamental importância, para 

o processo de reabilitação, considerar “quando o sujeito, a partir dos fatos 

lingüísticos a que foi exposto ou que produz, elabora hipóteses sobre a 

estruturação da linguagem ou sobre formas específicas de seu uso” (COUDRY, 

1988: p. 15). 

    

 

É assim que a linguista se propõe a incluir, na abordagem da afasia, o 

afásico como sujeito e a sua fala sintomática como discurso. Nesse 

redirecionamento de olhar, ela não só contraria os métodos avaliativos da 

Neurolinguística tradicional, como propõe que a situação de interlocução seja 

tomada como base para a “reconstrução” da linguagem do afásico, tanto na 

                                                
20 “Chama-se epilinguística a atividade do sujeito que opera sobre a linguagem: quando o 
sujeito explora recursos de sua linguagem e reutiliza elementos na construção de novos 
objetos lingüísticos” (COUDRY, 1988: p. 15).  
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etapa diagnóstica, quanto na terapêutica propriamente dita. Para Coudry “se a 

afasia afeta certas estruturas e usos da língua, por sua vez, o sujeito afásico 

busca outros modos/ arranjos para significar/ associar, ou seja, produz 

processos alternativos de significação” (p. 9). Tais processos de significação 

incluem o uso de recursos não verbais (gestos, movimentação do corpo, 

objetos, relações entre objetos, relações sociais)21. 

 

 

A atenção voltada para a manifestação da associação de recursos 

expressivos (verbais e não verbais) é o ponto de apoio para esse “novo” olhar 

para a avaliação e o processo terapêutico com os afásicos.  Cabe ao avaliador, 

a análise e sistematização dos dados que emergem no contexto interacional 

real. Partindo do pressuposto de que o conhecimento mútuo favorece as trocas 

interativas entre paciente e terapeuta, Coudry propõe as seguintes estratégias 

para constituição de temas conversacionais: exames de quadros com cenas 

diversas, fotos de situações, pessoas, objetos e eventos. O que se procura é: 

 

apreender, na linguagem (mesmo quando fragmentada) do 

afásico, os modos pelos quais ele organiza e estrutura os 

recursos expressivos de que dispõe, ou os mecanismos 

alternativos pelos quais ele supre suas dificuldades; de 

descobrir pelos indícios de sua fala e pelas suas manifestações 

explícitas, as hipóteses que ele mesmo faz a respeito dessa 

estruturação e dos mecanismos que ele põe em jogo pra 

produzir significações (p. 78).     

 

 

Talvez seja pertinente e importante reconhecer que a resistência à 

prática de generalização que caracteriza a abordagem acima delineada está 

bem em acordo com a discussão encaminhada por Canguilhem relativamente 

ao reducionismo contido na adoção de um ponto de vista puramente 

                                                
21 Para melhor esclarecimento/ aprofundamento sobre a noção dos processos alternativos de 
significação da neurolinguística discursiva, sugiro a leitura do artigo: Neurolinguística 
Discursiva: afasia como tradução (COUDRY, 2008). 
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quantitativo na definição do estado patológico. De fato, o sujeito está em 

questão aqui, o que necessariamente implicar o singular nas considerações 

sobre tal condição. Mas, que concepção de sujeito se apresenta nesta 

abordagem? Acompanho Tesser (2007: p. 48), que reconhece que “a 

concepção fundamental de sujeito na reflexão de Coudry é uma que o mantém 

em controle da ação sobre a linguagem”.  

 

 

Se Coudry, o introduzir uma perspectiva interacional e discursiva nos 

procedimentos “avaliativos”, e na própria “terapêutica” dirigida a afásicos, 

oferece uma outra via para pensar a reabilitação do afásico, não se deve 

perder de vista que, ao conceber a linguagem como função cognitiva, ela se 

insere no rol de autores da Linguística que postulam uma “complementaridade” 

entre o social e o psicológico. Gostaria de chamar a atenção para o fato de 

que, “sob o domínio da problemática da complementaridade, não há lugar para 

o conceito de língua e para uma ordem de realidade autônoma 

correspondente” (HENRY, 1992: p. 115). É exatamente o conceito de língua 

que será o ponto axial da proposta que será discutida no próximo item. Antes 

disso, porém, trago à luz alguns esclarecimentos sobre a estrutura de 

acolhimento do afásico (para sua reabilitação) que foi instituída a partir da 

reflexão encaminhada por Coudry, qual seja: o “Centro de Convivência de 

Afásicos” (CCA/UNICAMP).  

 

 

Inicio pela explicitação de que sua criação, em 1989, resultou de uma 

ação conjunta que articulou os Departamentos de Linguística e Neurologia, da 

UNICAMP. O objetivo que a orientou foi o reconhecimento da necessidade de 

“enfrentar o isolamento social e proporcionar aos afásicos situações de uso da 

linguagem e demais rotinas significativas da vida em sociedade” (MORATO et 

al,  2003: p. 53). Vale destacar aqui o pioneirismo dessa iniciativa que, no 

Brasil, além de configurar um espaço destinado à reinserção social do afásico, 

comprometeu-se, também, com a disseminação do conhecimento sobre a 

afasia: “a atitude dos pesquisadores é a de inserir os sujeitos cerebro-lesados 
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em eventos comunicativos através da prática (clínica) em que não se separa 

língua(gem), cultura e sociedade” (SAMPAIO, 2007: p. 278)22. 

 

 

Três programas alicerçam as atividades desenvolvidas no CCA: (1) 

Programa de Linguagem, no qual são desenvolvidas atividades para explorar 

aspectos que constituem o funcionamento da linguagem em suas diferentes 

configurações, seus mecanismos de constituição e valor social; (2) Programa 

de Educação Física, cujo foco central recai sobre as questões referentes ao 

corpo e ao movimento humano, visando à discussão e reflexão sobre as 

possibilidades de atuação corporal/ social das pessoas afásicas e (3) 

Programa de Expressão Teatral, que visa ao favorecimento e ao 

reconhecimento da reorganização expressiva do afásico por meio de um 

constante exercício de representação. 

 

 

 

3.1.2 A Clínica de Linguagem com afásicos e sua articulação com ações 

promotoras de inclusão social 

 

Uma outra proposta brasileira, alternativa àquelas fundadas no discurso 

organicista, é a encaminhada por Fonseca (1995; 2002), fonoaudióloga que 

problematizou a natureza teórico-clínica da condição afásica no âmbito de uma 

clínica de linguagem. Sua aproximação ao Estruturalismo Europeu 

(SAUSSURE, 1916; JAKOBSON, 1954) levou-a a assumir a hipótese de que é 

preciso implicar a ordem própria e relativamente autônoma da língua (seu 

funcionamento universal) nas considerações sobre a fala e o sujeito. Na 

perspectiva dessa Linguística, toda e qualquer manifestação de fala resulta das 

operações (relações paradigmáticas e sintagmáticas, ou metafóricas e 

                                                
22 Tubero (2006), em sua tese de doutorado, explicita com detalhes o processo de confecção 
do livro Sobre as Afasias e os afásicos: subsídios teóricos e práticos elaborados pelo centro de 
convivência de afásicos e que foi escrito com a colaboração de afásicos e não afásicos que 
freqüentam as atividades do CCA. De acordo com essa autora, neste ambiente, os pacientes 
interagem atuando com e sobre a linguagem (exercício vivo da linguagem) em diversas 
situações discursivas, em diferentes rotinas significativas e configurações textuais. 



65 
 

metonímicas 23 ) que estão em causa no funcionamento da língua. Esse 

reconhecimento, contudo, não implica outro: o de que a noção de sujeito 

falante tenha sido problematizada no âmbito da abordagem estruturalista.  

 

 

Vale dizer, contudo, que a reflexão encaminhada no trabalho de Lemos 

(1992; 1995; 2006) e Lier-DeVitto (1994; 2001; 2006) – autoras que 

influenciaram decisivamente o debate sobre a condição afásica, introduzido por 

Fonseca – parte do reconhecimento de que no Estruturalismo Europeu se 

encontra a chave para discutir a questão da subjetividade na linguagem. Isso 

porque, segundo elas, assumir a noção de língua implica necessariamente 

assumir sua anterioridade lógica e sua determinação  relativamente à fala e ao 

falante. Se na fala, há falante, ele é, então, aquele capturado/submetido às 

suas leis de funcionamento. Não faz sentido, portanto, concebê-lo como 

alguém que detém seu controle (como nas abordagens cognitivistas). Não sem 

razão, Lemos e Lier-DeVitto articulam sua filiação ao Estruturalismo europeu 

com uma teoria não subjetiva do sujeito: a Psicanálise. É nessa vertente de 

reflexão que se insere aquela encaminhada por Fonseca. Por meio dela, o 

sintoma na afasia ultrapassou, para essa fonoaudióloga, o estatuto de sinal 

(comportamento observável) de um acontecimento cerebral/cognitivo e a fez 

chegar mais perto da “lógica que comanda a sintaxe de uma fala” (LIER DE-

VITTO, 2002; 2006) e o efeito que essa fala produz no sujeito falante.   

 

 

A pesquisadora propôs, assim, que se entendesse a afasia como uma 

condição sintomática tripla (FONSECA, 2009; 2011), e não dupla, como 

postulada no discurso médico. Isso porque, se ela implica um “cérebro ferido” 

(LURIA, 1947) e uma “fala/escrita em sofrimento” (FONSECA, 1995), um 

“conflito subjetivo” (FONSECA, 2002) é instaurado por efeito dessa condição 

                                                
23 Saussure (1916), ao definir e nomear o objeto da Lingüística, a língua, nomeou as operações 
associativas que caracterizam o seu funcionamento de “sintagmática” (associação na 
contigüidade, ou seja, “in praesentia”) e “paradigmática” (associação que tem como base a 
operação “in absentia”). Jakobson (1954), ao incluir a fala no âmbito da Lingüística, renomeou-
as como “metonímica” e “metafórica”, respectivamente. 
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linguística. Conflito que é determinado, portanto, pelo fato de que, embora o 

sujeito afásico permaneça na ordem da linguagem, ele não se reconhece/é 

reconhecido mais como falante. Sua impotência para assumir posição na 

linguagem e frente ao outro (em função modo de operar da língua na sua fala), 

é a causa de seu sofrimento, de sua dor. Dor que responde por sua demanda 

de livrar-se do sintoma linguístico. Ao procurar um fonoaudiólogo, o afásico 

espera, então, que sua demanda seja reconhecida e seu sintoma seja 

enfrentado, na especificidade que ele comporta.  

 

 

Fonseca (2002), depois de Lier-DeVitto (2001), assinala que, da noção 

de sintoma, participam um ouvinte – que percebe a diferença qualitativa (efeito 

de patologia) manifesta numa fala – e um falante – que, ao produzi-la, fica 

sempre “ao lado do que diz” (LACAN, 1955-56/198: p. 250). Tendo isso em 

vista, ela reitera que deve-se considerar que a complexa condição sintomática 

afásica produz, indubitavelmente, uma espécie de ruptura – um “antes” e um 

“depois” – na posição de falante sustentada por ele. Marca e ruptura que 

colocam em cena um acontecimento que, para o afásico, é muito difícil de 

significar. De acordo com a pesquisadora, sua “nova” condição de falante é 

enigmática: sem deixar de ser falante, ele o é de uma forma muito singular e 

angustiante (para ele mesmo e para o outro). Esse “drama subjetivo”, diz ela, 

independe da idade e é característico da condição afásica. Confrontado com 

sua impotência verbal, o afásico tem que se haver com o fato de que a língua 

lhe é anterior e de que ela permanece para além de sua existência24 . A 

fonoaudióloga conclui, então, que “a constante em relação à subjetividade é a 

de que ela não é livre no que diz respeito à linguagem” (FONSECA, 2011). Se 

a “fala sofre”, diz ela, um “sujeito sofre”, por seu efeito. 

 

                                                
24  Descoberta que se deve a Saussure (1916), linguista que reconheceu que há um 
funcionamento universal que subjaz a manifestação de qualquer língua. Esse sistema, 
denominado “língua”, comporta dois modos de arranjo: paradigmático – relações que se 
estabelecem “in absentia” entre as entidades linguísticas e têm como base as operações de 

seleção/substituição – e sintagmático – relações “in praesentia” que se baseiam na 
combinação das entidades tendo como base a contiguidade. 
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Por isso, na clínica de linguagem, a realização de entrevistas com o 

próprio paciente tem uma dupla função:  

 

se não perdermos de vista que o termo “entrevista” contém 

“entrever”, podemos dizer que, nas entrevistas, o escutar a fala e a 

queixa do paciente seria relacionável a algo como “ver por entre” a 

opacidade da fala e a enigmática situação do sujeito ante ela 

(FONSECA, 2006: p. 338) 

 

 

Vale ressaltar que as entrevistas não ficam restritas ao momento 

inaugural do processo terapêutico (etapa diagnóstica) já que “ver por entre”, ou 

“entrever”, se relaciona com a posição assumida pelo terapeuta – com sua 

escuta especializada – para enfrentar o imprevisto modo do sintoma se 

manifestar na fala de cada paciente e o, não menos imprevisto, modo dele 

estar sob seu efeito. Como se vê, o clínico de linguagem não pode se esquivar, 

no atendimento do afásico, da “opacidade enigmática” da fala. Opacidade que 

suspende o ideal de comunicação.   

 

 

Em função dela, Marcolino (2004), nessa mesma vertente teórico-clínica, 

chama a atenção para o fato de que se faz necessária a construção de uma 

escuta para cada caso e para a fala de cada sujeito afásico; o que, 

necessariamente, implica dispensar o uso de testes-padrão e, 

consequentemente, a adoção de critérios quantificadores para a identificação 

da condição sintomática afásica: “é a singularidade desse atendimento que 

suscita indagações e levanta questões para a clínica de linguagem” (p. 19). A 

gravação e transcrição de sessões de atendimento é procedimento implicado 

na constituição dessa escuta especializada (Lier-DeVitto & Arantes, 1998). Isso 

significa que, para atender as demandas singulares que cada caso traz 

consigo, torna-se indispensável ler a fala na distância de seu acontecimento na 

clínica e confrontar essa leitura com os efeitos imediatos que ela produziu na 

escuta do fonoaudiólogo no setting. Desse modo, o que está em jogo na 

avaliação da linguagem “é a produção de um dizer sobre a fala e a constituição 
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de uma escuta específica, que possa ser afetada e possa afetar o tratamento” 

(MARCOLINO, 2004: p. 47). Três questões orientam o clínico nesse processo: 

(1) como a fala daquele paciente se manifesta?; (2) qual a relação que ela 

entretém a fala do terapeuta?; (3) qual o efeito que ela produz na escuta do 

próprio paciente? (FONSECA, 2011).  

 

 

Landi (2006) se deteve na questão (3), em função de questões que lhe 

foram suscitadas no atendimento de uma paciente. Sua discussão amplia o 

universo da reflexão sobre o diagnóstico na medida em que traz à luz um 

desacordo entre o “escutar-se” da paciente e a sua escuta especializada: a 

senhora, atendida por Landi, a procurou angustiada com sua fala. Mas, tanto 

na cena clínica, como no ler, depois do clinicar, a fonoaudióloga não pode 

reconhecer, de fato, um efeito de patologia: “note-se que ela diz que não pode 

falar, mas fala; ela diz que esquece, mas a palavra vem. Mais que isso, trata-se 

de uma fala bastante fluente, encadeada e sustentada do ponto de vista 

textual” (p. 346). Ela considerou, então, que “se estivesse em causa apenas a 

qualidade da fala de B., eu não a tomaria em atendimento” (idem). Landi não 

pode evitar, então, a indagação sobre o que queria, de fato, essa paciente?  

 

 

Em meio a uma reflexão esclarecedora, a fonoaudióloga nos faz ver que 

B. sofria porque sua escuta estava, ainda, aprisionada aos efeitos frustrantes 

que sua fala exibia em função de uma afasia instaurada logo depois do AVE: 

condição de fala já superada naquele momento. Ela considerou pertinente levar 

em conta que uma dimensão de sofrimento se apresentava e deveria ser 

acolhido e problematizado. Isso porque “na clínica de linguagem não é a fala 

stricto sensu que está em causa, mesmo porque não há fala sem falante” (p. 

347).  

 

 

Note-se que tal consideração nos remete à outra função com a qual, 

segundo Fonseca (2006), está relacionado o “entrever” que caracteriza o 

encontro do paciente com o terapeuta na clínica de linguagem: a função 
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transferencial. Ela está relacionada com o fato de que ao clínico “é atribuído um 

saber sobre o sintoma” (p. 424). Esse suposto saber é que o vincula ao 

paciente (base da função transferencial). No caso desta senhora, pode-se dizer 

que o seu sintoma se manifestou num “escutar-se” aprisionado pela condição 

afásica inicial. A decisão de recebê-la em tratamento partiu do reconhecimento 

de Landi de que havia necessidade de intervir aí para livrá-la de seu 

sofrimento. Faz sentido aqui a remissão a uma afirmação de Catrini (2005: p. 

88), segundo quem:  

 

a transferência corresponde a um modo bastante particular de 

se entender a relação que enlaça um sujeito e seu clínico. Não 

se trata de uma relação social ordinária porque a clínica é 

espaço instituído por um sintoma: por sofrimento e um apelo de 

mudança. 

 

 

A escuta do clínico de linguagem deve ultrapassar, portanto, a escuta de 

um falante leigo (LIER-DEVITTO & ARANTES, 1998). Como já assinalei, faz-se 

necessária para tal uma formação que lhe permita abordar “a mobilidade 

estranha, perturbadora e patológica da fala dos afásicos. Isso significa admitir 

que fala tem a ver com o funcionamento da língua e que esse funcionamento 

não é cego porque há falante” (FONSECA, 2006: p. 336). E, se há falante, 

pode-se apresentar uma dimensão de sofrimento que, inclusive, pode exceder 

o sofrer por efeito da fala sintomática.  Disso, um clínico não pode escapar. O 

que se pode discutir é até que ponto ele tem formação para realizar manejos 

que se fizerem necessários. No caso da senhora B., a paciente de Landi, o 

manejo ainda dizia respeito à formação específica requerida ao clínico de 

linguagem. 

 

 

Ainda problematizando a etapa diagnóstica, gostaria de atentar para o 

fato de que avaliar a linguagem envolve necessariamente abordar a 

escrita/leitura do paciente. Guadagnoli (2007), em sua dissertação de 

mestrado, realiza uma extensa revisão bibliográfica sobre o tema da escrita no 
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campo da afasiologia fonoaudiológica e conclui que essa modalidade de 

manifestação da linguagem é pouco problematizada. De acordo com seu ponto 

de vista, a tendência é tomar as manifestações patológicas na escrita/leitura 

meramente como sinais para compor o quadro nosográfico das afasias. Ela 

chega a afirmar que, na maioria dos trabalhos, os pesquisadores “não refletem 

sobre a relação afásico-leitura/ escrita, nem sobre seus efeitos clínicos” (p. 89). 

É justamente com o olhar voltado para essa relação que a fonoaudióloga não 

nos deixa esquecer que: (1) a língua é o mecanismo que dá movimento à 

escrita e à leitura e (2) “leitura e escrita são, como a fala, espaços de 

realização subjetiva” (2007: p. 2). 

 

 

Não sem razão, Guadagnoli ratifica a hipótese lançada por Fonseca 

(2002) de que o entrecruzamento dessas duas modalidades (oralidade e 

escrita) pode se constituir um dispositivo eficaz de sustentação da terapêutica 

que se implementa com o afásico na clínica de linguagem. Marcado pelo jogo 

entre ler-falar-escrever do paciente com o ler-falar-escrever do terapeuta, esse 

trabalho sistemático pode operacionalizar mudanças na condição sintomática 

(afetando simultaneamente, fala, escrita e leitura).  

 

 

Note-se que esse “jogo da linguagem sobre a linguagem” é a condição 

que sustenta o encontro terapêutico. Nele, “diálogo” é método clínico. Por isso, 

em sua dissertação de mestrado, Tesser (2007) o qualifica e o refere como 

“diálogo clínico”. Ela é enfática ao afirmar que ele supõe “não coincidência 

entre falantes e não coincidência do falante consigo mesmo. Diálogo implica 

‘não saber’ [...] imprevisibilidade e indeterminação são seus pilares” (p. 78). 

Isso porque, na cena clínica: (1) “a assimetria é radical porque ela implica ou 

imbrica em si a oposição normal vs. patológico” (p. 30); (2) “não há antecipação 

[...] para a escuta da fala afásica, nem método prévio para dirigir 

ações/interpretações” (p. 32); (3) “o sujeito [...] não controla a língua mas é 

comandado por efeitos de falas” (p. 73); (4) “incidir sobre a trama significante 



71 
 

não se reduz à atribuição de sentido” (p. 76). Considerações que não nos 

deixam confundir “diálogo clínico” com “comunicação” ou “intersubjetividade” .  

 

 

Para finalizar essa breve discussão sobre o conceito de “clínica de 

linguagem” e sua pertinência relativamente ao tratamento fonoaudiológico do 

afásico, considero relevante assinalar que uma tal perspectiva desloca para o 

campo da linguagem, a reflexão encaminhada por Canguilhem relativamente à 

oposição normal x patológico. Dentro da lógica que sustenta a reflexão neste 

campo, Fonseca traz à luz, também, a necessidade de se discutir “fragilidade” 

para além de uma visada biológica 25 . Isso porque, se do ponto de vista 

orgânico, a afasia pode envolver fragilização26, é preciso que se diga que seus 

efeitos também podem incluir “fragilidade”, do ponto de vista subjetivo e social. 

Afinal, “a perda ou perturbação da linguagem” retira o sujeito da posição de 

sustentar uma fala e sustentar-se frente ao outro (o social). 

 

 

Para a fonoaudióloga, não se devem subestimar as consequências 

dessa “nova” condição vital quando se tem em conta que o adjetivo “humano” 

está intrinsecamente relacionado à linguagem: traço distintivo entre as 

espécies. Vieira (2006: p. 239) ratifica o ponto de vista instaurado por Fonseca 

e nos direciona a refletir sobre a condição do sujeito afásico que “simplesmente 

deixa de falar, quando antes conseguia, e ali não se reconhece mais, sofrendo 

com isso”. Na esteira das considerações dessas fonoaudiólogas 

pesquisadoras, faz-se necessário entender que o exercício da clínica com 

afásicos (idosos ou não) nos coloca diante de um sujeito cuja vida foi 

subitamente transformada.   

 

 

                                                
25 Segundo Muniz, Fernandes & Ciporkin (2008), a fragilidade tem sido descrita como uma 
síndrome clínica caracterizada pela redução da reserva funcional e prejuízo na capacidade 
adaptativa, resultante do declínio cumulativo de múltiplos sistemas que causam aumento da 
vulnerabilidade para desfechos adversos. 
26 Em função da neuropatologia que está em questão e suas possíveis sequelas sensório-
motoras. 
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Talvez seja importante considerar, ainda, no encaminhamento desta 

discussão, o acréscimo introduzido por Herzlich (2005) que atenta para a 

configuração de uma condição frágil, do ponto de vista social, por efeito da 

incidência de doenças. Ele reconhece, pela via da epidemiologia, que a 

questão precisa ser redimensionada e que é preciso pensá-la “como uma 

fragilidade ao mesmo tempo corporal e social” (p. 193). Na sua ótica, o estudo 

detalhado do cotidiano de uma pessoa que sofre com uma doença, demonstra 

uma ruptura evidente com o passado nas rotinas diárias, na necessidade de 

reavaliação de comportamentos habituais e de experiências familiares e no 

trabalho. Os efeitos dessas limitações, é preciso que se diga, são subjetivos e, 

sem dúvida alguma, se presentificam nos atendimentos clínicos, inclusive de 

afásicos. 

 

 

Nessa mesma perspectiva, como assinalei no capítulo anterior, Teixeira 

(2008) coloca em relevo uma lacuna entre a tendência dominante de referir a 

fragilidade como declínio das funções fisiológicas e a realidade mais complexa 

que está em causa na experiência diária que um terapeuta entretém com seus 

pacientes. Sua conclusão indica a necessidade de se forjar uma definição mais 

ampla, na qual se articulem fatores que ultrapassem a reconhecida fórmula: 

presença/ausência de doença. Condições subjetivas e sociais (de vida-

existência e de trabalho) devem ser incluídos para que se possa atingir, com 

mais precisão, o significado do uso do termo “fragilidade” entre os profissionais 

da área de saúde. Afinal, falar em “fragilidade” exige que se desnaturalize, 

também, os conceitos de “autonomia” x “dependência”.  

 

 

Levando em conta tais considerações, entendo que se deva, para isso, 

problematizar, nas afirmações de Herzlich e Teixeira, a noção de ‘corpo’ na 

esfera do humano. Para Fonseca (2002), o corpo humano só é humano porque 

é atravessado pela linguagem. Dito de outro modo, ele é humano porque a 

linguagem o destitui de sua animalidade original. Esta é uma das contribuições 

que, espero, meu trabalho possa realizar no enfrentamento das questões que 

lhe são próprias.   
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3.1.2.1 O Centro de Atendimento a Afásicos da DERDIC (CAAf): a 

articulação entre o exercício da clínica de linguagem e os programas de 

inclusão social do afásico  

 

Se a clínica de linguagem nasce tendo como fundamento uma demanda 

subjetiva de mudança, a minha experiência no atendimento da paciente, sujeito 

desta dissertação, mostrou- me que a participação em atividades que visam 

inclusão social pode ser um poderoso suporte para sustentá-la. Nessa 

perspectiva, cabe colocar em debate a articulação entre atendimento clínico e 

realização de tais atividades como um importante meio de promoção da saúde 

e combate da fragilidade que se impõe ao idoso afásico. Com este intuito, pela 

iniciativa da profa. Dra. Suzana Carielo da Fonseca, foi idealizado e 

implementado, em 2004, o CAAf/DERDIC-PUCSP (Centro de Atendimento a 

Afásicos, da Divisão de Ensino e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação, 

vinculado à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). As atividades que 

ali são oferecidas giram em torno de três programas de atendimento ao 

afásico, quais sejam: (1) Programa de Atendimento Clínico Individual 

(fonoaudiológico, médico e/ou psicológico); (2) Programa “Ponto de 

Encontro” (realização de oficinas que visam inclusão social) e (3) Programa 

de Atenção à Família. 

 

 

Fonseca (2010) esclarece que no “Programa de Atendimento Clínico” 

(individual), o paciente é atendido por um fonoaudiólogo duas vezes por 

semana, em sessões de 45 minutos de duração. Ele inclui também a 

possibilidade de atendimento médico e psicológico, que são realizados levando 

em consideração as demandas específicas de cada caso. O Programa “Ponto 

de Encontro”, por sua vez, tem por objetivo promover ações em que estão em 

causa o exercício da cidadania, o enfrentamento do isolamento e da 

ociosidade; ações cujo intuito é explorar potencialidades encobertas pela 

doença. As atividades são organizadas em forma de oficinas, entre as quais 

destacam-se: atualização/cidadania, artes, bijuterias, teatro, culinária e 

exploração alternativa de mídias. Já o “Programa de Atenção à Família”, 
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realizado com o auxilio das assistentes sociais e psicólogas, procura acolher 

demandas que estejam relacionadas com reorganização do núcleo familiar, 

abalado pela incidência do AVC e suas consequências para o afásico. A autora 

enfatiza que cada programa tem seu objetivo específico que, articulados entre 

si, forma uma rede de apoio ao afásico e sua família, promovendo sua re-

inserção social (e, em alguns casos, até profissional). 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

O ATENDIMENTO DE UMA PACIENTE AFÁSICA 

IDOSA: SOBRE A ARTICULAÇÃO ENTRE CLÍNICA 

DE LINGUAGEM E ATIVIDADES DE INCLUSÃO 

SOCIAL  

 

 

Neste capítulo, abordo a relação entre clínica de linguagem e 

atendimento não clínico de idosos fragilizados pela afasia. Parto de questões 

que me foram suscitadas no atendimento de uma paciente para, em seguida, 

refletir sobre uma condição humana que, sem dúvida alguma, implica 

fragilidade, mas que, também, não se reduz a ela. Para atingir esse objetivo, 

tomarei como base (1) o debate que realizei, nos capítulos anteriores, na 

revisão bibliográfica de trabalhos que problematizam os conceitos de saúde, 

doença e fragilidade que, como vimos, podem desdobrar reflexões diversas 

sobre o processo de envelhecimento e a velhice; (2) as proposições fundantes 

da perspectiva teórico-clínica da afasia, instaurada no Grupo de Pesquisa 

(CNPq) “Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem” (coordenado pelas 

profas. Dras. Maria Francisca Lier-DeVitto e Lúcia Arantes, no LAEL-PUCSP) 

que se articula com a pesquisa que se desenvolve no Grupo de Pesquisa 

(CNPq) “A Fragilização da Velhice e o Exercício Clínico no campo da 

Gerontologia” (coordenado pela profa. Dra. Suzana Carielo da Fonseca, no 

PEPGG-PUCSP); (3) uma abordagem metodológica qualitativa que contará 

com uma análise interpretativa de dados: transcrições de diálogos de 

segmentos de sessão de atendimento fonoaudiológico de uma paciente idosa 

afásica, bem como de suas produções textuais escritas. Procurarei investigar 

de que modo as ações especificamente clínicas estariam na base da mudança 



76 
 

da condição sintomática apresentada por essa paciente e sua relação com a 

posição-sujeito assumida por ela nas oficinas de inclusão social do CAAf.  

 

 

4.1 O estudo de caso: uma opção metodológica 

 

Como já assinalei, esta pesquisa se aproxima do que se denomina 

“estudo de caso”. De acordo com Macedo (2000), o estudo de caso representa 

uma estratégia de investigação que examina um fenômeno no seu estado 

natural. O estudo de caso deve, entre outras coisas: descrever um contexto 

de vida real, no qual uma intervenção ocorreu; avaliar uma intervenção em 

curso e modificá-la, com base em um estudo de caso ilustrativo; explorar 

aquelas situações nas quais a intervenção não tem clareza no conjunto de 

resultados. Enfim, a essência de um estudo de caso, ou sua tendência 

central, é esclarecer uma posição ou um conjunto de posições, mostrar 

sua razão ou motivação e elucidá-las nos resultados alcançados.  

 

 

Esse tipo de metodologia tem importância para a pesquisa acadêmica, 

pois se oferece como um meio (reconhecidamente validado, do ponto de vista 

científico) para se alcançar os objetivos delineados na pesquisa, abordando os 

dados de tal modo que se possa realizar uma análise aprofundada e, com 

originalidade, contribuir para a reflexão de uma área/campo de estudo. 

Segundo Moura & Nikos (2000), quando o estudo de caso que é aplicado a 

dados oriundos do exercício de uma clínica, ele pode tornar-se “parâmetro para 

discussão de uma teoria subjacente à técnica utilizada na condução desta 

experiência de tratamento” já que se organiza de tal modo a apresentar-se 

como “relato baseado na cronologia de fatos clínicos de uma história cuja 

narrativa se dá pela evolução do tratamento de um paciente” (p. 70).  

 

 

Nessa perspectiva, não se pode perder de vista os fatos relevantes para 

os objetivos de mudança que alimentam o encontro de um terapeuta com um 

paciente. Trata-se, portanto, de história cuja narrativa se dá pela evolução do 
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tratamento. Narrativa que se faz em duas vozes: a do paciente e a do 

terapeuta. As anotações desse último ou as suas observações “em cena” sobre 

o desenrolar desse processo importam à exploração conceitual do caso: 

técnica que se aproxima da “observação participativa” (MINAYO, 2000) que se 

assenta na ideia de que o pesquisador é parte do contexto de observação, 

modificando-o e sendo modificado por ele.   

 

 

Ratificando tal linha de pensamento Macedo (2000), refere que o “estudo 

de caso tem por preocupação principal compreender uma instância singular, 

especial. O objeto estudado é tratado como único, ideográfico” (p 150). O autor 

refere que a preferência por tal metodologia leva o pesquisador a mostrar uma 

realidade que não pode ser considerada típica, ou seja, como homogeneizante, 

já que não é empiricamente representativo de uma parcela da população. 

 

 

Portanto, o estudo de caso é estratégia privilegiada quando nos 

deparamos com situações nas quais estão em causa, de modo singular, o 

“como” e o “porque” da ocorrência de um determinado fato humano complexo. 

Dito de outro modo, quando se coloca a necessidade de uma explicação 

acerca de eventos não controláveis (ou previsíveis) pelo pesquisador, cujo foco 

está voltado para fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da 

vida real. Ele se oferece, então, como uma maneira de compreender 

fenômenos humanos complexos. 

 

 

Finalmente, esclareço que a coleta de dados contou com a anuência da 

paciente, que assinou o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (passo 

obrigatório na pesquisa que envolve seres humanos). A pesquisa foi submetida 

ao parecer do Comitê de Ética da PUCSP e aprovada sob n º 235/2010. Todo o 

material foi gravado em CD-R e em gravador digital (Panasonic, RR-US-450) e 

transcrito em ortografia regular. 
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4.2 O contexto da realização desta pesquisa 

 

Após o término do curso de Fonoaudiologia, procurei aprofundar meus 

conhecimentos na área que envolve o atendimento clínico de adultos e 

crianças,ao me inscrever e participar do curso de Aprimoramento em 

“Aquisição e Patologias da Linguagem”, oferecido pela DERDIC da PUCSP, 

cuja carga horária estava dedicada à realização de três atividades específicas: 

aulas teóricas, atendimento clínico de pacientes e supervisão/orientação dos 

mesmos pelas fonoaudiólogas docentes do curso. 

 

 

A DERDIC tem como compromisso a formação de profissionais e 

desenvolvimento de atividades práticas (clínicas) supervisionadas voltadas não 

apenas para os alunos do curso de Fonoaudiologia da PUCSP (estágios), 

como também para profissionais já graduados (aprimoramentos e formação 

complementar especializada). Essa instituição concentra seus esforços na 

consolidação dos três eixos de ação que permeiam o trabalho na área da 

audição, voz e linguagem: atendimento clínico, formação educacional e 

pesquisa. Atualmente a DERDIC compreende a Escola Especial de Educação 

Básica, a Clínica de Audição, Voz e Linguagem Prof. Dr. Mauro Spinelli e o 

Centro de Audição da Criança. A Clínica, espaço no qual fui inserida por meio 

do Curso de Aprimoramento, oferece atendimento multidisciplinar que inclui os 

seguintes profissionais: fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, linguistas e 

assistentes sociais. 

 

 

Vale ressaltar que D. já havia realizado atendimento clínico no CAAf 

(com outra terapeuta que me antecedeu), assim como já havia participado de 

duas oficinas de inclusão social: culinária e artes. D. estava, então, mais 

habituada do que eu com a dinâmica do programa de atendimento. Um fato 

importante a ser ressaltado é o de que, a cada ano, há troca de terapeutas (em 

função do término da formação). Assim, quando dei inicio à terapêutica, em 
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março de 2007, estava em causa a necessária configuração de uma demanda 

de mudança dirigiria a mim, como fonoaudióloga. 

 

 

O atendimento clínico individual fonoaudiológico foi configurado do 

seguinte modo: realização de duas sessões semanais, com 45 minutos de 

duração. D. continuou participando das atividades oferecidas nas oficinas de 

inclusão do CAAf. Supervisões clínicas quinzenais foram realizadas com a 

profa. Dra. Suzana Carielo Fonseca, que contava com meus relatos, anotações 

e as transcrições das sessões clínicas. No ano de 2008, após algumas 

discussões acerca do caso, a paciente passou a ser atendida uma vez por 

semana (45 minutos) e, a partir do segundo semestre deste mesmo ano, foi se 

concretizando gradativamente a possibilidade de uma alta terapêutica, ocorrida 

em novembro deste ano. Cabe dizer que essa possibilidade não continha outra: 

a de sua exclusão das oficinas oferecidas no CAAf. As supervisões clínicas, 

nesse período, foram mantidas na mesma periodicidade que a do ano anterior.  

 

 

É importante salientar, finalmente, que por mais empecilhos que tenham 

se colocado durante este tempo de atendimento (inclusive, em certo momento, 

um desinvestimento da paciente), D. raramente se ausentava das sessões e/ou 

oficinas.  

 

 

 

4.3  O sujeito da pesquisa 

 

D. era uma senhora de 65 anos de idade, quando a encontrei pela 

primeira vez. Ao iniciar seu atendimento, deparei-me com uma pessoa de 

personalidade bastante forte, decidida e até, eu diria, um pouco autoritária. 

Mas, ela ainda se encontrava abalada por uma série de acontecimentos que 

motivaram uma mudança de rumo no curso de sua vida. O principal deles, me 

arrisco a dizer, foi a ocorrência, em março de 1996, de um segundo acidente 
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vascular encefálico, que deixou sequelas significativas na linguagem (oral e 

escrita) que contribuíram para abalar a dinâmica familiar e seu modo de se 

posicionar social e subjetivamente. 

 

Vou contextualizar rapidamente a história de vida de D. para que, 

posteriormente, possa encaminhar as discussões acerca dos efeitos do 

envelhecimento no seu atendimento fonoaudiológico. Ela passou a infância e 

adolescência numa cidade do interior de São Paulo. Na juventude, chegou a 

morar, por um período, na capital, onde começou a trabalhar. Casou jovem, 

mas logo se separou (dois anos depois). Não teve filhos. Após a separação, 

voltou para a mesma cidade do interior e passou a morar com os pais. Pouco 

tempo depois, enfrentou a morte inesperada de seu pai.  

 

Os anos se passaram e ela se estabeleceu por lá, trabalhando como 

telefonista. Quando ocorreu um primeiro episódio de AVE (em janeiro de 1996), 

o apoio materno foi de fundamental importância para o seu restabelecimento 

(sic). Vale dizer que esse AVE não teve desdobramentos crônicos, ou seja, a 

permanência de sequelas linguísticas ou vinculadas ao aspecto sensório-

motor. Razão pela qual D. retomou rápida e plenamente suas atividades de 

vida diária e laborativas.  

 

Com a incidência de um segundo episódio de AVE (em março do 

mesmo ano), a madrinha de D. se apresentou para auxiliar sua mãe nos 

cuidados a ela dispensados: em função do quadro sensório-motor e da 

instauração de uma condição afásica, a paciente apresentou dificuldades 

severas para se comunicar e se viu impossibilitada de realizar autonomamente 

atividades como andar, banhar-se, vestir-se e alimentar-se. Aos poucos, por 

efeito do tratamento fisioterápico e fonoaudiológico, pequenas melhoras foram 

sendo conquistadas. Porém, durante tal processo, a mãe da paciente veio a 

falecer. Acontecimento que a obrigou a voltar a residir em São Paulo, agora na 

casa da irmã mais velha que, na época, era viúva e morava com dois filhos. D. 
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se sentiu bastante desconfortável com essa solução (segundo informações 

colhidas): depender do outro para continuar levando a vida. É preciso dizer que 

a adaptação à dinâmica nesse novo núcleo familiar foi marcada por grandes 

problemas. A relação com essa irmã era atravessada por conflitos e por uma 

mútua distância27.  

 

Trago, abaixo, a título de ilustração, um trecho da transcrição28 de uma 

sessão de atendimento, realizada em 13/11/2008. Embora deslocado 

cronologicamente da série de acontecimentos terapêuticos que serão relatados 

a seguir, escolhi esse trecho por considerar que ele ilustra bem o incômodo 

que acabei de relatar. Incômodo que ganhou maior clareza narrativa, para mim, 

com o decorrer do tempo. Isso porque, sem dúvida alguma, mudanças foram 

operadas na fala (que se tornou gradativamente um pouco mais fluente). Mas, 

não posso deixar de considerar também que, nesse tempo, o vínculo de 

confiança estabelecido comigo permitia uma maior abertura para tratar mais 

diretamente de questões que envolviam o seu núcleo familiar e o modo como 

D. experimentava e/ou representava as relações ali estabelecidas.  

 

Segmento 1 

-Terapeuta (T.) e paciente (D.) conversavam sobre receitas realizadas na 

oficina de culinária: 

 

T: Você não gosta de fazer este tipo de comida? Em casa você não faz? É a L. 
que faz? 

                                                
27No relatório de primeiro atendimento (procedimento institucional de acolhimento inicial da 
demanda para os Serviços de Audição, Voz e Linguagem) lê-se que D. queixou-se de que os 
familiares não tinham paciência com ela e, também, que L. (sua irmã mais velha, que a 
acompanhava neste momento) a considerava uma pessoa “seca, distante e irritadiça”, o que dá 
uma ideia das dificuldades de convívio que podiam estar em causa naquela época.  

28Esclareço que a notação / foi utilizada para marcar uma pausa na cadeia de fala da paciente: 
vários / representam tempos mais extensos na emissão de fala. A abreviação SI foi utilizada 
para referir a ocorrência de segmentos ininteligíveis de fala. 
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D: Porque ela que ...que ... 
 
T: Faz? 
 
D: Antes, nossa senhora! 
 
T: Por que ? 
 
D: Tá acostumada a fazer aquilo aquiloaquiloaquilo. 
 
T: É sempre a mesma coisa, é isso? Agora, quando a A. e a outra fazem 
diferente. 
 
D: Mas, sempre sempresempre sábado, domingo. Olha quantos, por exemplo, 
por exemplo/ feijoada o // tá o / ah meu Deus (sussurro)  
 
[...] 
 
T: Ela faz? 
 
D: É lógico domingo domingo / a macarrão ou uma carne / outro é gela não 
meionase, não meionate, como fala? 
 
T: Maionese. 
 
D: Maionese. Então essas coisas ela tudo tudo.  
 
T: Quem a L.? 
 
D: É. 

 

 

Note-se que essa sequência dialógica é dirigida pelo desdobramento de 

uma queixa relativa ao fato de que a irmã não lhe abria espaço de participação 

nas tarefas domésticas: D. se queixa porque “não podia” cozinhar na casa dela 

e, nem mesmo opinar sobre o prato a ser preparado. Ela não significava essa 

situação como efeito de um “cuidado” a ela dispensado. Inúmeras vezes, D. se 

queixou comigo de que, nesse novo núcleo familiar, ela era sempre vista como 

“doente” e “incapaz”. A falta de função no rol de afazeres domésticos só 

aumentava o seu descontentamento já que, desde há muito tempo, ela se 

considerava apta a realizar várias atividades. Em função do comprometimento 

sensório-motor inicial e, principalmente, da permanência da condição afásica 
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(consequentemente, da grande dificuldade para fazer valer o seu dizer), 

perdurava neste núcleo, uma imagem negativa e estereotipada. Uma imagem 

que não coincidia com a condição que, em outros espaços sociais (como, por 

exemplo, na oficina de culinária), D. experimentava sustentar. Angústia, 

solidão, mas, também, coragem para se impor foram se desdobrando no tempo 

desde a incidência do AVE. Talvez o efeito que sua presença produziu em mim 

– o de uma pessoa “autoritária” – tivesse relação com isso. Voltarei a esse 

ponto na discussão do próximo item. 

 

Ainda com o intuito de esclarecer quem é o sujeito desta pesquisa, 

chamo a atenção para o fato de que D. se aposentou por invalidez e recebia, 

mensalmente, do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), uma pequena 

soma em dinheiro. Esse montante era insuficiente para que ela contribuísse 

financeiramente para as despesas da casa. Outro fator de mal-estar, 

frequentemente invocado por D. e que não posso deixar de considerar como 

compondo as contingências que se entrecruzavam para fragilizá-la.  

 

Finalmente, é importante que se diga que, à época do início do 

atendimento, D. começava a se confrontar com questões que, para ela,  se 

configuravam como especificamente relacionadas ao processo de 

envelhecimento e à velhice, entre as quais, ganhava destaque a manifestação 

de doenças tais como labirintite e osteoporose. Essa última respondeu, 

inclusive, por uma fratura no tornozelo que a impediu, naquela época, de 

comparecer a algumas sessões de atendimento fonoaudiológico. Trago um 

outro segmento de diálogo, ocorrido em 3 de Maio de 2007, para ilustrar o que 

digo:  

 

Segmento 2 

- A paciente mostrava à terapeuta os remédios que estava tomando por conta 

de uma crise recente de labirintite. 
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D: No começo tomava essi, oh! / (SI) (mostra a bula de um remédio).Agoa ele 
falo/ agoiaesi (mostra a bula de outro remédio) essi,essi não, parô. 
 
T: Você tem labirintite? 
 
D: É 
 
D: Ainda onte e hoje to ruim/ mas eu tomei também né! 
 
T: Mas faz tempo que você tem labirintite? 
 
D: Ah! Ano passado/ ano passado começo. Que coisa né! 
 
T: E como é que é? Parece que as coisas ficam rodando? 
 
D: Nossa Senhora! .....é/ comecei assim a primeira vez ônibus (movimento 
exagerado da musculatura da face)  que eu ... (faz movimento para mostrar 
que passou mal) horrível, horrível, horrível.  
 
T: A senhora caiu no ônibus? 
 
D: Não (SI) mas a moça levô eu te longe, lá perto né! Mas no/ cinema/ ninguém 
ensinou não/ eu ... (SI)/ da da desci não mi co nada/ eu depois que sai do 
ônibus; ai que eu uma mocinha lá.   
 
T: Ninguém percebeu que a senhora tava passando mal? 
 
D: Niguém, ninguém, ninguém. 
 

 

Vale ressaltar que D. realizava corretamente seus acompanhamentos 

médicos, porém apresentava dificuldade para dar seguimento ao tratamento 

medicamentoso proposto, pois julgava que “não havia tanta necessidade” 

(segundo informação colhida). A dificuldade e a justificativa poderiam ser lidas, 

do meu ponto de vista, levando-se em conta dois fatores não excludentes entre 

si: (1) D. utilizava os serviços médicos da rede pública de saúde. Os 

agendamentos de consultas eram realizados em intervalos de tempo bastante 

grandes. Ela se sentia muito “desamparada” quando, entre tais agendamentos, 

apresentavam-se “mal-estares”. Sem tantos recursos para lidar com o seu 

aparecimento, acabava relativizando-os.  Sua reação – não dar 

prosseguimento ou importância a tratamentos iniciados – estava, a meu ver, 
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vinculada com a dinâmica instaurada na relação com a assistência pública à 

saúde; (2) D. estava, também, sob efeito do discurso social estigmatizado 

sobre a velhice e pelo imaginário de que “tornar-se” velho é processo marcado, 

inexoravelmente, pelo uso cada vez maior de medicamentos para controle de 

doenças crônicas. Assim, interromper o uso da medicação e relativizar o 

aparecimento de sintomas poderia estar em relação, não consciente, também, 

com resistir a “entrar” na velhice. 

 

Vejamos, na discussão que se segue, de que modo essas questões 

tocadas até aqui se apresentaram no curso do tratamento e como foram 

manejadas.  

 

 

4.4   Discutindo o caso 

 

Iniciei o atendimento clínico de D. em Março de 2007, quando a 

convoquei para a primeira entrevista diagnóstica. Ela se mostrou bastante 

animada com o retorno ao atendimento fonoaudiológico e às atividades do 

Programa “Ponto de Encontro” (oficina de artes e culinária), depois de um 

período de afastamento em função das férias de verão. Interessa dizer que 

nesse momento inaugural, quando o clínico de linguagem procura recolher uma 

queixa e uma demanda do paciente para se livrar do sintoma, o que ocupou a 

cena clínica foi a tentativa de D. de me dizer a importância, para ela, das 

atividades do Programa “Ponto de Encontro”. Trago a seguir um segmento 

desta sessão29 que parece ilustrar bem o que digo: 

 
Segmento 3: 
 
 
T: Hoje a senhora veio!  
 
                                                
29As observações relativas à transcrição permanecem válidas aqui. 



86 
 

D: Hoje eu vim. Terça, a semana passada, vim faze, eu faço/oficina. 
 
T: Do que a senhora faz oficina? 
 
D: Lá// fazendo é//  
 
T: De pintura? 
 
D: É é// (SI) no no quadro.  
 
T: A senhora faz pintura no quadro. E o que a senhora pinta? 
 
D: Na passada eu fiz/ uma ficou boa. Depois tem uma lá/ guardadinha e depois 
um dois três tem a minha irmã/ ah que tem/ acho cinco.  
 
T: Você já fez cinco obras? 
 
D: Mais ou menos. 

 

 

Desde esse primeiro encontro fica claro que D. tinha aderido muito bem 

à proposta de participação nas oficinas e que, naquele espaço, sentia-se mais 

criativa e produtiva. Ela, de fato, usufruía do encontro com outro (afásicos e 

professores) e da conquista de um lugar no qual, com a condição de fala que 

conseguia sustentar, tornava-se possível fazer laço social. O sentimento de 

pertencimento a um grupo produtivo parecia ser um dado importante vinculado 

ao modo como ela se apresentou para mim. Nessa mesma sessão, D. me 

conta, ainda, que as pinturas feitas pelos pacientes do CAAf haviam ficado 

expostas nas áreas de circulação comum da clínica: acontecimento que a 

encheu de orgulho e confiança. Note-se que esse é o tom que se imprimiu ao 

nosso encontro inicial, o que fez submergir, na fala, a configuração de queixa 

explícita relativa à sua condição afásica. Condição, entretanto, indubitável, 

como se pode notar nos segmentos transcritos acima: sua fala é inconclusa 

(marcada por pausas, hesitações, segmentos de fala ininteligível, 

reformulações, omissões), embora não se apresentasse dispersa, do ponto de 

vista textual. Isso porque D., nas tentativas de narrativas, permanecida no 

interior do mesmo domínio discursivo.  
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Outro dado importante: ela se sustentava na posição de intérprete da 

fala que lhe é dirigida pelo outro. A presença de pausas e reformulações, do 

meu ponto de vista, deve ser entendida como índice de que D., ao falar, 

escutava-se e era afetada pelo que dizia. Isso significa que ela se apresentava, 

no diálogo, como intérprete da própria fala.  Não pude deixar de notar, 

entretanto, que uma queixa relativa à condição de falante se apresentou de um 

modo indireto. Num dado momento, D. me mostrou um caderninho no qual 

estavam escritas diversas informações: seu endereço, o que havia acontecido 

com ela (a incidência de AVE e o quadro afásico), os dias e horários do 

atendimento na DERDIC, assim como os telefones de contato de alguns  

familiares. Ela lançava mão deste “texto pronto” para enfrentar muitas das 

trocas comunicativas cotidianas com as quais era confrontada. Entendi que 

esse era um jeito de me dizer que ela experimentava dificuldades para tomar 

posição e palavra para se colocar no diálogo com o outro. Se, de um lado, esse 

recurso se apresentava como um “facilitador” das trocas sociais, de outro, ele 

deixava ver a desconfiança de D. sobre sua efetiva possibilidade para 

introduzir-se e/ou sustentar-se oralmente frente ao outro.  

 

Ainda utilizando esse mesmo recurso, ela tentou me dizer algo sobre o 

atendimento fonoaudiológico com a terapeuta que me antecedeu. Ela 

literalmente mostrou-me (sem tentar falar sobre) atividades escritas que 

ficaram registradas nesse caderno. Embora eu criasse demanda para que ela 

me dissesse de que modo elas haviam chegado àqueles registros, D. 

demonstrava, por meio de mímicas corporais, que não conseguiria fazê-lo. 

Fiquei bastante tocada por esses dois modos da paciente se apresentar: 

enfrentando a dificuldade e tentando oralmente se colocar no diálogo e, em 

seguida, fazendo uso de recursos alternativos para se fazer entender.  

 

Ao final dessa entrevista, indaguei-lhe sobre se apostava numa 

mudança em sua condição de falante. Ela tentou deixar claro que era muito 

difícil conviver com a afasia e que gostaria de voltar a ter a mesma 



88 
 

independência experimentada antes da incidência do AVE e da instauração 

desse quadro:  

 

Segmento 4 

- Neste diálogo paciente contava sobre sua rotina e sobre o atravessamento 

dela pela sua condição afásica. 

 

T: O que a incomoda? A senhora acha que precisa melhorar? 

D: (paciente faz uma longa pausa, fica pensativa) 

T: É quando a senhora vai falar e não sai? 

D: Ah, sim, depende do dodo que você fala nu nunu // mas eu acho / melhor 

melhorei mais. 

T: A senhora melhorou bastante do que era? 

D: É / a (SI) quase boa. 

[...] 

D: A senhora é / nooooormal (SI). Eeeu era uma / pe pessoa / nooooooormal a 

senhora quando precisa de alguma coisa faz / arruma tam emprego (SI). Agora 

diferente diferente deficiente. 

T: Agora está diferente, o que mais a senhora acha que ficou diferente? 

D: Ah nossa senhora tudo tudotudo.Que vê // é nu sô normal nu sô.Eu sô 

(paciente abaixa a cabeça e hesita) não ...não ... // mas é(fica claramente triste 

e abatida). 

 

Anormal... Diferente... Deficiente são significantes que indicam, para D., 

sua “nova” condição vital/existencial. Vale dizer que D., nessa época, não 

apresentava mais qualquer dificuldade sensório-motora que lhe impedisse de 
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realizar atividades de vida diária. Consideração que nos faz concluir que, 

embora a fala também tivesse melhorado (como ela mesma disse), essa 

mudança não foi suficiente para deslocá-la do lugar de uma perda difícil de 

suportar (para ela e para o outro).  

 

Cabe ressaltar que articulada, no texto truncado que ela profere, 

aparece uma remissão à almejada possibilidade de arrumar emprego. Se voltar 

à atividade laborativa estava em seu horizonte, a permanência da condição 

afásica a afastava dele. D. sofre porque, por efeito da afasia, não se reconhece 

ou é reconhecida como falante. Mas sofre, também, pelos seus 

desdobramentos no contexto social. A afasia configura uma diferença não 

suportada socialmente. Quero dizer com isso que inexiste na nossa sociedade 

dispositivos concretos de suporte para demandas, como a enunciada por essa 

afásica: inclusão na dinâmica do trabalho ou retomada da atividade laborativa, 

apesar da afasia... Por que não? Seu atendimento clínico me deixou ver que D. 

deveria contar com esse direito: o de encontrar um caminho para fazer do 

trabalho o seu “ganha-pão” e deixar de depender da irmã e da aposentadoria 

por invalidez.  

 

Como se vê, muitos pontos emergiram dessa entrevista inicial. Por meio 

dela, fui confrontada com o fato de que abrir a escuta clínica para o que diz um 

afásico implica, de fato, ao mesmo tempo, procurar entender o que ele quer 

quando recorre a um clínico de linguagem e buscar apreender o modo com o 

sintoma se manifesta em sua fala. Esse duplo compromisso é que assenta um 

fonoaudiólogo na posição de clínico, como vimos no capítulo anterior. Posso 

dizer, nesse movimento retrospectivo de leitura do fazer clínico, que a fala de 

D. já oferecia, desde esse primeiro momento, ingredientes para me fazer crer 

que a mudança que ela almejava tinha relação com a especificidade da minha 

escuta e interpretação para fazer movimentar o seu dizer mas, também e 

igualmente, com sua permanência nas atividades promotoras de inclusão 

social.  
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Ainda na etapa diagnóstica, com o foco mais voltado para o “avaliar” a 

escrita e a leitura (produção e compreensão), deparei-me com uma resistência 

imprevista. D. se esquivava das tarefas propostas, colocando empecilhos – de 

toda natureza – para sua realização: não trazia os óculos (necessários para 

tal), reclamava de cansaço e manifestava, sempre, o desejo de mudar o 

encaminhamento proposto por mim. Com a minha insistência, algumas 

produções escritas foram realizadas. Constatei que, de fato, havia 

comprometimento na articulação significante nessa modalidade de 

manifestação da linguagem: uma “fala telegráfica” se apresentou. Observei que 

os significantes, embora não articulados sintaticamente, guardavam entre si 

pertinência textual. Vale dizer que D. estava sob efeito dessa manifestação, o 

que, inclusive respondia por gestos de “desistência” de continuar escrevendo. 

Esse modo de se colocar frente à escrita me indicava que ela podia ler. 

Investiguei, então, até que ponto ela se sustentava como intérprete de um 

texto. Propus-lhe que lesse um pequeno texto e concluí que sua leitura oral era 

bastante fluente. Interessante que as hesitações, distorções e pausas tão 

recorrentes na linguagem oral não fizeram presença aí.  

 

 

Um dado relevante que dava mais fundamento para a proposição de 

cruzar fala/escrita/leitura para proposta terapêutica. Sua interpretação de texto 

era restrita, pois D. logo dizia que não conseguia lembrar aquilo que havia lido, 

dizia-se com problema de memória, mas, na verdade, o que ocorria é que D. 

novamente antecipava sua falha na elaboração do discurso, principalmente 

quando estava em jogo um contexto não tão cotidiano para ela. Logo, pude 

observar que ao longo do processo terapêutico D. compreendia e interpretava 

bem o que lia, porém quando julgava o conteúdo abordado significante a ela, a 

ponto de ter que se haver com as possíveis falhas ocorridas em meio ao seu 

discurso.    

 

 

Cabe dizer que D. de imediato a proposta de entrecruzamento dessas 

modalidades mas deixou, aos poucos, de recorrer aos “textos” prontos do 

caderno para me convocar ao diálogo. Também, cada vez mais, enfrentava a 
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demanda para narrar, que eu insistentemente lhe dirigia. As dificuldades que 

experimentava para sustentar um relato oral, entretanto, não a intimidavam. Se 

eu conseguia sustentar – por um tempo maior – minha escuta para sua fala, 

aproveitando para ajudá-la a tecer, de maneira mais articulada, o que ali se 

apresentava de modo intervalar, D. encontrava satisfação em ver desdobrado o 

seu “querer dizer” num texto dialógico. 

 

 

Mas, é fato também, que nem sempre o fechamento (mesmo que 

provisório) do seu dizer era possível. Dito de outro modo: nem sempre minha 

escuta era suficiente para mobilizar articulações que engendrassem sintático-

textualmente o seu “querer dizer”. Conflitos comunicativos se instauravam, 

então, e a reação de D. era surpreendente: uma mescla alternada de 

agressividade verbal e atitude de desistência que, por vezes, se configurava 

como um “abrir mão” de dizer. Trago abaixo um segmento de sessão, ocorrida 

em 15 de Junho de 2007, marcada por esse acontecimento:  

 

Segmento 5 

 

- D. falava para a terapeuta sobre os amigos que freqüentavam a oficina de 

artes. 

 

D: Oficina/// fala falaloutra/loula (solicitando que a terapeuta a 

complementasse). 

T: (fica em silêncio) 

D: (fica bastante impaciente com a falta de resposta da T. e bate na 

mesa).Comi/ comi, eu num sei. Como é/ SI co.Não/ não sei quando SI. 

T: O que escrever? 

D: Não nãonão/ é/ eu não sei como não não não/ num sei nu sei. 

T: Quantos ..não sei. É esse? 
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D: Nu sei/ no/ aí Deus/ nu sei/ nu sei nu sei. 

T: Oh uma coisa30. 

D: Eu nu vo/ não não/ u: não não/ e: não não/ não não e não. 

T: A gente não tinha combinado que. 

 D: Nãomais maisinteresa/ não me interessa/ não é (interrompendo a 

terapeuta).Quanto eu começo SI eu/ eu/ eu co/ não/ eu tenho tenho/ nu é nu é 

nu é assim.Oh eu nu sei nu sei nu sei 

T: É difícil começar a falar, a escrever? 

D: É é isso! Falar estas coisas as cartas qualquer coisa não não eu não com 

sei/ não sei não sei fala!Pronto! 

 

 

As sessões em que tais acontecimentos se apresentavam eram de difícil 

manejo clínico e, não foram raras as vezes que fiquei apreensiva, pensando 

que D. deixaria de apostar na mudança que a terapêutica poderia operar. Mas 

ela não faltava ao atendimento fonoaudiológico e era assídua, também, nas 

oficinas de arte e culinária. Isso parecia falar a favor da hipótese de que ela 

podia fragilizar-se ante as dificuldades enfrentadas, mas tinha recurso para 

retomar o investimento de mudança. Difícil era sustentá-lo: em pouco tempo, 

voltava a não aceitar com facilidade que aquele era espaço para escancarar as 

dificuldades e para enfrentá-las. Também, continuava oferecendo resistência 

aos procedimentos que envolviam o cruzamento da oralidade com a escrita 

(técnica privilegiada que, como vimos no capítulo III, é invocada para “fazer 

falar” o paciente na clínica de linguagem).  

 

 

                                                
30 Utilizei o recurso de sublinhar a palavra, quando uma fala é interrompida pela fala do outro e 
duas falas simultâneas se apresentam no diálogo. 
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D. insistia que não conseguia fazer o que eu pedia, que a tarefa era 

muito chata. Muitas vezes, desviava deliberadamente a atenção para outra 

coisa numa tentativa, explícita, de “fazer passar o tempo” para não precisar 

realizar o que eu havia lhe solicitado. Quando realmente minha proposta de 

trabalho ficava insuportável para ela, olhava no relógio e dizia que estava na 

hora de ir embora: chegou até a adiantá-lo numa tentativa de sair mais cedo da 

sessão. Pareceu-me que havia nessa oscilação questões que estavam para 

além dos efeitos produzidos pela afasia e que elas é que estavam 

atravessando e, em alguns momentos, inviabilizando o investimento na 

terapêutica. Quando essas questões se tornavam muito evidentes, no curso 

mesmo de uma sessão, eu as colocava em pauta. Cheguei a discutir com D. a 

possibilidade de um encaminhamento psicológico na própria DERDIC. Ela, 

porém, nunca se abriu para essa possibilidade. Ela, então, dizia que tentaria 

mudar sua posição, a partir das colocações que eu havia feito. 

 

 

Por efeito das supervisões clínicas, dei-me conta de que esse 

movimento de dupla face, que envolvia investir/desinvestir, esteve em jogo 

durante esse tempo de atendimento dessa paciente. Havia, por parte dela, uma 

cobrança excessiva de bom desempenho: a insistente manifestação 

sintomática, ao jogar suas cartas, tornava-se fonte, muitas vezes, de 

desinvestimento. Ela buscava força, então, no grupo e nas atividades de 

inclusão social do Programa “Ponto de Encontro”. Cabe assinalar que ali, ela 

era o paciente com a fala mais fluente. Além disso, o resultado do 

empreendimento ali realizado (a pintura de uma tela, o preparo de um prato) 

tinha resultado imediato e não era atravessado, de modo determinante, pelas 

dificuldades de falar, ler e escrever. O que quero assinalar é que nessas 

atividades ela não se sentia “anormal” ou “deficiente”. E a “diferença” que 

experimentava em relação aos outros afásicos a colocava numa condição 

(social e subjetiva) valorizada positivamente. Tudo isso contribuía, sem dúvida 

alguma, para fortalecê-la e se oferecia como suporte para o duro e longo 

investimento para mudar com o qual tinha que se haver nos encontros comigo.  
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Ao que, em alguns momentos, parecia se configurar como uma “falta de 

motivação e aposta” na melhora de sua condição, eu reagia tentando retomar, 

com ela, a necessidade de se implicar no tratamento, sem o quê, mudanças 

não poderiam ocorrer. Esse trabalho exigia a construção de um espaço no qual 

se constituísse minha posição para ser sua terapeuta. Não posso deixar de 

assinalar que, no início do processo terapêutico, a questão transferencial com a 

terapeuta anterior parecia estar jogando ali suas cartas e contribuindo para a 

manifestação de resistências. Tratamos também disso e, aos poucos, ela foi 

depositando em mim um “suposto saber” de como fazer para ajudá-la a sair da 

condição em que se encontrava. Eu fui entendendo que ela reclamava um 

olhar e uma escuta para o “drama” que ela estava vivendo. Um drama que, 

como já assinalei, continha muitos ingredientes (linguísticos, subjetivos, 

familiares e sociais).  

 

Certo dia, após o término da oficina de artes, a paciente trouxe um 

quadro que havia acabado de pintar (a tinta ainda estava fresca) para me dar 

de presente. Fiquei surpresa com seu gesto, mas entendi seu significado: ela 

me dizia que “estávamos juntas nessa”. Fiquei animada, confesso, e deixei-a 

ver meu reconhecimento. D., orgulhosamente, começou a me contar sobre a 

técnica que utilizou para fazer as texturas e a finalização daquele quadro. 

Indaguei-a sobre se ela guardava suas telas como recordação, se as utilizava 

para decoração ou, enfim, sobre o que ela fazia com as telas que pintava. D. 

me explicou que não guardava porque a maior parte da produção realizada na 

oficina de artes era vendida em um bazar, realizado anualmente na DERDIC, 

para angariar fundo para comprar materiais e garantir sua continuidade. Tive, 

então, a ideia de propor-lhe que fotografasse suas telas.  

 

Essa proposta foi gradativamente se desdobrando em outra: 

utilizaríamos as fotos para abrir espaço na sessão de terapia para que ela me 

colocasse a par das etapas de sua produção. Montaríamos, então, um álbum 

em que registraríamos esse processo. Nele associaríamos a foto com um 
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pequeno texto sobre sua narrativa do processo de realização da pintura. Ela 

ficou animada com a ideia, embora hesitante em aceitá-la.  

 

Essa hesitação corria por conta da concretização da introdução 

sistemática da escrita nos nossos encontros e, também, surpreendentemente, 

de uma dificuldade sua para se deixar fotografar. Essa última, ela me disse, 

configurou-se em função do episódio do AVE. Depois dele, ela não queria mais 

“se ver” (segundo informações colhidas). Estranhei... D. não guardava 

fisicamente (aparentemente) nenhuma marca desse acontecimento. Talvez a 

permanência dessa posição indicasse outro tipo de questão... Como já 

assinalei antes, debati-me entre a possibilidade de recusar se ver no “espelho” 

e se encontrar com alguém que envelheceu e... ou ainda com outras mudanças 

insuportáveis para ela: a afasia era certamente uma delas. Mas, seria a única?  

 

Fato é que não podíamos contar com nenhuma foto recente para 

começarmos a atividade que lhe propus. Ela permanecia na posição de não se 

deixar fotografar ao lado de suas telas. Decidimos, então, mudar o caminho da 

atividade e começarmos a explorar suas fotos antigas. Devo dizer que ela 

comemorou essa solução e se implicou no trabalho de narrar as cenas contidas 

nas fotos. A emoção, suscitada pelas recordações, foi se tornando ingrediente 

importante para continuar o empreendimento.  

 

Entendi, aos poucos, que D. demandava a construção, com minha 

ajuda, de uma narrativa sobre si, sobre sua história. Sem perder de vista que o 

meu compromisso como fonoaudióloga era abrir espaço para que o seu dizer 

pudesse “fazer texto” nas sessões de atendimento, fomos construindo um 

álbum de recordações: a partir de fotos trazidas por ela, procurávamos 

estruturar, por escrito, relatos de vivências (referentes ao tempo de antes e, 

também, de depois do AVE e, consequentemente, da afasia) que eles 

evocavam. Tal atividade atualizou sentimentos, como já disse, e acabou se 

transformando em suporte para o enfrentamento de sua condição atual porque, 
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por meio dela, potencialidades que, antes, estavam encobertas pela doença ou 

pelas “reações catastróficas” a ela, foram sendo desveladas.  

 

No primeiro momento era muito difícil convencer D. a escrever. Ela 

julgava sua letra feia, dizia que não escrevia bem e solicitava que a terapeuta 

fosse escriba de seus relatos orais. Consenti e atendi seu pedido apostando 

que os resultados desse empreendimento poderiam motivá-la a assumir essa 

posição para escrever (literalmente) sua história. Nesse primeiro momento, a 

paciente se recusava, inclusive, a pegar no lápis para tentar fazê-lo. Ficava 

evidente sua recusa para apostar numa mudança aí e, às vezes, parecia 

incontornável sua resistência para aderir à proposta de cruzar a narrativa oral 

com sua articulação numa escrita.  

 

 

Por mais que D. tivesse aceito a proposta inicial – montar uma narrativa 

de sua história de vida – ela se deixava aprisionar pela antecipação de “falhas”, 

“erros”, cuja manifestação ela não podia suportar. Mas, como eu havia 

apostado, a ressignificação de sua história, operada pela atividade já descrita, 

foi abrindo espaço para quebrar sua resistência e, aos poucos, concretizar a 

mudança de posição, a que me referi anteriormente: com minha ajuda D. 

passou a escrever e a enfrentar o sintoma. Esse movimento de assunção de 

“autoria” foi um grande marco no processo terapêutico. Um segmento de 

sessão, realizada em 3 de Outubro de 2007, mostra D. sustentando sua 

posição de escriba. Uma foto de seus sobrinhos funcionou, naquele momento, 

como disparadora de uma narrativa oral (sustentada dialogicamente). Quando 

se alcançou um certo fechamento textual, a terapeuta se colocou, então, na 

posição de “ditar” para D. o que, a partir do texto oral, tornou-se a sequência a 

ser escrita embaixo da foto: 
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Segmento 6 
 
 
D: Depois/ depois depois e quando vieram se dois meninos. Né!? (dá o lápis 
para a terapeuta) 
 
T: Não, você já tá ai! 
 
D: Eu não. Eu vô tirá. 
 
T: E depois .... 
 
D: Eu num sei. 
 
T: Vai, eu vou te falando e você vai escrevendo. 
 
D: E você es/ eu vo não nãonão (com gestos, e depois, falando, deixou ver que 
não era para escrever de caneta). Lápis lápis! Pronto pronto. Aqui oh! (dando o 
lápis na mão da terapeuta) 
 
T: Não, eu falo o que você me falou e você escreve. 
 
D: Eu tenho medo de dede errar. 
 
T: Tá bom!! (não levando muito a sério o argumento da paciente) E depois 
(ditando) 
 
D: (escreve na folha) 
 
T: Eles tiveram (ditando) 
 
D: (continua escrevendo o texto ditado pela terapeuta).   
 
 

 

Abaixo, trago um dos registros (Novembro de 2007) feitos em rascunho 

que, depois, foi escrito à caneta embaixo das fotos do álbum de recordações. 

Ele refere-se à forma final que tomou a escrita do texto iniciada nessa sessão, 

o que significa dizer que várias refacções foram realizadas, com a ajuda da 

terapeuta. 

 



 

 

Note-se que o resultado final do “ir e vir” no texto (jogo da linguagem 

sobre a linguagem: escrita com apoio na oralidade, escrita da terapeuta com a 

escrita da paciente) produz um efeito de unidade, tendo em vista seu 

desdobramento sintático

presença no seu “querer dizer”, sem dúvida alguma. Mas ele se configurou, 

também, como resultado concreto 

diversas, como já assinalado anteriormente. Devo dizer que, aos poucos, D. foi 

sustentando com mais autonomia a produção da narrativa escrita. Essa 

mudança – visível e indiscutível, portanto 

vez maior na proposta terapêutica.

 

Ao lado desse movimento, na sessão do dia 20 de 

apresentou-se, mais uma vez, implicitamente, uma questão que envolvia seu 

processo de envelhecimento e a experiência real de habitar a velhice.  

Novamente em cena estava a questão de “autoimagem

apresentou com força, na atividade de construir o álb

oposição jovem e bonita X velha e feia. Eu diria mesmo que 

ficou bastante alterada e visivelmente tocada pelo confronto entre as imagens 

atual e anterior – registradas nas fotos manuseadas naquele dia. Abordei, c

ela, sua reação e as dificuldades que todos (inclusive os não afásicos) podem 

experimentar para lidar com mudanças. Elaborar perdas (quaisquer que sejam 

elas) e engendrar mudanças a partir delas é o que deve nos mover e alimentar. 

Eu insistia nisso, sem descartar que a idealização do 

tendo em vista não apenas os efeitos do envelhecimento, mas seu 

atravessamento pela condição afásica

se que o resultado final do “ir e vir” no texto (jogo da linguagem 

sobre a linguagem: escrita com apoio na oralidade, escrita da terapeuta com a 

escrita da paciente) produz um efeito de unidade, tendo em vista seu 

desdobramento sintático-textual. Esse produto é uma mescla da minha 

presença no seu “querer dizer”, sem dúvida alguma. Mas ele se configurou, 

também, como resultado concreto de seu enfrentamento de dificuldades 

diversas, como já assinalado anteriormente. Devo dizer que, aos poucos, D. foi 

tentando com mais autonomia a produção da narrativa escrita. Essa 

visível e indiscutível, portanto – respondia por sua implicação cada 

vez maior na proposta terapêutica. 

Ao lado desse movimento, na sessão do dia 20 de M

, mais uma vez, implicitamente, uma questão que envolvia seu 

processo de envelhecimento e a experiência real de habitar a velhice.  

Novamente em cena estava a questão de “autoimagem rejeitada”. O que se 

apresentou com força, na atividade de construir o álbum, foi o incômodo com a 

oposição jovem e bonita X velha e feia. Eu diria mesmo que nes

ficou bastante alterada e visivelmente tocada pelo confronto entre as imagens 

registradas nas fotos manuseadas naquele dia. Abordei, c

ela, sua reação e as dificuldades que todos (inclusive os não afásicos) podem 

experimentar para lidar com mudanças. Elaborar perdas (quaisquer que sejam 

elas) e engendrar mudanças a partir delas é o que deve nos mover e alimentar. 

descartar que a idealização do “eu” podia estar sob risco 

tendo em vista não apenas os efeitos do envelhecimento, mas seu 

atravessamento pela condição afásica. A própria construção da narrativa de 
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se que o resultado final do “ir e vir” no texto (jogo da linguagem 

sobre a linguagem: escrita com apoio na oralidade, escrita da terapeuta com a 

escrita da paciente) produz um efeito de unidade, tendo em vista seu 

produto é uma mescla da minha 

presença no seu “querer dizer”, sem dúvida alguma. Mas ele se configurou, 

seu enfrentamento de dificuldades 

diversas, como já assinalado anteriormente. Devo dizer que, aos poucos, D. foi 

tentando com mais autonomia a produção da narrativa escrita. Essa 

respondia por sua implicação cada 

Maio de 2008, 

, mais uma vez, implicitamente, uma questão que envolvia seu 

processo de envelhecimento e a experiência real de habitar a velhice.  

rejeitada”. O que se 

um, foi o incômodo com a 

nessa sessão, D. 

ficou bastante alterada e visivelmente tocada pelo confronto entre as imagens – 

registradas nas fotos manuseadas naquele dia. Abordei, com 

ela, sua reação e as dificuldades que todos (inclusive os não afásicos) podem 

experimentar para lidar com mudanças. Elaborar perdas (quaisquer que sejam 

elas) e engendrar mudanças a partir delas é o que deve nos mover e alimentar. 

podia estar sob risco 

tendo em vista não apenas os efeitos do envelhecimento, mas seu 

A própria construção da narrativa de 
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sua história foi deixando mais claro para D. que, a despeito de ambas, ela tinha 

recursos para lidar com seus efeitos. A escrita que trago, a seguir, realizou-se 

tendo em vista o que acabo de assinalar:  

 

 

 

 

No segmento abaixo, a elaboração antes referida, parece estar em 

causa na medida em que D. consegue até se divertir com a mudança de sua 

imagem. A comparação com uma foto da época da juventude parece deixar de 

ter, para ela, o peso negativo com o qual, antes, estava associado:  

 

Segmento 7 

-Terapeuta mostrava a paciente uma foto tirada pela professora da oficina de 

artes (tirada enquanto D. finalizava a pintura de uma paisagem feito com tinta 

óleo num quadro). 

 

T: Esta daqui foi a Carolina que me mandou. 
 
D: Ah! 
 
T: Esta tá linda. 
 
D: Não vi não. 
 
T: Você não viu? Ela não pediu para fazer pose para tirar a foto? 
 
D: Não lembro (neste momento paciente olha a foto e dá risada). 
 
T: A Carolina me falou que esta é a única foto que ela tem de você. 
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D: É. 
 
T: Que você foge. 
 
D: Oooooolha (paciente novamente dá risada quando observa mais 
atentamente a foto).Muito feia, nossa senhora da aparecida!. 
 
T: Ela só fala que tá feia. 
 
D: Essa aqui oh, mais ou menos (mostra outra foto, de quando ainda era 
jovem, num tom de brincadeira).  
 
 

O movimento de ressignificação que se desdobrou do “escrever a 

própria história” aparece, também, vinculado com as relações significativas que 

entreteve ao longo da vida. Esse efeito pode ser manejado por mim até certo 

ponto (em função de minha formação). Mas que, ainda assim, revisitar sua 

história (não tenho dúvida) se configurou como um “ganho” para ela. A 

transcrição de uma sessão, realizada em 15 de Agosto de 2008, parece falar a 

favor disso: 

 

Segmento 8 
 
- Diante da foto de seu pai, D. traz à tona o seguinte texto: 
 
 
T: Aqui oh! A gente já começou (mostra a folha de rascunho) 
 
D: Depois né depois.Depois acho que sim. Esse primeiro (voz abafada). 
(começa a ler o que já estava escrito) Meu pai era homem bo trabalhador// 
tirava/ uma tira nunca folga do se Centro de Saúde de nunca san de Rio 
Claro.Não tínhamos muito/ que? (questiona a terapeuta sobre o que estava 
escrito) 
 
T: Carinho. 
 
D: Não temos muito carinho feito/ não carinhu que assim? (mostra o papel para 
terapeuta) Carinhu Fe. 
 
T: Deve ser afeto/ faltou só o A.  
 
D: Amor não tínhamos. (enquanto relia silenciosamente, falava tãtãrã) 
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T: Nos últimos anos de sua vida.Cetava com ele? 
 
D: Nos últimos, grande anos de sua vida. É ultimamente é volta lá/ e voltei São 
Paulo fiquei lá. 
 
T: Então você pode escrever o que você acabou de falar/ oh! Nos últimos anos 
de sua vida/ sai de São Paulo e voltei para lá. O que acabou de falar pra mim.  
 
D: Nossa na sua vida/ depois? 
 
T: O que você acabou de falar pra mim. 
 
D: (fica irritada e grita) você não fala! 
 
T: Saí de São Paulo. 
 
D: (resmunga algo ininteligível) Fala! 
 
T: Da onde? 
 
D: Sa sai não/ saindo/ sai sai. 
 
T: De.  
 
D: Sai/ fala!De São Paulo// de de/ para para Rio// Claro. 
 
 

 

Entendo que não se deva perder de vista, então, o fato de que as 

mudanças operadas têm relação direta com a imbricação entre o atendimento 

clínico e a participação de D. nas oficinas do Programa “Ponto de Encontro”. 

Para que não restem dúvidas sobre a importância dessa última, trago abaixo 

um segmento de sessão realizada em 23 de Outubro de 2008. A paciente 

tentava dizer à terapeuta que não haveria oficinas na próxima semana, por 

conta de reuniões administrativas nas quais estariam as professoras. Tendo 

isso em vista, ela já justificava sua ausência no atendimento fonoaudiológico. 

Esse acontecimento indicava qual era, para ela, a prioridade naquele momento. 

Não era mais apostar na mudança da condição afásica:  
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Segmento 9 
 
 
T: O que você ia me contar? Que semana que vem. 
 
D: Então, aula de cozinha lá, não tem / a a como o oficina da artes, 
nenhum.Então só, eu não vo com você também. 
 
T: Tá assim agora? Já tá decidindo as coisas assim? 
 
D: É melhor e não dá mesmo / tem tem. 
 
T: Porque que não vai ter aula? 
 
D: (paciente faz pausa longa) acho que // a saco / reunião parece que não vai 
soa coisa de lá, então não nós nem eles. 
 
T: Eles quem? 
 
D: Nós, a Dolores a / Conceição essa outra ai (se referindo a sra.Ines sobre 
quem tínhamos conversado a pouco tempo) não vamo te.A semana que vem 
né então / SI / então a princípio eu não vem aqui (dá risada e bate palmas) 
próxima próxima já é novembro né? 
 
T: Você viu como passou rápido? 
 
D: Que horror. 
 
T: Quer dizer que você tá com preguiça de vir só passar comigo na semana 
que vem? 
 
D: Não mas faz de conta que que eu estou ocupada (dá risada). 
 
 

 

Levando em conta essa série de acontecimentos, fui percebendo que a 

paciente tinha conseguido, com o trabalho realizado, conquistar mudanças 

importantes. Na linguagem oral, elas não se apresentaram tão concretamente 

na fluência, embora a presença maior de segmentos mais extensos e bem 

articulados se faça notar. Deve-se levar em conta, ainda, que o deixar de se 

apresentar com o “texto pronto” do caderno é algo que diz a favor de uma 

mudança de posição frente ao outro para fazer valer sua voz. Eu me indaguei, 

então: mudanças poderiam ainda ser operadas? Não haveria como fazer esse 

prognóstico objetivamente .. embora, eu continuasse apostando que sim. Mas, 

o fato era que D. insistia que estava pronta para uma alta... 
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Voltei minha atenção para a escrita: aí as conquistas foram bem mais 

significativas. Um texto mais articulado (do ponto de vista sintático) já se 

manifestava. D., contudo, não parecia ver nessa mudança um pré-requisito 

para se apresentar como falante para o outro... Durante um tempo esse foi o 

tema das minhas supervisões clínicas. Nelas, a alta emergiu como 

possibilidade real. Isso porque D. se apresentava numa “nova” posição e com 

uma “nova” demanda para mim. Era preciso reconhecer a potência engendrada 

por esse tempo de investimento terapêutico, embora a afasia permanecesse e 

o processo de envelhecimento mantivesse o seu curso. Entendi, então, que era 

mesmo o momento de acolher essa sua demanda. Devo esclarecer, entretanto, 

que articulada a ela estava um pedido: o de permanecer participando das 

oficinas de inclusão social. Não tive dúvida de responder a ele positivamente. 

 

  

Após finalizar este estudo de caso, pude perceber, com mais força, o 

quanto é importante abrir a escuta para as demandas que se apresentam na 

clínica de linguagem: para aquelas relacionadas estritamente com a queixa de 

fala/escrita, mas também com as que se desdobram dela ou já estavam 

configuradas apesar dos sintomas linguísticos. Se minha formação me dá 

condição para me posicionar clinicamente para engendrar as mudanças 

almejadas na linguagem, não posso marginalizar que as outras insistem e 

pedem o manejo possível para um clínico de linguagem. Foi dentro dessa 

restrição, aliada à recusa de D. de acatar encaminhamento feito para 

atendimento psicológico e os efeitos positivos de sua participação nas oficinas 

de inclusão social, que a tarefa de “escrever(reescrever?) sua história” se 

tornou um eixo para o exercício da clínica de linguagem. Nesse caso clínico, o 

resultado obtido favoreceu o acolhimento de um pedido de alta. Coloco ênfase 

no fato de que a alta foi pedida: isso importa para nossa discussão na medida 

em que ela não se traduziu como mais uma resistência de D., mas como 

reflexo de uma posição nova para lidar com o atravessamento da afasia pelo 

envelhecimento e vice-versa. 

  

 



104 
 

Esse fortalecimento tem vínculo estreito com o modo articulado como se 

realizam as atividades no Centro de Atendimento de Afásicos, da DERDIC. Os 

Programas (de Atendimento Clínico, Ponto de Encontro e Atenção à Família) 

se alimentam mutuamente das ações específicas que estão em causa em cada 

um e se oferecem como suporte para processos de recuperação como o que 

aqui foi discutido. Uma conclusão que, do meu ponto de vista, indica que 

programas desse tipo são necessários e possíveis de serem implementados 

para fazer valer o direito à vida com qualidade, em qualquer idade, mas, mais 

especificamente, na velhice fragilizada pela afasia.   
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

      A reflexão encaminhada neste trabalho, cujo foco se voltou para a 

fragilização da velhice por efeito da incidência da afasia, trouxe à luz diferentes 

concepções relativas ao processo de envelhecimento e a velhice. Vimos que 

essa diversidade teórica está vinculada, em grande parte, ao modo como o 

debate sobre a polaridade saúde/doença tem se desdobrado no enfrentamento 

das questões que se impõem à área da Gerontologia e, em especial, à atual 

discussão acerca do conceito fragilidade. A interdisciplinaridade constitui a 

base deste discurso científico que, como vimos no capítulo 1, tem que se haver 

com a complexidade do seu objeto. Complexidade que se apresenta como 

resultado do entrecruzamento mutuamente constitutivo das dimensões 

biológicas, sociais e subjetivas, que colocam em cena a especificidade do 

humano.  

 

 

Este estudo de caso deixou ver, segundo entendo, que a incidência de 

lesão cerebral (afecção orgânica) e a instauração de um quadro afásico 

(perturbação da linguagem) reclamam, de fato, uma concepção de corpo que 

excede a noção de organismo. Isso porque a afasia descortina, de modo 

dramático, como vimos no capítulo 4, uma verdade incontestável: o corpo 

humano é habitado. Dito de outro modo: há um sujeito que, em sua 

singularidade, se apresenta e reclama reconhecimento. O caso de clínico de D. 

nos permitiu entender, então, que o que atinge um corpo tem desdobramento 

no corpo social.  
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Vimos que a marca de diferença imposta pela condição afásica abala o 

ideal de identidade que dá vida ao socius. Isolamento e marginalização se 

manifestam, então, como efeitos de uma dificuldade que tem dupla face: tanto 

do sujeito quanto do seu grupo social para lidar com essa “diferença que faz 

diferença”. Vale dizer que, na perspectiva da noção de corpo como lugar de 

habitação simbólica, “fragilidade” resulta da falta de recursos momentânea ou 

permanente (de ambos os lados: subjetivo e social) para enfrentar a 

originalidade que se impõe à condição vital/existencial.  

 

 

O caso de D. se oferece como campo fértil para esta discussão na 

medida em que, ao mesmo tempo: (1) o atendimento clínico, a oferta de 

oficinas e de atenção à família se configuraram como dispositivos sociais de 

enfrentamento da fragilização imposta pela afasia. Ele depende, também e 

principalmente, da (2) demanda subjetiva para se livrar desta condição. Note-

se que há aí uma via de dupla mão determinando os movimentos de exclusão 

e/ou inclusão social. É isso que a problematização da afasia neste caso clínico 

- e o modo múltiplo como ela se desdobra - nos dá como testemunho.  

 

 

A partir do estudo que realizei, ratifico, ainda, o que diz Fonseca (2010): 

a idade cronológica não joga papel determinante neste duplo movimento 

implicado na condição afásica. É certo, contudo, que se deva ter em conta que 

sua incidência na velhice pode recrudescer a dificuldade relativamente à lida 

com a diferença. Os discursos sociais (incluindo o científico) tendem a colocar 

ênfase na diferença enquanto perda de potência vital, contribuindo para difundir 

uma representação estigmatizada (como vimos no capítulo 2) do processo de 

envelhecimento e da velhice. Se a velhice é, também, efeito de discurso, como 

afirma Mucida (2004), pode-se antecipar a amplitude dramática de sua 

conjunção com a afasia se, do ponto de vista subjetivo, o sujeito está 

identificado com essa visão estigmatizante.  
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Há que se considerar, do mesmo modo, que fragilidade, tal como 

definida acima, pode estar em causa em qualquer idade, o que inclui a velhice. 

E mesmo que não seja por efeito de uma representação negativa da velhice, 

mas pela realidade de ter que viver uma vida reduzida, em função de 

contingências outras (inclusive orgânicas), a associação com a afasia pode 

incrementar a condição de fragilidade no humano. Para que ela não se torne 

crônica (e se apresente como normalmente acontece na polaridade dinâmica 

da vida), é preciso que mecanismos de suporte (subjetivos e sociais) sejam 

arregimentados. É isso que nos ensinou Canguilhem (1966) com seu conceito 

de normatividade: autor e noção que orientaram a discussão que realizei no 

capítulo 2 desta dissertação e que, do meu ponto de vista, constitui um eixo 

importante do redimensionamento da noção de saúde que pode interessar ao 

campo da Gerontologia Social.  

 

 

No que concerne aos mecanismos sociais de suporte, entendo que as 

iniciativas configuradas nos centros de atendimento de afásicos na UNICAMP e 

na PUC/SP podem ser inspiradoras para a orientação de novas políticas 

públicas voltadas para o atendimento de idosos afásicos. A despeito da 

diferença de referencial teórico no qual se apóiam, em ambas deve ser 

enaltecido o compromisso com o sujeito e com a vida com qualidade. Só por 

isso, entendo que elas se apresentam como alternativas ao modelo 

hegemônico de clínica que se exerce no campo da Gerontologia, aqui 

representado pela reflexão encaminhada por Lichtenberg (1999), no final do 

capítulo 2. Minha filiação aos pressupostos que assentaram os fundamentos do 

exercício numa “clínica de linguagem” me levaram às conclusões que aqui se 

escrevem. Elas se oferecem ao debate. Não se deve esquecer, também, que 

no compromisso, antes referido, está incluída a formação de clínicos e 

pesquisadores, inclusive dirigida àqueles que, como eu, se interessam em 

investigar o processo de envelhecimento e a velhice. Esta dissertação nasceu 

desse encontro e espero que se desdobre em contribuição para este campo de 

estudos. 
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