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RESUMO 

Está dissertação, como o título indica, aborda a relação fala-leitura-escrita 

aqui assumida como procedimento clínico, que adquire nuances particulares nas 

decisões terapêuticas, caso a caso, conforme é discutido no trabalho. A afasia é 

uma condição sintomática na linguagem que, geralmente, ocorre em idosos, após 

lesão cerebral. Essa nova condição de fala, que instaura uma situação complexa em 

que há esgarçamento e não coincidência no desempenho do afásico nas diversas 

modalidades linguísticas (fala-leitura-escrita). A escrita, quando a fala está destruída 

tem se mostrado decisiva na condução de tratamentos clínico. Este fato foi recolhido 

pelos pesquisadores da Clínica de Linguagem como uma questão que exige 

detenção e aprofundamento teórico. Este trabalho está alinhado a este empenho e 

discute escritos autobiográficos como modo de atravessamento do luto e do drama-

subjetivo em que o afásico é atirado pela afasia. Neste âmbito apresenta a 

concepção de escrita que sustenta a ideia de que a escrita não é nem 

representação, nem designação, o que joga luz sobre a presença de Saussure 

(1916) como fundamento teórico de base. É ele quem sustenta que linguagem não é 

nomenclatura. Partindo dele afirma-se, com Pontalis (1988) que a escrita é lugar de 

recriação/invenção de uma vida e de uma posição de sujeito falante. Defende-se 

aqui a ideia de que pela escrita o afásico pode contar-se e fazer-se contar por meio 

de sua inscrição na folha em branco, como diz Pommier (1996). Casos clínicos 

discutidos, na Clínica de Linguagem, em que a escrita foi reconhecida como um 

potente instrumento terapêutico são também abordados na medida em que 

oferecem o passo para afirmação, defendida nesta dissertação, de que a trança fala-

leitura-escrita deve ser constituída como procedimento necessário e eficaz. Neste 

ponto, discuto os efeitos clínicos na relação sujeito-linguagem. Este trabalho é 

fundamentalmente teórico-clínico e a metodologia adotada envolve o aproveitamento 

de escritos autobiográficos e casos clínicos da literatura para iluminar os argumentos 

nele defendidos. Fundamentos teóricos sobre a linguagem partem do Estruturalismo 

Europeu como mobilizados e interpretados na Clínica de Linguagem. A concepção 

de sujeito aqui assumida é a que reconhece a hipótese do inconsciente inaugurada 

por Freud (1900). 

 

Palavras-chave: Afasia; Clínica de Linguagem; Procedimentos Terapêuticos; 

Escrita. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This dissertation, as the title indicates, addresses the speech-reading-writing 

relationship assumed here as a clinical procedure, which acquires particular nuances 

in therapeutic decisions, on a case-by-case basis, as discussed in the work. Aphasia 

is a symptomatic speech condition that usually occurs in the elderly after brain injury. 

This new language condition establishes a complex situation in which there is non-

coincidence in the performance of the aphasic in the different linguistic modalities 

(speech-reading-writing). Writing, when speech is destroyed, has shown to be 

decisive in the conduct of clinical treatments. This fact was picked up by some 

Language Clinic researchers as a clinical question that requires detention and 

theoretical deepening. This work aligns itself with this effort and discusses 

autobiographical writings as a way of crossing mourning and the subjective drama in 

which the aphasic is thrown by aphasia. In this context, he presents the conception of 

writing that supports the idea that writing is neither representation nor designation, 

which sheds light on the presence of Saussure (1916) as a basic theoretical 

foundation. It is he who maintains that language is not nomenclature. Starting from it, 

it is stated, with Pontalis (1988), that writing is a place of life recreation/invention 

which sustains the aphasic’s subjective position. The idea is defended here that, 

through writing, the aphasic person can count himself and make himself count 

through his inscription on the blank sheet, as Pommier (1996) says. Clinical cases 

discussed at the Language Clinic, in which writing was recognized as a potent 

therapeutic instrument, are also addressed insofar as they offer the step towards 

affirmation, defended in this dissertation, that the speech-reading-writing braid must 

be constituted as necessary and effective procedure. At this point, I discuss the 

clinical effects on the subject-language relationship. This work is fundamentally 

theoretical-clinical, and the methodology adopted involves the use of 

autobiographical writings and clinical cases from the literature to illuminate the 

arguments defended in it. Theoretical foundations on language depart from European 

Structuralism as mobilized and interpreted in the Language Clinic. The concept of 

subject assumed here is the one that recognizes the hypothesis of the unconscious 

inaugurated by Freud (1900).  

 

Keywords: Aphasia; Language Clinic; Therapeutic Procedures; Writing. 
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INTRODUÇÃO 

 

A motivação dessa pesquisa tem origem na clínica, mais precisamente na 

Clínica de Linguagem com afásicos, em que o cruzamento fala-leitura-escrita são 

implementados no tratamento de pacientes com prejuízos acentuados na fala. Os 

resultados terapêuticos deste procedimento, inicialmente postulado por Fonseca 

(2002 e outros), tem se mostrado eficazes, como pude atestar nos atendimentos de 

alguns pacientes afásicos. 

De forma breve convém dizer que afasia é uma perturbação na fala causada 

por lesão cerebral (acidente vascular cerebral – AVC, traumatismo craniano e 

tumores). A afasia instala uma dupla condição — orgânica e linguística –, que 

convoca duas clínicas, seja para a realização de diagnóstico, seja para a indicação 

de tratamento. A clínica médica teoriza sobre o funcionamento do cérebro e 

responde pela detecção do fator cerebral que determina o aparecimento da afasia; 

define a direção de tratamento que, via de regra, envolve procedimentos cirúrgicos 

e/ou indicação de medicamentos (VIEIRA, 1992). 

A clínica fonoaudiológica, por sua vez, recebe afásicos para “reabilitação da 

linguagem”. O tratamento que usualmente se encaminha tende a assumir uma 

direção “corretiva”, decorrente da ideia de que reabilitar é suprimir sintomas1. 

 Esta pesquisa adota uma posição diferente, na medida em que coloca em 

discussão a relação cérebro-linguagem; que suspende a redução da fala a 

comportamento; que introduz uma teorização sobre a linguagem, e 

consequentemente, sobre a relação cérebro-linguagem. Tal teorização implica, 

também, uma discussão sobre o sujeito e seu sofrimento na reflexão teórico-clínica 

(FONSECA, 2002; CORDEIRO, 2019; CORDEIRO E LIER-DEVITTO, 2019). Por 

força desta teorização, a noção corrente de “reabilitação” é questionada, uma vez 

que, conforme amplamente reconhecido, não há, para o afásico, retorno a condição 

linguística anterior a do acidente cerebral. Não é outra coisa que a clínica atesta. Tal 

colocação, no entanto, não anula a possibilidade de um fazer clínico, ao contrário, 

instaura outra modalidade clínica de atendimento a afásicos (FONSECA, 2002, 

 
1 Refiro-me aqui a presença do pensamento médico no campo da Fonoaudiologia, que se faz 

notar em abordagens nominalmente diversas – cognitivo comportamentais, Neurolinguísticas e 
Neuropsicológicas -, que mantém intocado o ideal de reabilitação como tentativa de fazer com que a 
fala de um falante afásico retorne à normalidade. Para uma discussão crítica e aprofundada sobre 
essa temática, consultar Tesser (2007) e Landi (2000). 
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CORDEIRO, 2019 e MARCOLINO, 2004).  

A discussão que encaminho nesta dissertação, reflete de perto meu 

compromisso com este veio de pensamento sobre a clínica com afásicos. Em outras 

palavras, esta dissertação toma distância da concepção tradicional, referida acima, 

que reduz o sintoma linguístico a mero reflexo do funcionamento cerebral, o afásico 

a um segmento de cérebro lesionado, ou seja, que equipara sujeito e organismo, 

restringindo a análise ao campo da neurologia. 

Considero necessário, para o bom encaminhamento deste trabalho, situar o 

leitor no cenário de constituição da afasia como problema submetido a investigação 

científica da medicina, momento, este, que podemos circunscrever no século XIX, 

quando médicos do maior porte intelectual se voltaram para este quadro clínico. 

Entendo terem sido ele verdadeiros fundadores de discursividade, nos termos 

definidos por Focault (1969). Ele sustenta que “fundadores de discursividade” são 

aqueles que instauram uma tradição discursiva, a partir da qual outros autores 

puderam se colocar2. 

 

 

A. Século XIX: Figuras proeminentes, convergências e divergências 

 

Como dito anteriormente, a afasia é um distúrbio de linguagem causado por 

lesão cerebral, o que significa dizer que lesões cerebrais podem tornar a fala a-

“fásica”: a fala perde cadência. A cadeia articulada é por definição uma sequência 

“fásica”. O sintoma afásico envolve perturbações de linguagem de natureza diversa, 

muitas vezes elas atingem não só a modalidade oral, mas também a escrita, dito de 

outro modo, a afasia na maior parte das vezes, desloca um falante para uma 

condição peculiar, que é a de: falar e estranhar-se como falante da língua materna.  

A definição de afasia carrega a noção de causalidade cérebro-linguagem, o 

que conferiu e confere à medicina posição de autoridade: a ela é suposto o saber 

sobre o cérebro e sobre o sintoma afásico.  

Paul Broca, nasceu em 1824, em Sainte Foy la Grande, na França. Membro 

de uma família religiosa protestante preferiu, como dizia, a verdade da ciência ao 

dogma religioso. Foi um homem culto, iniciou a vida intelectual em artes e literatura, 

 
2 Lier-DeVitto (2018) trata dessa questão relativamente a Saussure.  
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escreveu poemas, graduou-se em matemática, 

foi cientista, médico, anatomista e antropólogo francês.  Em 1842, inicia sua 

formação médica na Universidade de Paris. Realiza diversos trabalhos científicos 

sobre a histologia da cartilagem e dos ossos, a patologia do câncer, o tratamento 

dos aneurismas e a mortalidade infantil. Excelente neuroanatomista, faz 

contribuições importantes sobre o sistema límbico, dentre outros. Trabalhou no 

Hospital Bicêtre, onde conheceu Pinel, que inaugura tratamentos mais dignos para 

doentes mentais. Ele foi profundamente afetado pela experiência como interno no 

Hospital “para louco”, onde teve contato com seus primeiros casos de afasia. Foi ali 

que fez suas primeiras descobertas sobre a relação fala articulada-linguagem e as 

áreas funcionais do córtex. Em 1849, defende sua tese, na qual enfatiza a 

necessidade da construção de uma medicina apoiada em técnicas laboratoriais, 

ganhando destaque entre colegas.  Broca era considerado um talento em cirurgia. 

Em 1853 tornou-se membro da Escola de Paris. Em 1847, ingressou na Sociedade 

de Anatomia e, em seguida na Sociedade de Cirurgia. Compõe-se, desse modo, o 

quadro da formação médica de Broca.  

A grande contribuição atribuída enquanto cientista à Broca, foi sua descoberta 

do “centro de linguagem” no cérebro, isto é, ele é reconhecido como o primeiro 

cientista a precisar uma localização cerebral que que causa os distúrbios 

linguísticos. Este feito decorreu de autópsia que realizou post-mortem em um de 

seus pacientes. O objetivo era estabelecer a correlação entre a sintomatologia 

observada em seu paciente e a localização da lesão cerebral que a motivará. Em 

1861, o investigador determinou aquela que seria a sede da faculdade da linguagem 

articulada, que a partir de então passou a ser conhecida como Área de Broca, 

“situada na terceira circunvolução frontal do hemisfério esquerdo do cérebro” 

(FONSECA, 2002, p. 19). Uma vez lesionada, o indivíduo perdia a fala sem que, 

contudo, houvesse paralização dos órgãos articulatórios. Segundo ele, a ausência 

da fala não seria indicativa de déficit cognitivo. O quadro ficaria assim caracterizado: 

perturbação na fala com capacidade intelectual e motora preservada. A esse 

respeito, como lembra Fonseca (1995), o que se perdia na “Afemia de Broca”3  era a 

arte de combinar movimentos dos órgãos fonoarticulatórios. Na afasia de Broca, o 

problema na linguagem era referido a dificuldade/impedimento de produção de fala 

 
3 Broca usou o termo para nominar um distúrbio na “faculdade da linguagem”, por ele referido. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anatomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franceses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
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causado por lesão frontal no hemisfério esquerdo. Paul Broca faleceu em Paris, 

em 1880, aos 56 anos, de aneurisma cerebral. 

Carl Wernicke, médico e neurologista, nasceu em Tarnowitz, Alta Silésia, na 

época parte da Prússia, atual Tarnowskie Gory, Polônia. Mais tarde, mudou-se para 

Alemanha, onde recebeu toda a sua educação. Formou-se em medicina pela 

Universidade de Wroclaw em 1870. Anos depois, assumiu a posição de professor e 

catedrático. Após a graduação, foi assistente no Departamento de Oftalmologia de 

Carl Richard Foerster. Entre 1870 e 1871, foi cirurgião de pacientes feridos na 

Guerra Franco-Prussiana, experiência determinante para sua vida profissional, pois, 

pode ter contato com diversos casos de lesões cerebrais  

Assim como Broca, foi por quatro anos assistente de um famoso psiquiatra da 

época, Heinrich Neumann, que reconheceu seu interesse por sintomas na fala e que 

o enviou a Viena para, junto a Theodor Hermann Meynert, formar-se em 

Neuropatologias. Esta experiência foi determinante em sua carreira como 

afasiologista. Devo acrescentar que Meynert foi um neurologista mais marcante em 

sua formação, tendo sido ele o único autor mencionado em suas obras. Wernicke 

teve licença para exercer Psiquiatria em Wroclaw em 1875 e, em Berlim, em 1876; 

além de ser o primeiro assistente no departamento de Neurologia e Psiquiatria da 

Clínica Charité, em Berlim, entre 1876 e 1878, com o neurologista e psiquiatra Karl 

Westphal. Concentrou, a partir de então, suas reflexões na Neurologia, mais 

especificamente na discussão a respeito das afasias, classificando-as de acordo 

com as áreas cerebrais delimitadas. Assim como Broca, a tese que desenvolve foi 

localizacionista e, portanto, causalista.  

Vale assinalar que se o achado de Broca (1961) foi o de determinar a terceira 

circunvolução frontal esquerda como centro da afasia motora, a de Wernicke (1874) 

acrescenta outra qualidade de sintoma afásico e define outra localização cerebral 

determinante da sintomatologia: primeira circunvolução temporal esquerda. A 

lesão nesta localização cerebral levaria à perda da compreensão da 

linguagem. Fica estabelecido com estes dois neurologistas, herdeiros da 

Frenologia4 do início do século XIX, o discurso da localização cerebral como causa 

de afasias. As palavras localização e causa se estabelecem no discurso 

organicista da medicina. Nota-se que independentemente da localização ser a 

 
4 ???? 



 
 
 

15 
 

primeira ou a terceira circunvolução, o hemisfério esquerdo é estabelecido como 

aquele que responde pela linguagem.  

Ao lado desses autores e praticamente na mesma época (entre 1880 -1891,  

século XIX) outros dois  autores trazem estudos sobre afasias: John Hughlings 

Jackson e Sigmund Freud: o primeiro inglês e o segundo austríaco. De interesse 

maior é assinalar que ambos apresentaram discussões e teorias que refutavam o 

localizacionismo causalista de Broca e Wernicke.   

Assim, podemos notar que desde o nascimento dos estudos sobre a afasia, 

admitidos como científicos, houve divergências no campo médico  acerca da 

natureza do funcionamento cerebral. Broca e Wernicke, como visto, eram 

anatomistas; Jackson e Freud, diferentemente, assumiam um método nada 

experimental, mas clínico observacional, fortemente sustentado no acontecimento 

afásico e em aparatos conceituais sólidos. A variedade da sintomatologia parece ter 

favorecido a construção de hipóteses sobre o funcionamento cerebral como um 

sistema mais flexível, ainda que não se suspeite, em absoluto, da presença de 

lesões. Como disse Fonseca (2002, p. 61): “só há afasia se há lesão, mas a lesão 

não esgota o problema”. 

Hughlings Jackson nasceu em 4 de abril de 1835, em Green Hammerton, no 

Reino Unido. Teve uma formação médica atípica em decorrência de sua atividade 

de jornalista médico para o semanário Medical Times and Gazette frequentou as 

aulas de Charles Édouard Brown-Séquard, neurologista de destaque na Inglaterra 

que o orientou a cursar a disciplina “Fundamentos de Fisiologia da Ciência Médica” 

e, a fazer especialização em “Doenças do Sistema Nervoso”. Em decorrência 

destes estudos, recebeu licenças de cirurgião e farmacêutico, e o título de médico5. 

Suas ideias sobre a Neurofisiologia Evolucionária, foram fortemente 

inspiradas em Charles Darwin (1859) e Herbert Spencer (entre 1855 e 1862). 

Jackson fez trabalhar, em suas hipóteses sobre o funcionamento cerebral, os 

conceitos de evolução e dissolução. Ele propunha que o sistema nervoso fosse 

composto por centros nervosos inferiores, elementares, quer dizer, sensitivos e 

motores reflexos, que se opunham à centros superiores, cognitivos, representativos 

do mais alto nível da evolução mental humana: “apogeu da evolução nervosa”, 

 
5 Os dados referentes a biografia de C. Wernicke foram retirados de trabalhos de Eliasz 

Engelhardt, neurologista e professor titular (aposentado) do Instituto de Neurologia Deolindo Couto, 
Centro de Doenças Alzheimer do Instituto de Psiquiatria (INDC-CDA/IPUB) da UFRJ. 
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representativos de Kurcgant e Machuline (2016). 

A relação entre esses dois centros responderia pela sintomatologia nervosa 

(de que as afasias são parte inerentes) e pela própria vida. Vejamos:  

 

 

Caso a involução [seja] integral, o resultado [é] a morte; e quando parcial, 

[ela dá] margem a patologias. Em suma, Hughlings Jackson aplicou a teoria 

da evolução e da involução para elucidar em termos fisiopatológicos 

doenças como a afasia e a hemiplegia (KURCGANT, 2002: 22 apud 

KURCGANT; MACHULINE, 2016). 

 

 

A causalidade lesão-sintoma é abalada, interrogada, pelo conceito 

jacksoniano de “concomitância” entre as duas áreas (elementar e superior), que 

Jackson toma de Spencer (1862)6: é através de tal conceito que a causalidade direta 

lesão-sintoma é recuada. Segundo a Neurofisiologia Evolucionária, estados mentais 

(cognitivos) e processos neurológicos (físicos) ocorreriam em paralelo sem que um 

interferisse diretamente sobre o outro. Jackson fica conhecido como o neurologista 

que introduziu o paralelismo psicofísico, no raciocínio médico, segundo qual o 

domínio psicológico e o domínio fisiológico são referidos a processos 

concomitantes independentes7.  

Na mesma década do século XIX, Jackson se apresenta como alguém que 

questiona de maneira frontal a causalidade lesão sintoma, ele postula o paralelismo 

psicofísico, como disse, como linhas paralelas que não se cruzam.  

O século XIX, se encerra, nesta dissertação, com Freud (1891) e sua 

monografia: As Afasias. Interessa situar Freud no contexto da Neurologia de seu 

tema. Por este motivo, a apresentação que faço de Freud será parcial. Reitero que a 

breve história que apresento nesta parte concentra-se no período freudiano 

conhecido como pré-psicanalítico. Eu não poderia deixar de indicar, porém, algumas 

biografias completas e extensas sobre sua vida intelectual e pessoal, como as de: 

Ernest Jones (1953, 1955, 1957 e 1961), Peter Gay (1988), Emilio Rodrigué (1995), 

 
6 Herbert Spencer, filósofo, biólogo e antropólogo inglês, influenciado pela Teoria da 

Evolução. 
7 Fonseca (2002) oferece uma discussão refinada sobre a problemática da “concomitância”. 

Vale a pena consultar também Garcia-Roza (1991). 
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Octave Mannoni (1999), Élisabeth Roudinesco (2014). Certamente há outras, mas 

estas são bastante reconhecidas.  

Sigmund Freud, nasceu em Freiberg, na Morávia, região integrante do Império 

Austríaco, no dia 6 de maio de 1856. Proveniente de família judaica, recebe dela  

valores do judaísmo clássico, não ficando, entretanto, restrito a eles – teve contato 

com outras religiões, como com o catolicismo de sua babá, por exemplo –, além de 

receber uma educação aberta à filosofia Iluminista, assentada nos ideais da ciência 

e da razão, do antropocentrismo, do liberalismo econômico, do engajamento 

sociopolítico, dentre outros.  

No seu quarto aniversário, Sigmund e a família se mudam de Freiberg para 

Viena, berço sociocultural da época. Em 1873, aos 17 anos, ingressa no curso de 

Medicina da Universidade de Viena. No mesmo ano, recebe uma bolsa de estudos 

e, em Trieste, estuda a vida das enguias machos do rio, pesquisa que resulta em 

uma publicação sobre o funcionamento específico das células nervosas no ano 

seguinte. Em 1882, forma-se em Medicina e segue a carreira de pesquisador, 

trabalhando com histologia neurológica nos laboratórios de Ernest Bruke e de 

Theodor Meynert, dedicando-se tanto ao estudo das estruturas do cérebro, quanto 

das suas funções. Aplicado, torna-se referência em diagnosticar os locais das lesões 

cerebrais. Freud fica noivo de Martha Bernays em 1882, e por questões financeiras 

afasta-se da carreira de pesquisador e investe na clínica, exercida de forma 

particular no Hospital Geral de Viena. 

Como neurologista, Freud se aproxima da teorização de Jackson, mais 

particularmente, a do paralelismo psicofísico, e da noção de “concomitância 

independência” entre o  psíquico e o físico a ela ligada. Para Freud, havia uma 

conexão, uma interligação entre os processos anímico e físico, relação esta não de 

causalidade mecânica, mas de “concomitância dependente”. Ou seja, os processos 

fisiológicos e os processos psicológicos ocorreriam de forma simultânea, operariam 

de modo interdependente, não se reduzindo um ao outro, e as ações seriam 

recíprocas. Freud faz uma alteração sutil na expressão jacksoniana “concomitância 

independência” ao substituir “independente” por “dependente” restando 

“concomitante dependente”. A substituição pode parecer simples na superfície, mas 

as consequências teóricas são profundas. De fato, o referido “domínio superior”, 
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“cognitivo” de Jackson será trabalhado de maneira radicalmente diferente por Freud, 

que subverte o “cognitivo” daquele ao formular a ideia de um aparelho de 

linguagem. Trata-se de uma proposta de funcionamento propriamente linguístico 

referido ao córtex cerebral que, quando lesionado produz sintoma: sintoma na fala, 

sintoma afásico.  Surpreendente e instigante é o fato de que possa haver, como 

sustenta Freud, sintoma na fala sem que haja lesão cerebral: porta aberta para uma 

reflexão sobre as afasias que autoriza a discussão sobre a autonomia relativa do 

funcionamento linguístico em relação ao funcionamento cerebral. Por esta porta 

passou a Clínica de Linguagem com afásicos, aliás, título da tese de Fonseca 

(2002). Reforço: “não há afasia sem lesão”, mas há um universo teórico a ser 

explorado sobre o acontecimento na fala de um falante que o problema cerebral não 

pode esclarecer. 

Freud articula, com o seu “concomitante dependente”, a relação entre o 

acontecimento clínico, aquilo que é observável, e funcionamento cerebral. Melhor 

dizendo, com Fonseca (2002), a relação suposta entre estes "acontecimentos 

próprios", concomitantes, ou seja, lesão cerebral e perturbação na linguagem, são 

“apreendidos numa relação de sucessividade” (FONSECA, 2002), mas não de 

causalidade direta, uma vez que funcionamentos diferentes estão implicados, 

funcionamentos que, contudo, afetam-se mutuamente. Disso resulta, como já 

mencionada acima, que “não há afasia sem lesão”. Entretanto, também como já dito, 

é preciso reiterar que este acontecimento “não esgota a questão” (FONSECA, 2002).  

A riqueza do século XIX foi tecida a partir de convergências e divergências 

expressivas, título deste item. Os frutos deste século colocam em oposição duas 

tendências que serão refletidas no século XX, com diferenças, por certo, o mistério 

da afasia persiste por tanto e continua a intrigar no século XXI. 

De um lado, situamos Broca e Wernicke e de outro, Jackson e Freud, 

enfatizando a distância que destaca Freud no cenário mesmo do século XIX por ter 

introduzido a problemática da linguagem a partir de uma escuta especial para o 

sintoma na fala. O século XIX nos oferece, como disse acima, os fundadores da 

discursividade sobre as afasias. Passo agora ao século XX, e nele com Goldstein e 

Luria. 
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B. Século XX: A plasticidade cerebral e hierárquica do funcionamento 

 

Kurt Goldstein, nasceu em 6 de novembro de 1878, em Katowice, na Polônia. 

Médico neurologista e psiquiatra, descende de família judaica em que a educação e 

a cultura   eram valorizadas como passos seguros de preparação para a vida. 

Quando jovem, Goldstein em Breslau teve aulas no Ginásio Humanístico 

(Humanistische Gymnasium), fortemente direcionado para estudo de humanidades. 

Sob a influência de sua formação inicial, estudou Filosofia e Literatura na 

Universidade de Heidelberg por 6 meses, mesmo tendo encontrado, de início, 

resistência em sua família. Após abandonar o curso, ingressa em Medicina na 

Universidade de Breslau, por acreditar que poderia alcançar a sua inclinação “de 

lidar com seres humanos” (GOLDSTEIN, 1959/1971 apud MOREIRA, 2017).  

Edinger o incentivou em sua carreira de médico, oferecendo-lhe 

oportunidades de trabalho, e Wernicke dirigiu sua atenção para as questões da 

afasia. Em 1903, quando terminou o curso de Medicina, se dedicou plenamente a 

pacientes neurológicos. A partir de 1906 até 1914, na Clínica Psiquiátrica da 

Universidade de Königsberg, passou a  estudar casos de Neurologia Orgânica e 

casos de psiquiatria, na época entendidos como distúrbios do sistema nervoso. 

Aprofundou-se em Neuroanatomia e Neurofisionalogia.  

Em 1914, já com reconhecimento científico vai com Edinger para Frankfurt. Ali 

foi o coorganizador do hospital e Instituto de pesquisa de soldados com lesões 

cerebrais, que tornou-se um centro importante para diagnóstico, tratamento e 

reabilitação de soldados feridos durante a Primeira Guerra Mundial. Neste período,  

recebeu de Gelb, instrução sobre Gestalt ou Teoria da Forma, tal encontro foi de 

maior importância para Goldstein relativamente a sua concepção de entendimento 

de cérebro como um todo, um todo que é mais importante que suas partes. A Gestalt 

o afasta decididamente dos aportes localizacionistas. Nesta linha, as pesquisas por 

ele realizadas atestaram que mesmo as lesões tendo afetado áreas específicas do 

cérebro, partes diferentes do corpo eram estimuladas e modificadas para que o 

organismo se regulasse (integração do organismo).  Essas ideias influenciaram o 

desenvolvimento dos primeiros conceitos holísticos no contexto da afasia, apraxia e 

agnosia (NOPPENEY, 2001 apud MOREIRA, 2017).  

Durante o  nazismo, se exila na Holanda por um ano. Nesse período escreve 

seu livro clássico “The Organism.” Em 1935, migra para os Estados Unidos, Nova 
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Yorque, e lá permanece até sua morte, em 18 de fevereiro de 1837. Naquele país, 

deu continuidade à sua carreira, foi professor,  palestrante em várias Universidades 

e clinicou, atendendo pacientes com demandas neurológicas e psiquiátricas. 

Fortemente influenciado pela Gestalt, Goldstein, assim como Freud, contesta 

o modelo localizacionista. Ele também questiona a causalidade direta lesão-sintoma 

e propõe um modelo de funcionamento cerebral que se faz notar na  expressão 

causalidade expandida, que coloca em destaque a ideia de que o cérebro é um 

complexo funcional que não se reduz a funções de partes separadas. O autor não 

recusa, como se lê na expressão acima, a ideia de causalidade, mas o determinismo 

está condicionado a massa cerebral como um todo, a um sistema “plástico” que 

tanto responde pelos efeitos sintomáticos na afasia, quanto pelas chances de 

recuperação. A causalidade/determinismo fica, então, ligada à plasticidade 

cerebral.  

Sua terapêutica está assentada exatamente nesta suposição: incidir sobre o 

sintoma na fala pode levar a recomposição do sintoma linguístico. Nota-se que a 

ideia de sistema está fortemente implicada, seja em sua concepção de cérebro, seja 

de sua noção de linguagem. 

Se Goldstein e Freud estão mais próximos em suas teorizações, apesar de 

distinções notáveis entre elas, Alexander Romanovich Luria elabora uma vertente 

teórica bastante diferente. Luria interessa a este trabalho menos pelo seu aporte 

teórico, e mais pela escrita que faz de um caso clínico, no qual faz aparecer seu 

ponto de vista sobre o funcionamento cerebral, mas acima de tudo o apresenta 

como um clínico perspicaz.8 

Alexander Luria, nasceu em 16 de julho de 1902, em Kazan, no leste de 

Moscou, na Rússia. Estudou Ciências Sociais (1921) e dado seu interesse, seu 

conhecimento e sua cultura foi convidado a participar do Instituto de Psicologia de 

Moscou (1924), onde participou do desenvolvimento do “método motor combinado", 

que ajudava diagnosticar processos específicos de pensamento, criando o primeiro 

dispositivo efetivo detector de mentira. Nesse período, por influência de Vygotsky, 

Luria ingressa em um grupo de intelectuais determinados a criar uma “nova 

Psicologia” marxista,  fundamentada no materialismo histórico-dialético. Em 1937 

conclui o curso de Pedagogia e em 1943 o de Medicina. A partir de 1945 começa a 

 
8 Em momento oportuno para este trabalho, esse caso será apresentado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgrafo_(detector_de_mentiras)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1945
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trabalhar na Universidade de Moscou, onde  chefia os Departamentos 

de Psicopatologia e Neuropsicologia. 

Sua vida intelectual foi profundamente afetada pelo momento histórico-

cultural-social ao qual estava inserido: de família judaica, nascido na então União 

Soviética, no período Stalinista. Teve trabalhos censurados e conviveu com 

perseguições políticas. Consta de sua biografia correspondências trocadas com 

Freud, comunicações estas negadas posteriormente por Luria quando publicação de 

seus trabalhos sobre linguagem e neuropsicologia (1947), visando evitar 

perseguição política. Seus trabalhos foram divulgados no ocidente por alunos norte-

americanos que haviam  frequentado seus cursos.  Luria falece em 14 de agosto de 

1977, em Moscou, aos 75 anos. 

A contribuição de Luria para a Neurologia foi a de introduzir um modelo de 

funcionamento cerebral vertical, hierárquico: áreas que comportam áreas funcionais, 

conforme representada abaixo: 

 

                           Esquema 1: Unidades Funcionais 

 

 

 

Fig.1 - Os esquemas de Kagan e Saling (1992/1997), representam o “modelo vertical”, proposto por 

Luria. 

 

Importa dizer que Luria é referência para neurologistas até os dias de hoje. 

Não só por ter, de fato, tomado distância de um localizacionismo anatomista, mas 

também por ter oferecido um modelo dinâmico em que cada área funcional proposta 

envolve a relação entre funções elementares e superiores. Dinamismo que se 

estende, também, a relação entre as áreas funcionais. Para leitores interessados 

numa apresentação detalhada do estudo de Luria, recomendo fortemente a leitura 

de Fonseca (2002 e 2006).  

Espero que as breves palavras sobre as afasias e sobre os autores 

incontestáveis introduzidos nesta parte de meu trabalho tenham sido suficientes para 

iluminar a complexidade que subjaz a elas e que por certo encobre um tanto da 

referida complexidade. Espero que tal redução não comprometa a profundidade aqui 

sugerida, mas desperte o interesse pelos acontecimentos afásicos e pelo sofrimento 

Unidade I Unidade II Unidade III 

Controle de tônus, 
vigília, estado mental 

Recepção, análise e 
armazenamento de 

informações 

Programação, controle e 
verificação de atividade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Moscovo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicopatologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neuropsicologia
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de um falante afásico. Lembro, ao final desta introdução, que o que anima meu 

trabalha são questões de natureza teórico-clínicas. Portanto esse trabalho se 

aproxima de uma revisão bibliográfica, no que diz respeito a metodologia. Espero 

contribuir com uma reflexão crítica para o campo das afasias, especificamente no 

que diz respeito ao que é possível chamar de caso clínico e seus desdobramentos 

no trabalho que é proposto ao inserir modalidades de leitura-escrita como 

procedimentos clínicos para afásicos. 

Esclareço, assim, o retorno a Luria no capítulo 1, em que trago um caso 

clínico escrito por ele - talvez o mais notável na história das afasias (se não o único). 

Nesta história clínica emergem o sofrimento do afásico na afasia,  o drama frente a 

uma fala que não se apresenta como desejada e comentários sobre a escrita e seus 

efeitos sobre Zasetsky, o paciente assistido por Luria. No capítulo 2... e no capítulo 

3...  
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CAPÍTULO 1 

ZASETSKY: UM CASO CLÍNICO 

  

Este capítulo, como disse na introdução, é dedicado a apresentação e 

discussão de um caso clínico de Luria, que atendeu um afásico ao longo de 26 anos. 

Além de ser um caso clínico, o que interessa ao meu estudo, ele traz de forma 

destacada a relação de um sujeito com a linguagem em suas modalidades de 

manifestação. Sim, Zasetsky escreveu um diário, uma decisão do próprio afásico, 

“para manter-se vivo” (pág. XX). Convém esclarecer que a apresentação do diário é 

conduzida por Luria. O texto é construído da seguinte maneira, Luria pontua ou 

comenta de forma breve segmentos selecionados e recolhidos, por ele, do diário de 

Zasetsky. Este assinalamento interessa porque, embora trate-se de um diário, a 

escrita de seu autor vem editada e digitada9 – o traçado de punho próprio, além de 

eventuais erros, lacunas e tentativas de autocorreção ficam apagadas. Quero dizer, 

com isso, que a escrita problemática de um afásico é encoberta, pelo menos em 

parte. Luria empenha-se na narrativa do diário em manter-se muito próximo dos 

sofrimentos e das conquistas narradas por Zasetsky. O texto é tocante. Talvez por 

isso, Oliver Sacks (1982), que apresenta o livro, tenha caracterizado este trabalho de 

Luria “como ciência romântica” (op. cit., p.11). Entendo, de fato, que o afásico e seu 

mal-estar não ficaram do lado de fora do relato clínico, diferentemente da redação de 

relatos de experiências médicas ou de discussões teóricas sobre a afasia. 

Caminhemos com Zasetsky de Luria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 A questão da “edição” de manuscritos é amplamente discutida por Eliane Silveira a respeito 

de Saussure, desde 2003 – o movimento de Saussure na construção da linguística. O assunto retorna 
em sua tese para obtenção do título de professor titular em 2021 (inédito). Milner (2000) toca, 
igualmente na questão. Independentemente do efeito que a edição de um manuscrito coloca, não se 
pode identificar um ao outro a não ser, eventualmente, pelo lado do conteúdo. 
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1.1  Resumo de uma história 

 

Epígrafe: algo do diário, história por Zasetsky 

 

Zasetsky escreve que teve uma vida simples, com problemas comuns e que 

sonhava com um futuro promissor. Ele conta que quatro anos antes do final da II 

Guerra Mundial estava prestes a terminar seu curso num Instituto politécnico e em 

vias de trabalhar em uma fábrica, onde poderia fazer “um trabalho independente” 

(LURIA, 2008, p. 25) para ter dinheiro suficiente para encerrar seu curso e ter uma 

vida melhor. Ele escreve que havia sido um estudante dedicado, comprometido. 

Zasetsky continua com relatos sobre a infância, diz que perdeu o pai aos dois anos, 

um engenheiro de minas de carvão. Após a morte do pai, a família teria passado por 

dificuldades importantes. Lê-se, no diário que a mãe era analfabeta e se esforçou 

para: “manter um teto sobre suas cabeças” (idem, p. 26). Sua mãe, reconhece ele, 

conseguiu que os filhos frequentassem a escola. Seu desempenho escolar foi 

excelente no período do ensino médio, comenta ele. Do tempo da primeira infância, 

lembra de sua professora, seus amigos e brincadeiras. Lembra, também, de uma 

visita a Moscou, para participar de um encontro de jovens, que não se realizou, mas 

que teria participado de uma “assembleia” (cuja natureza, não se sabe qual). Em 

Moscou, esteve em um acampamento com colegas com quem se divertiu. Segue-se, 

imediatamente a esse relato, a afirmação de que ele não se esquecia da cidade em 

que nasceu – Epifani -, um centro comercial importante. Neste ponto Zasetsky 

comenta que ainda lembrava do que: “as pessoas queriam dizer com palavras como 

terra, sol, estrelas e universo (como só um escolar, uma criança, pode lembrar de 

coisas assim)” (idem, p. 26). Em seguida, ele retorna para a cidade em que nasceu e 

fala de um rio que a percorria de norte a sul, e que havia algumas igrejas no limite da 

cidade. No centro, escreve ele, havia uma catedral com muitas imagens sacras entre 

elas da Virgem e do Menino Jesus, uma cruz dourada no alto da torre. Ele conta que 

nas ruas que saiam da catedral havia fileiras de casas de dois a três andares (de 

pessoas abastadas) seguidas de casas de madeira de “comerciantes locais”. 

Zasetsky lembra que vivia com sua família em um quarteirão num local chamado 

Parkova, perto de um parque “tranquilo” (idem, p. 27).  
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As lembranças de infância, da mocidade, da família e da cidade, que constam 

do livro de Luria estão apresentadas acima. No seguimento abaixo trago “A guerra”, 

e a tragédia que marcou sua vida.  

Numa manhã, quando se dirigia para o Instituto Politécnico teve notícias de 

que uma guerra havia começado na Alemanha. Zasetsky soube, então que o 

instituto foi obrigado a cancelar os treinamentos profissionais, suspender as férias e 

encolher o currículo para que os alunos pudessem ser diplomados. A invasão da 

Rússia pelos soldados alemães, exigiu dele o abandono de seu curso porque havia 

sido convocado para o exército. Na guerra, um ferimento, na têmpora e, um mês 

depois retorno ao campo de batalha. Em 1943, em Smolensk, em um dia úmido, 

quente e ensolarado, foi chamado para o pelotão de ataque. Sob fogo cruzado, 

Zasetsky diz: “saltei sobre o gelo, avancei... rumo ao oeste... lá... e...” (p. 29). 

Desastre: ali, “de repente, tudo se acabou.” (p. 28). 

 Zasetsky foi ferido gravemente e acordou em uma barraca próxima ao 

campo de batalha, quando acordou, não conseguia falar e nem se lembrava de 

nada: “minha cabeça parecia completamente oca, vazia, sem qualquer sinal de 

pensamento ou de memória, apenas uma sensação de dor muito forte e zumbido 

[...]” (p. 29-30). Ele lembra que durante sua cirurgia enfermeiros o seguravam muito 

forte e ele não conseguia se movimentar, nem se levantar. Zasetsky lembra que 

gritava muito, sentia uma dor intensa e percebia sangue escorrendo de sua cabeça. 

Ele acrescenta: “minha respiração parou – agora, a qualquer momento eu ia 

morrer...” (p. 30). Após a cirurgia, Zasetsky que dormia e acordava sem conseguir 

pensar ou lembrar das coisas: “minha memória – como minha vida – mal parecia 

existir” (p. 30). O jovem Zasetsky relata que não conseguia lembrar fatos sobre ele, 

como era seu nome, o que havia acontecido e nem onde havia sido ferido. Ele diz 

que: “[...] parecia um recém-nascido que só olhava, ouvia, observava, repetia, mas 

ainda não tinha uma mente própria” (p. 31).  

Esse relato vai marcando fortemente o abalo que o evento traumático e súbito 

produziu na vida desse jovem. Ficam destacados efeitos no corpo e uma queixa 

sobre a memória que irá acompanhar Zasetsky durante todo seu período de 

tratamento. 

Quando ouviu palavras que pode reconhecer, parecia que pedaços de 

memória retornavam. Dois meses depois ele começou a relatar que novamente as 

palavras faziam sentido. Fato curioso, lembrou-se de seu nome e sobrenome, relata 
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que tudo parecia um recomeço. Isso tudo não passa despercebido para ele já que 

diz: “O que quer que recorde é estraçalhado, fragmentado em pedaços e peças 

desconexas” (idem, p. 32)    

 Segundo Zasetsky, as pessoas notavam que ele era diferente, frente a 

isso, ele achava que ele “não servia para nada” (p. 33). Ele dizia a todos: “fui morto 

em 2 de março de 1943 [...]” (p. 33), e que vivia em um pesadelo. 

Zasetsky, ao lembrar da viagem para o hospital de reabilitação, diz que, o 

balanço do vagão o deixava irritado. Ele sentia o lugar do ferimento e tinha a 

impressão de estar girando em círculos. Ali, durante as sessões, notava que 

conseguia ler sílabas de palavras, mas não compreendia seus significados. Tinha 

uma “afasia mental” (p. 33), como ele escreve. Ele conta que passava muito tempo 

tentando lembrar palavras e do exercício de associá-las a objetos, animais, plantas, 

etc. Zasetsky oscilava entre dois sentimentos quais sejam, desistir da vida ou 

encontrar um propósito para viver. 

 Escrever seu diário, narrado em primeira pessoa, foi o caminho que 

encontrou, o propósito para viver. Na segunda parte do livro, que apresento abaixo, 

é Luria quem fala em primeira pessoa. Trata-se de um relato clínico do paciente 

Zasetsky. 

 

 

 

1.1. Primeiras observações clínicas 

 

Epígrafe: sobre o mundo estilhaçado 

 

Lê- se que o primeiro encontro de Luria e Zasetsky foi ao final de maio de 

1943. O atendimento, como já mencionado nesta dissertação, durou 

aproximadamente 26 anos, com encontros periódicos que eram por vezes semanais 

ou que ocorriam em intervalos maiores. Sobre isso, Luria diz que, neste tempo, pode 

testemunhar a longa luta de Zasetsky para conseguir viver com a nova condição 

instalada por um cérebro ferido. 

Em suas primeiras observações, Luria, comenta que ficou chocado com a 

pouca idade do paciente: “parecia um pouco mais do que um menino, olhando-me 

com um sorriso confuso e inclinando desajeitadamente a cabeça para um dos lados” 
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(p. 37). Ele anota que Zasetsky, hesitava nas respostas e que, muitas vezes, parecia 

não compreender as perguntas que lhe eram dirigidas: [cada tentativa para falar] era 

uma luta.  

Frente a dificuldade de fala, Luria sugeriu que lesse um texto. Zasetsky 

afirmou que não conseguia, que não compreendia o texto. Luria pediu então, que ele 

escrevesse seu nome e o nome da cidade em que nasceu. O resultado foi 

desalentador porque o afásico apresentava “luta desesperada” ao escrever:  pegava 

o lápis de maneira desajeitada: segurava o lápis com a ponta para cima, apalpava o 

papel e não conseguia rabiscar uma só letra. Operações aritméticas simples como 

somar números eram impossíveis de serem realizadas.  

Luria parte então para a apresentação de figuras e relata que o paciente 

parecia reconhecê-las, mas era incapaz de nomeá-las ou descrevê-las. O passo 

seguinte foi pedir para Zasetsky levantar a mão direita, e, houve fracasso. Luria 

tenta, na sequência, que seu paciente falasse sobre a batalha em que foi ferido. 

Zasetsky empenhava-se, mas não conseguia iniciar um relato. Luria pergunta sobre 

o presente, ou seja, sobre o mês do ano em que estavam. Finalmente vem uma 

palavra ajustada, “maio”. A sequência dos meses veio com certa facilidade (mas não 

em sua ordem inversa).  

Luria comenta que ele se mostrava confiante nas poucas vezes em que 

conseguia responder. Comenta que, porém, ele apreciava o silêncio e a calma no 

hospital. Os fracassos renovavam o sentimento de perda. 

Luria, frente as anotações clínicas acima, trata de estabelecer um diagnóstico, 

a partir da questão: que ferimento cerebral teria produzido os danos acima relatados, 

embora poupando, em Zasetsky, a compreensão imediata do mundo, a sensibilidade 

e, também, o franco reconhecimento de seus fracassos? Em outras palavras os 

prejuízos eram enormes no que dizia respeito a linguagem – em todas as 

modalidades de sua apresentação -, entretanto uma presença subjetiva persistia de 

modo manifesto, já que Zasetsky não era absolutamente indiferente ao que ocorria a 

sua volta, nem às perguntas, que ele não podia responder. O diagnóstico médico 

que decorreu da pergunta feita foi o seguinte: “Zasetsky, em 2 de março de 1943, 

aos vinte e três anos, sofreu um ferimento na cabeça após ser atingido por um 

projétil de bala na área parieto-occipital esquerda do crânio.” (idem, p. 41) 

 Luria informa que o paciente teve coma prolongado, seguido por outras 

complicações: inflamação das meninges, aderências do cérebro a elas e alterações 
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nos tecidos adjacentes. Mais problemas decorreram dos danos acima, acrescenta 

Luria: “o tecido cicatricial alterou as configurações dos ventrículos laterais, 

empurrando-os para cima e produzindo atrofia da medula nessa área”. Luria conclui, 

que, o ferimento localizado, causou danos insuperáveis. A inflamação, explica ele, 

produziu “atrofia parcial da medula” (pág. 41) com risco de expansão. Como se vê, o 

quadro era gravíssimo e a lesão cerebral foi no hemisfério esquerdo, naquele 

considerado pelos afasiologistas como o hemisfério da linguagem. O que justificaria 

o abalo profundo em todas as habilidades linguísticas, conforme observados pelo 

autor, sua surpresa foi a de que frente a enorme extensão do problema cerebral, 

Zasetsky parecia sustentar-se como um sujeito não alienado. No relato clínico acima 

comparece, também, a informação de problemas visuais expressivos, provavelmente 

decorrentes do extenso tecido cicatricial: “o tecido cicatricial que se formara na área 

danificada do cérebro estimulava as células nervosas que [retinha] memórias 

visuais” (pág. 55). Luria escreve que o jovem paciente, via os objetos como se 

fossem instáveis, trêmulos; que não os enxergava como imagens completas, quer 

dizer, Zasetsky “não era capaz de ver um só objeto como um todo” (pág. 53). O 

jovem paciente dizia que: “tinha que completar muitas coisas a respeito de objetos, 

fenômenos e qualquer ser vivo a partir da imaginação” (pág. 53). Penso que o que 

não se vê pode ser completado pela imaginação, pela linguagem. 

Não menos significativas eram as suas dificuldades referentes a 

"peculiaridades corporais” (pág. 58). Zasetsky sentia seu corpo de forma 

fragmentada, distorcida: “muitas vezes sentia minha cabeça de tamanho maior do 

que realmente era, ora muito pequena; as vezes sentia que partes do corpo haviam 

trocado de lugar” (pág. 58). De fato, Luria atestou a dificuldade de seu paciente em 

identificar as partes de seu corpo, de seu corpo despedaçado, “ele não sabia dizer 

onde estava a sua mão, seus pés, e precisava procurá-las.” (pág. 58)10. Curiosa é a 

observação de Zasetsky sobre isso, na medida em que, segundo ele, não entendia 

palavras como: “nariz, olhos e ficava confuso” (pág. XX). O ponto que se pode 

colocar é que o esvaziamento das palavras (como “nariz”, “olhos”, etc.) perturbava 

de forma profunda a relação dele com o outro (com a pergunta do outro). Como 

 
10 Para as finalidades desta dissertação, que tem propósito teórico-clínico, considero 

suficiente registrar as anotações clínicas de Luria. Dispenso-me, portanto, da exigência de expor as 
considerações teóricas de Luria sobre o funcionamento cerebral, não sem indicar a leitura do texto de 
Fonseca (2002) sobre o assunto. Esta autora apresenta uma discussão atual e detalhada a respeito 
da hipótese de funcionamento cerebral construída por Luria. 
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supor ser possível a identificação das partes do corpo e dos espaços físicos quando 

a palavra, a fala, a linguagem perde função, se desorganiza?  

De fato, de forma espelhada, o mesmo acontecia com as relações espaciais: 

o mundo ficou estilhaçado. Sim, Luria diz que: “muitas vezes, era impossível, para 

Zasetsky, segurar talheres da forma correta, ele não conseguia pegar comida 

derramando-as; quando ele tentava escrever, não conseguia controlar o lápis e não 

sabia como segurá-lo” (pág. XX). Zasetsky conta que “tinha problemas para sentar-

se em uma cadeira ou sofá, “primeiro olho para ver onde está a cadeira, mas quando 

tento me sentar subitamente procuro segurar a cadeira, pois tenho medo de cair” 

(pág. 61); conta ainda que das oficinas de que participava no hospital, hesitava 

quanto ao uso adequado das ferramentas a disposição e quanto ao uso dos 

materiais que eram oferecidos. 

Luria afirma que estas dificuldades de Zasetsky, em sua nova condição, o 

atrapalhava em todo seu cotidiano, “desde o trabalho e até em algo mais simples, 

como exercitar-se, participar de jogos, tudo tornou-se difícil e penoso para ele.” 

(pág.XX) Luria acrescenta outras observações clínicas:  de início, ainda no hospital, 

Zasetsky havia perdido a orientação espacial - quando se afastava do quarto 

mostrava dificuldade de retornar a ele. De fato, diz Zasetsky,  

 

 

“virava em outra direção e caía, porque ficava confuso de 

novo e não sabia por qual caminho ir. Subitamente, ocorriam-

me as palavras direita, esquerda, para trás, para frente, em 

cima e embaixo, mas não ajudavam em nada [..] eu não 

compreendia o que queriam dizer.” (p. 66-67) 

 

 

Chamo atenção, mais uma vez, para a perda dos sentidos das palavras, que 

orientam o sujeito em relação ao próprio corpo e ao mundo. Luria comenta que a 

desorientação espacial envolvia também a audição, já que para seu paciente era 

muitas vezes impossível identificar uma fonte sonora, quando era chamado por 

alguém, não podia reconhecer de que direção vinha o som.” A saída do hospital e o 

retorno para sua cidade, aprofundou as dificuldades e o sofrimento de Zasetsky, na 

medida em que lá tudo que um dia havia sido familiar e conhecido tornou-se 
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estranho e desconhecido.” (pág. 69). É Zasetsky mesmo, quem diz: “[...] tentei 

lembrar-me de algumas ruas de Tula que conhecera tão bem, mas nenhuma me 

veio à mente. Por alguma razão esqueci todo aquele lugar. [...]” (pág. 70).  

Em decorrência do que foi descrito acima, podemos entender a conclusão 

final de Luria sobre a pergunta que fez a respeito dos efeitos do “ferimento no 

cérebro”, no caso de Zasetsky. Fiquemos com a palavra do neurologista: “o mundo 

parecia desintegrado e seu corpo recusava-se a funcionar adequadamente” (pág. 

65). Em outras palavras, o mundo ficou estilhaçado e o corpo fragmentado. 

Daqui para frente entramos no ponto essencial para esta dissertação, 

momento em que Luria passa a comentar a relação de Zasetsky com a linguagem 

(fala-leitura-escrita) e, portanto, a parte mais importante.  

 

 

1.2. Um analfabeto... a relação de Zasetsky com a leitura e escrita  

 

Embora tenha sido aluno de um Instituto Politécnico, “agora [eu 

sou] analfabeto”. (pág. 73)  

 

O [‘analfabetismo’] lhe ocorreu ainda quando estava no hospital [...], ali, 

[Zasetsky] escreve, que quando foi ao banheiro olhou para as portas, mas não 

reconheceu as letras nelas impressas como sendo do alfabeto russo (cirílico).  Ele 

permaneceu diante das portas. Quando passou por ele outro paciente, perguntou o 

que estava escrito nas placas. Escuta como resposta: “banheiro dos homens [...] O 

que há com você, não sabe ler?” (pág. 73). Note-se que se Zasetsky não podia ler 

as letras, não podia reconhecer as inscrições nas portas como sendo aquelas da 

escrita de sua língua materna, mas mantinha firme o jogo de oposições entre as 

inscrições que desconhecia no momento: reconhecia diferenças gráficas, pode 

concluir que se a porta de homens era aquela indicada pelo colega de hospital... a 

outra só poderia ser referente ao banheiro das mulheres. A relação de oposição não 

se perdeu, ainda que tenha havido uma espécie de abalo na relação entre saber e 

reconhecer, ou seja, “ele sabia” que nas portas havia inscrições diferentes, mas não 

“reconhecia” tais inscrições como letras russas – por certo ele havia perdido a 

possibilidade de ler. 
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Resumidamente, como dito acima, Zasetsky foi afetado na sua possibilidade 

de ler, mas conseguia ver inscrições, notava que eram diferentes e que eram letras. 

Uma outra situação, narrada por ele, é bem expressiva deste acontecimento. Ele 

gostava que lessem para ele. Luria ouvia que, a leitura de outros, para ele 

(Zasetsky) “o deixava em contato com a vida” (p. 74). De forma dramática Zasetsky 

escreve, (depois, quando já podia escrever), que caso lhe oferecessem um jornal ele 

não tinha condições de ler e nem de reconhecer a escrita como do russo. Entretanto, 

ele sabia que era um jornal, mas “as letras eram estranhas” (p. XX). Certa vez 

perguntou para quem estava lendo o jornal em voz alta: “Esse jornal... como se 

chama? Ele é... ele é russo?”. O leitor esboça um riso, mas o interrompe quando 

olha para a cabeça enfaixada de Zasetsky e responde: “Claro, é Pravda. Você 

consegue ver que está impresso em russo, não consegue?” (p. xx). Ter constatado 

que havia perdido a possibilidade de reconhecer a escrita da própria língua deixou-o 

atônito por muito tempo.  

Coloca-se para nós uma enigmática relação entre ver, ler, saber e 

reconhecer: Zasetsky via letras, mas não as lia; sabia que eram letras, mas não 

reconhecia como sendo da própria língua. Parece importante dizer que situações 

como as duas acima apresentadas proliferaram em diferentes momentos da vida de 

Zasetsky. O quadro era o seguinte: luta para falar, impossibilidade de ler e de 

escrever. Zasetsky declarou sua condição de “analfabeto”. 

Frente a este caso a indicação de tratamento foi a reinserção do paciente em 

uma situação de aprendizagem, de (re)alfabetização, já que como lemos acima, nas 

observações de Luria sobre o encontro clínico “Zasetsky lutava para viver” (p. XX).  

Foi designada uma professora para realizar o trabalho com ele. Tudo 

começou com a oferta de um livro de leitura destinado a pacientes cérebro-

lesionados. Luria comenta sobre a forte determinação de Zasetsky e seu empenho 

para reaprender a ler e a escrever. O desconcerto de Zasetsky era notável. É ele 

quem escreve em seu diário que tudo parecia um pesadelo para um homem que, 

além de sua língua materna falava outras, inglês e alemão. Este sofrimento durou 

muitos anos, ele conta que, no início, a tarefa era extremamente difícil. O 

estabelecimento de correspondência entre a letra exibida pela professora e o som 

correspondente, que era esperado em sua resposta, parecia impossível de ser 

estabelecido. O esforço era enorme. Ele diz “[...] quando precisava me lembrar de 

alguma coisa, minha mente parecia vazia, completamente em branco” (p. 76).  
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É surpreendente que ele tenha considerado ser preciso “criar uma nova 

maneira de lembrar” - e ele encontra. Encontra a possibilidade de reconhecer letras 

em palavras, de associar a “z” a Zasetsky, e “zh” e “sh” a aos nomes dos irmãos, 

Zhenya e Shura. Mergulho decisivo na esfera da linguagem, em que elementos 

mínimos encontram seu caminho próprio, sua via régia, que não é outra se não a 

das operações combinatórias (que articulam palavras e sentenças). A escrita 

começa a se apresentar, mas nem tudo veio de uma só vez. Importante é que 

palavras e não letras começaram a invadir suas lembranças: a palavra “krov” 

(sangue), trazia a letra “k”; “son” (sono) trazia a letra “s”. Não me parece que estas 

palavras sejam quaisquer, mas que carregam precisamente, ao lado dos nomes a 

história do ferimento, do corte entre o antes e o depois do acidente cerebral: ferida 

→ sangue → sono (coma). Ele diz que pensava nessas palavras toda noite antes de 

dormir. Palavras plenas de sentido imergiam como lembretes, “lembretes de uma 

vida”, que incluíam a recordação da infância quando, na escola, falava o alfabeto em 

voz alta, falava a relação memorizada, sequenciada entre elas, segundo se lê essa 

soletração o implicou, também o impulsionou na direção de uma repetição do 

alfabeto (sem sofrimento!), que pode ser readquirida, alguns meses depois do início 

das aulas. Este método de lembrança, propriamente zasetskyano, abriu a porta para 

a leitura, não de letras, mas de palavras, de palavras que faziam sentido para ele. 

O caminho para a leitura não foi, contudo, nada fácil porque seu campo de 

visão era comprometido. Como vimos acima: Zasetsky enxergava parte dos objetos 

e, portanto, no caso da escrita parte de palavras. A princípio, enxergava uma letra e 

tinha que movimentar a cabeça para ver três letras de uma vez. O que pareceu abrir 

a porta para a antecipação de sequências de palavras, cuja integralidade ele não 

enxergava.  

Letras isoladas podem ser reconhecidas, mas não favorecem a leitura que 

depende decididamente do jogo relacional da linguagem. Se Zasetsky, nas aulas, 

pode voltar a reconhecer as letras do alfabeto cirílico, mas ler exigia mais e ele se 

deu conta disso: reconhecer o alfabeto nas palavras (decodificar letras numa 

composição) não era ler. A leitura começa a se realizar quando frente a uma palavra 

“esperava que ela aparecesse [...] (p. 79), ele olhava para ela repetida vezes até que 

ganhasse sentido: “[...] quando quero compreender uma palavra, tenho que esperar 

até que o sentido me venha a mente.” (p. 79)  
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 Luria, de fato, observa que o reconhecimento das letras foi uma 

conquista e que ela foi chave importante para o ingresso de Zasetsky na língua 

russa que havia desconhecido, e para o reingresso do paciente na leitura. Para 

Zasetsky um caminho árduo, porque ele colocava em jogo todas as estratégias que 

podia: decodificava letras de palavras, rearticulavam em sílabas e, por fim lia a 

palavra, palavra a palavra. Ele confessa que ficava irritado porque a lentidão do 

processo afetava a apreensão do sentido do texto. Com o tempo a leitura se tornou 

menos sofrida. 

 

 

 

1.3.1 Escrita, o momento decisivo 

 

A entrada na escrita foi tão penosa quanto a da leitura, comenta Luria. As 

dificuldades motoras eram expressivas, o que dificultava a apreensão adequada do 

lápis e trazia como consequência rabiscos e garatujas no papel em branco. Zasetsky 

frente a este resultado estranhava o que produzia. Ele se estranhava:” seus rabiscos 

pareciam com os de uma criança que ainda não haviam aprendido o ler”. (p. 81). 

Zasetsky comenta que até achava engraçado, mas esquisito que tivesse produzido. 

Depois de seis meses ele já estava na escrita, já tinha aprendido a escrever, 

ultrapassado as maiores dificuldades. 

  As considerações de Luria importam, neste ponto, ele admite que 

houve dificuldade, mas menores do que aquelas envolvidas na leitura e explica 

seguindo sua formação em Neurologia, que seu paciente não havia perdido a 

“melodia cinética” (p. 81), adquirida por adultos escreventes – a memória de tal 

melodia e sua execução permaneceram disponíveis. O ferimento havia lesado a 

capacidade de ver e de orientar-se espacialmente, mas não afetara suas funções 

cinético-motoras. 

A relação entre leitura e escrita, entre ler e escrever é ligada, por Luria, a 

aspectos referentes a prejuízos viso motores. Nada se lê sobre a mútua afetação ou 

sobre a disparidade entre estas duas modalidades, este ponto não é minimamente 

descrito. Em Luria, a problemática da causalidade surge, assim, em seu discurso, e 

talvez por isso, tal relação não chegue a ser considerada. De fato, na opinião de 

Luria o sucesso maior da escrita estaria relacionado a melhor condição motora do 
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paciente – o que contradiz em certa medida a natureza da prática aplicada pelo 

próprio Zasetsky. Ele afirma ter o reingresso na escrita seguido o mesmo compasso 

daquela da leitura, embora a primeira, a escrita tenha ganho uma direção muito mais 

produtiva; enfim a redação de um diário aconteceu e tocou/emocionou Luria e 

garantiu, penso, o “sentir-se vivo, o querer viver” de Zasetsky.  

Parece-me relevante assinalar que, na escrita, hesitações e repetições 

registram as dificuldades de seu autor. Elas não impediram, apesar de sua presença 

insistente, a articulação discursiva exigida pela redação de um diário. Zasetsky 

parece ter se deixado levar pelo impulso dado por Luria, que ao assistir sua luta com 

a escrita, com a decodificação de letras e suas tentativas de recomposição de 

palavras, disse a ele para entregar-se ao dinamismo automático da escrita.  

É Zasetsky reconhece que: a escrita veio muito mais depressa - escrevo mais 

ou menos tão bem quanto antes de ter sido ferido -, a leitura não veio tão facilmente, 

acrescenta ele (p. 82-83). Nota-se que há relação dissimétrica de um sujeito com as 

diferentes modalidades de linguagem. 

A suspensão dos entraves no processo de (re)aprendizagem da escrita é 

comentada por Luria: “o paciente começou a escrever, não sofria mais de letra a 

letra ou tentando relembrar como era o traçado, conseguia escrever 

espontaneamente, sem pensar” (pág.) (ênfase minha). É surpreendente ler, na 

citação acima que escrever, discorrer, representam uma habilidade que se 

desenvolve “sem pensar”, ou seja, sem o esforço de estabelecimento, de relação 

entre som e imagem da letra ou entre palavra e coisa. Eu disse “surpreendente” 

porque quem enuncia tal consideração é Luria, um neurologista e não um linguista, 

que por certo não estranharia a ideia de que a escrita se tece (tanto quanto a fala), 

no jogo relacional, que obscurece o “esforço” da aprendizagem. Aprendizagem 

implica, numa concepção escolar uma difícil passagem, um esforço racional de 

associação entre som e grafia11. O “toque” de Luria para Zasetsky, aquele em que 

disse “entregue-se ao dinamismo automático da escrita”, suspende o movimento de 

codificação-decodificação, de composição de palavras e letras.  

 
11 Este ponto, a relação fala-escrita, será abordado no capítulo 2. Antes disso, contudo, 

recomendo dois livros magistrais sobre o assunto: BORGES (2006) e BOSCO (2005). De modo 
sucinto, é preciso considerar e destacar que essas modalidades de linguagem, implicam o jogo 
cerrado entre articulações seja na montagem da prosa, seja no peso do que flutua embaixo do 
movimento da linguagem no tempo. 
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O longo caminho de Zasetsky na linguagem mais particularmente na escrita, 

parece ter passado por dois grandes momentos, um que designei aqui como de 

introdução de um método “zasetskyano” em que o próprio afásico toma distância da 

tentativa de estabelecimento de correspondência entre som e letra, descrito como 

impeditivo de sua trajetória na escrita. O segundo momento parece-me poder ser 

identificado com o efeito produzido pelo “impulso” de Luria, quando o neurologista 

diz: “entregue-se ao automatismo da escrita”, ou seja, “escreva sem pensar”. 

 

 

 

1.3. “Meu mundo não tem lembranças” 

 

O título deste segmento é um dizer de Zasetsky que Luria referenda ao 

reconhecer que as palavras estão ligadas “a milhares de associações” e que tal 

potência associativa foi aniquilada pelo ferimento a bala. Lembrar é associar; mais 

do que isso, lembrar é entregar-se às associações imprevisíveis mais necessárias 

que a linguagem suporta. Como disse Marcolino-Galli (2013, e outros) memória é 

efeito de linguagem, melhor dizendo, com ela, memória é feita de linguagem, de 

palavras: CITAÇÃO DA TESE. 

Luria chega bem perto de tais considerações quando repete Zasetsky que, ao 

se referir ao abalo em suas lembranças como sendo uma complicação, expressa por 

ele na “memória-fala”. A “memória-fala” (em expressão de Zasetsky) realiza-se na 

escrita de seu diário. Ali ele vive com as lembranças que a linguagem-escrita trazem.  

A memória, o pensamento, sem palavras é como disse Vygotsky (uma 

nebulosa), quer dizer massa indistinta inapreensível para que essa massa ganhe o 

valor de lembrança, de história subjetiva, pessoal é imperativo. Para que esta 

nebulosa seja atravessada, recortada pela linguagem.  

A relação de Zasetsky com o que vem do outro como fala ou como leitura 

indica que sua escuta é a-fasica, bem na direção daquilo que Lier-DeVitto (1988, 

2006) assinalou ao comentar o processo de internalização de Vygotsky, como um 

processo que lembra a condição afásica, quer dizer que a linguagem perde suas 

fases, sua sequência fasica. No caso de Zasetsky a linguagem em sua modalidade 

escrita ressurge em seu “dinamismo próprio”, o que não quer dizer que hesitações e 
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repetições, esses tropeços, tenham obstaculizado o compasso discursivo requirido 

na produção do diário. Vejamos:  

Luria sobre isso, informa que: “quando Zasetsky escutava pessoas falando, 

ouvia programas de rádio ou tentava compreender uma história, as via [as recebia 

como]  “imagens desconjuntadas...”(pág. 118). Também, o mesmo acontecia quando 

“...conversava com sua mãe e ela fazia algumas observações simples, ele não sabia 

sobre o que ela estava falando. Ele ficava preso a primeira ou a última palavra... 

(pág. 118). Entre outras situações, algumas constrangedoras, esta era a “...forma 

típico do modo como funciona minha memória deteriorada” (pág. 118). Memória que, 

privada de palavras mergulha na nebulosa que a caracteriza e perturba o sujeito. 

Essa situação afásica de Zasetsky, Luria concluiu dizendo que a ruptura da 

linha associativa da linguagem destrói as relações gramáticas que sustentam uma 

língua. O prejuízo de compreensão/interpretação do “fluxo contínuo de palavras” em 

conversas vinha acompanhado de uma dificuldade de falar, “expressar ideias”. O 

circuito escuta-fala (compreensão/produção) se desorganiza. Para Luria a mente de 

Zasetsky não coordenava imagens e palavras. 

No que se refere a leitura as complicações de Zasetsky se aprofundavam, ele 

via o texto e as letras, mas a leitura era perturbada pelo esforço de reconhecimento 

de letras e palavras. A demora que o exercício de decodificação impunha, dissolvia a 

carga de sentido sugerido pelo texto. Luria faz referência a linguistas que tem 

perfeita consciência da complexidade gramatical de línguas, complexidade, esta, 

que envolve a fluidez de sentenças indiretas, encaixadas, invertidas (passivas) e não 

menos das construções que levam a sentidos figurados. Zasetsky ficou afásico e 

não podia mais se haver com isso: “a incompetência deste homem para 

compreender a lógica implícita nas construções gramaticais constituía a sua principal 

incapacidade.” (pág. 135). Em linhas gerais, o traçado deste livro que contém 

inúmeras anotações do diário de Zasetsky caracteriza de forma impressionante a 

condição de alguém que se desarranja na língua materna, que é afastado do trânsito 

comunicativo: da relação com o outro, seja o outro encarnado da fala, seja o outro-

escrita.  

O desejo de viver de Zasetsky parece ter garantido a sua escrita como o 

espaço de ressurgimento de suas lembranças, o esforço de compor-se como sujeito 

e a possibilidade de existir para o outro, existir de uma maneira expressiva para o 

outro. 
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São preciosos neste caso escrito por Luria o registro da “voz” de Zasetsky, 

descrevendo, como pode sua condição afásico, escrevendo a sua dura relação com 

a linguagem e com a trágica marginalização imposta pelo acontecimento cerebral e 

seus reflexos na linguagem. Este rapaz tocou Luria   

Luria escreveu o caso Zasetsky, o único caso, de que se tem notícia com a 

tonalidade daqueles escritos por Freud, o caso tem nome próprio. O relato cobre um 

tempo de 26 anos de atendimento e acompanhamento de um sujeito afásico, não se 

está, na leitura deste livro, frente a um exemplo de lesão parieto-occipital. O caso 

Zasetsky é singular e o ensinamento que ele traz é da ordem do “fazer pensar”.  Ele 

não se presta a qualquer movimento de aplicação. Luria como disse, da voz a 

Zasetsky e faz dele um sujeito – assim, o que disse Oliver Sacks, uma ciência 

romântica.  

O prefácio de “O homem com um mundo estilhaçado” redigido por Oliver 

Sacks, reconhece a excepcionalidade do trabalho de Luria durante toda sua vida. O 

autor menciona que neste livro faz marca a presença de uma ciência romântica, 

como mencionado acima. Algumas palavras sobre ciência clássica e ciência 

romântica podem ser encontradas em outros trabalhos de Luria. Em 1992 (p. 179) o 

autor afirma que: “Os  eruditos  clássicos  são  aqueles  que  encaram  os  eventos  

em  termos  de  suas  partes  componentes.  Passo   a   passo,   isolam   elementos   

e   unidades   importantes,  até  serem  capazes  de  formularem  leis  gerais e 

abstratas”. Dessa forma, Luria, coloca que essa ciência tem como preocupação a 

descrição geral de um acontecimento. Em contrapartida, os eruditos românticos “não 

querem fragmentar a realidade viva em seus componentes elementares, e  

tampouco  representar  a  riqueza  dos  eventos  concretos  através de modelos 

abstratos que perdem as propriedades dos fenômenos em si mesmos” (LURIA, 

1992, p.179). Para esses estudiosos, o importante é que a “realidade viva” seja 

descrita da melhor forma possível.  

Sacks comenta que Luria encarava esses dois procedimentos não como 

antitéticos, mas sim como complementares. Por isso a necessidade em escrever 

dois tipos de livros, sendo alguns sistemáticos e outros biográficos, esse segundo 

ele considerava uma forma de ciência diferente. O autor do prefácio menciona que 

esse “tipo de empreendimento – retratando e, ao mesmo tempo, dissecando um 

homem, combinação dos sonhos de um romancista e de um cientista” (SACKS, 

1987 apud LURIA, 2008, p.13) foi destaque no trabalho de Freud.  
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O capítulo 2 será dedicado aos relatos de casos conforme tem sido 

apresentado na Clínica de Linguagem. Neste passo procuro sublinhar o valor que 

eles têm na construção neste espaço clínico. Esta decisão importa, também, na 

medida em que esclarece as últimas afirmações do capítulo anterior em que digo 

que o caso Zasetsky não é exemplo de lesão cerebral.  
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CAPÍTULO 2 

A ESCRITA DO DIÁRIO: RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS E CASOS CLÍNICOS 

 

Neste capítulo pretendo iluminar como o caso clínico tem sido apresentado, 

especificamente, a partir da dissertação de Cesar (2017) que problematiza a 

questão “o que é um caso para um clínico de linguagem?”, pergunta nada 

simples, que pôde ser respondida na aproximação à Psicanálise. Outro passo, 

ainda nessa mesma direção será com o trabalho de Cordeiro (2019), com o qual 

poderei discutir os efeitos de relatos autobiográficos em casos clínicos de afasia. 

É com este cenário que poderei retomar o caso de Zasetsky trazido no capítulo 1, 

com o compromisso de marcar diferenças de posições, e, também indicar que no 

caminho dessa maneira de escrever sobre um caso e/ou um relato autobiográfico 

há aproximações possíveis. Além disso me interrogo se um relato de caso clínico 

é o mesmo que um relato autobiográfico, questão que pretendo retomar no final 

deste capítulo. 

 

 

 

2.1. Considerações sobre o “caso clínico” 

 

Quando falamos a expressão “caso”, designa para um clínico o interesse, 

particular, que ele dedica a algum paciente (NASIO, 2001, p.1), esse interesse 

leva ao compartilhamento dessa experiência em supervisão, grupos de estudo 

clínico, entre outros, mas também, “dá margem a uma observação escrita, que 

constitui  então o que realmente chamamos caso clínico.” (CESAR, 2017, p. xx) 

O “caso clínico” na Psicanálise ocorre a partir do efeito do atendimento de 

um paciente no clínico, e a partir desta experiência, que se influência a 

transmissão e a precisão de compartilhar - “enquanto interrogante e quando o 

saber do psicanalista “dá margem a uma observação escrita”, a expansão da 

teoria.” (CESAR, 2017, p. XX)  

“Vale dizer, porém, que o termo “caso”, assim concebido, não se ajusta a 

todas as esferas clínicas, ainda que a metodologia de estudo de caso seja um de 

seus dispositivos mais antigos.” (CESAR, 2017, p. XX) 
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Na área da saúde o estudo de caso se tornou indispensável na formação 

de profissionais, assim, resultando em uma escrita. Em 1845 a enfermeira 

Florence Nightingale, começou a pedir para seus alunos que anotassem os 

atendimentos (casos) que achassem mais interessantes, para posteriormente 

discuti-los e avaliarem seu aprendizado, a função desse procedimento era 

didática e basear as ações do enfermeiro na análise da história do paciente. 

Entre 1929 e 1932, Deborah MacLurg, descreveu e elaborou livros e 

manuais sobre a função didática da escrita de caso clínico com o intuito de 

auxiliar estudantes na elaboração de casos clínicos, e também, com o intuito de 

servir como um guia até que adquirissem experiência. “Segundo Jensen, há 

reconhecimento do manual, mas o estudo de caso, e a escrita de caso a caso, 

sempre vai escapar do que é proposto no manual.” (CESAR, 2017, p. xx) 

Na Medicina, “estudo de caso” geralmente está ligado à doença, ou seja, 

está ligado a circunscrição de quadros nosológicos a partir de sinais/sintomas, 

onde o individual é excluso, e o paciente é apenas portador da doença. Os 

estudos de caso somente são as descrições da doença, a sua evolução e 

tratamentos, ou seja, o médico registra os sinais e desenvolve pesquisas 

fundamentadas em teorias que explicam mecanismos fisiológicos das doenças. 

Cesar (2017) pontua que este modo de pesquisa teve modificações, agora 

incluindo um processo baseado em evidências – “tida como peça fundamental, 

pois une pesquisa científica e prática clínica.” 

Este modo de pesquisa se dá com a formulação de uma questão clínica, ou 

seja, delinear a melhor direção para que possa responder a evidência clínica 

apresentada. Cesar (2017) pontua que nesta metodologia se fala em “casos”, pois 

este modelo de pesquisa e prática clínica não tem foco no individual. Nas áreas 

médicas o relato de caso individual não é considerado como uma fonte científica 

de alto nível de evidência, e mesmo não negando o valor da experiência do relato 

de caso individual, “ela a marginaliza ao sustentar-se em evidências recolhidas 

em grandes estudos quantitativos.” (CESAR, 2017), e geralmente só é acolhido 

quando “a entidade diagnosticada é rara, o tratamento é pioneiro ou tem alguma 

inovação, ou o resultado é inusitado” (CESAR, 2017, p.XX in YOSHIDA, 2007, p 

112), ou seja, ele só é expressivo quando é singular e interrogante, mas ainda, na 

condição de ser um caso exemplar, raro, uma doença nova. 
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Na Psicanálise, a expressão “caso” ligada a ideia do singular, um caso tem 

um “nome próprio”, “trata-se, de uma amarração que articula paciente e clínico 

numa experiência única e inquietante” (CESAR, 2017, p. XX), por isso, acaba 

impedindo a possibilidade de ser reduzido a exemplo, como ocorre na Medicina – 

“um caso, na Psicanálise, não faz série.” (CESAR, 2017, p. XX). A transmissão na 

Psicanálise diz respeito ao relato de uma experiência singular, que é escrito pelo 

clínico constatar o encontro com o paciente e corroborar um avanço teórico, 

desse modo, a experiência clínica encaminha-se para a teoria – “pois ela 

ocasiona a transmissão e o avanço de uma reflexão” (CESAR, 2017, p. XX).  

Os estudos de caso são divididos em teóricos e/ou clínicos, o primeiro tem 

como pressuposto de apreender e de interpretar os episódios que ocorrem em um 

atendimento, o segundo é “caracterizado por ser a expressão do desejo do 

analista de compartilhar uma experiência que levante questões teóricas por 

indicar um “vazio de saber”. Nasio (2001), nos situa que há três funções 

primordiais do caso clínico, quais sejam: didática, metafórica e heurística. 

A primeira, função didática, está ligada à possibilidade de transmissão, essa 

se instala na praxis entre clínica e teoria, ou seja, é transmitir a teoria por meio do 

caso capturado na situação clínica (CESAR, 2017, p. XX). Essa função é 

caracterizada pela narrativa clínica do estilo freudiano de escrita de caso. “O 

leitor, ao iniciar-se na prática, torna-se um ator marcado pela teoria que escorre 

da cena clínica traçada da narrativa.” (CESAR, 2017, p. XX). A transmissão da 

Psicanálise pelo caso ocorre através de cenas clínicas, o clínico-autor, introduz o 

leitor aos conceitos teóricos. Cesar (2017) pontua: 

 

 

aí reside sua função “didática particular”, mas que não tem a ver com 

ensino e aplicação, pois o valor didático decorre da história clínica poder 

captar o imaginário do leitor e guiá-lo na imersão de um novo conceito, e 

também, na elaboração dos demais (CESTARI, 2017, p.) 

 

 

A função metafórica é marcada pelo conceito, esse, “incorporado toma o 

corpo e é encarnado.” (CESTARI, 2017, p. XX). Conforme Cesar (2017) o sentido de 

“conceito”, faz-se pelo próprio sentido de seu exemplo - “a simples menção do nome 
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próprio do caso, que faz com que flua a significação conceitual.” (CESAR, 2017, p. 

XX). E a terceira, função heurística, tem a ver com o caso se transformar em um 

“gerador de conceitos” (CESAR, 2017, p. XX in NASIO, 2001, p.17), ou seja, ao 

colocar a praxis entre teoria e clínica, o caso é efeito da experiência clínica, é um 

relato elaborado pelo clínico.  

Entende-se por que “o caso clínico resulta sempre de uma distância inevitável 

entre o real de que provém e o relato em que se materializa” (NASIO, 2001, p. 18). 

Há sempre do não-dito na escrita de um caso clínico, nesse desejo de um clínico de 

dar testemunho de uma experiência clínica.  

Porge (2009), em seu trabalho,  aborda a questão sobre o estilo da escrita de 

caso como gênero. O autor explica que mesmo  em uma análise existem desvios 

para que a verdade possa transparecer, e é necessário desvios para que essa 

mesma verdade possa ser transmitida em publicações, esse desvio se chama: forma 

de relatar. Para isso, Freud reordena a disposição e cronologia do seu material 

clínico e o melhor gênero de escrita que permitia uma pluralidade de níveis 

enunciativos era o romance. Segundo Porge, Freud submete sua observação a um 

trabalho de “romanceamento”, ou seja, um trabalho de escrita. 

Romanceamento – Luria – Zasetsky – Ciência romântica ? Comentar algo? 

 

A Clínica de Linguagem tem um estilo clínico que estabelece uma modalidade 

particular para a escuta de falas sintomáticas. Essa escuta constituída é efeito de 

transmissão, que envolve formação teórica, discussões de materiais clínicos e 

seminários. Catrini (2005) pontua que “sob efeito da linguagem e das relações com a 

Psicanálise, espera-se que transferência com a teoria se estabeleça, mas não só, 

também com o imprevisível de cada fala e de cada caso.” (p. XX).  

A Clínica de Linguagem tem compromisso, ainda, com a interpretação da 

especificidade de um efeito sintomático da fala, comprometimento com uma escuta 

que promove a partição normal/patológico, e também, com uma escuta diferenciada, 

que deve permitir que a interpretação em cena seja “estruturante” - que a fala do 
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clínico promova mudanças na tessitura sintomática da fala do paciente e em sua 

condição de falante” (CATRINI, 2005, p. XX).  

Esta clínica considera também a interpretação em cena e a interpretação fora 

de cena, que imprimem posições distintas do clínico, que produz efeitos no sujeito 

que fala e efeito no clínico-investigador. Para a direção de tratamento é necessária a 

“constituição de uma escuta para a fala, para aquilo que a torna singular, distintas 

das demais” (CATRINI, 2005, p. 64) 

O contato com a fala transcrita desloca o clínico para outra posição e “invoca 

a teoria de linguagem que permite ler o material” (ARANTES, 2001:148). Essa 

confluência, no mesmo sujeito, do efeito da escuta do instante da fala com a escuta 

teoricamente instituída gesta a escuta do clínico de linguagem. Em outras palavras, 

uma escuta que não prescinde da articulação entre “a universalidade da teoria” e a 

“singularidade da produção de um falante” 76. Assim, a escuta afetada pelo corpo-

que-fala imbrica-se, na leitura do material transcrito, com a escuta afetada pelo 

corpo da teoria. Note-se que essa construção implica que apenas o clínico do caso 

poderia “ler” o material de fala: ele tem na escuta a voz, o tom e o corpo envolvidos 

num acontecimento de fala. Só assim a fala transcrita não se reduz ao estatuto de 

“dado empírico” 

 

 

2.2. Uma reflexão sobre “relato autobiográfico”: o afásico frente a nostalgia do 

passado 

 

 Cordeiro (2019) fez trabalhar, em sua tese de doutorado intitulado O luto na 

Clínica de Linguagem, a expressão “drama subjetivo”, de Fonseca (2002). Quadros 

afásicos motivaram tanto a expressão “drama subjetivo” quanto seu aprofundamento 

no texto de Cordeiro, quem parte de Freud (1917), em “Luto e Melancolia”. De 

especial relevância para a reflexão sobre o luto nas afasias decorre de sua 

aproximação à Ferenczi (XX), que expande o tema ao introduzir e dar sentido a 

aquele decorrente de uma “perda em si.” Trata-se de luto que se instala por efeito de 

limitações impostas ao sujeito por um acidente nefasto em seu corpo próprio – no 
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caso de afásicos por lesão cerebral, como é sabido. Nestas circunstâncias não está 

posto o luto derivado de “perda” de um “ente querido”, conforme teorizado por Freud. 

Não menos importante e de especial interesse para esta dissertação é a discussão 

que Cordeiro apresenta, a partir de Allouch (1995) sobre o efeito subjetivo, o efeito 

reparador da escrita de relatos autobiográficos. Gostaria de sublinhar, aqui, duas 

palavras: “escrita” e “efeito reparador”, que, estão no centro da questão que abordo 

neste trabalho e que me levou, no capítulo 1, a dar destaque a um texto de Luria 

sobre seu paciente Zasetsky.  

Para desenvolver a discussão a respeito dos relatos autobiográficos dois 

livros escritos por pessoas que viveram a afasia: em diferentes posições subjetivas 

frente as perdas enfrentadas, foram abordados. Um deles foi o de José Cardoso 

Pires,12 um escritor português que sofreu uma afasia transitória. O outro livro foi o de 

Luciana Scotti, uma jovem recém-formada em Farmácia13, que permaneceu afásica. 

Está moça foi atendida na Derdic/PUC-SP por uma Clínica de Linguagem, Suzana 

Fonseca e, por uma psicanalista, Angela Vorcaro. Este atendimento foi construído 

como um caso clínico publicado em 2006, trata-se de um caso registrado no capítulo 

de livro “O atendimento fonoaudiológico e psicanalítico de um sujeito afásico”. Por 

meio deste relato clínico, nele as autoras problematizam aspectos relacionados a 

afasia e ao atendimento de afásicos. As autoras registram que Luciana iniciou seu 

tratamento pelo atendimento fonoaudiológico para “recuperar a fala”. Na primeira 

entrevista, diz Fonseca que quem comparece é o pai como aquele que vem para 

falar por ela, neste primeiro encontro ele informa sobre o momento do acidente 

cerebral e suas consequências imediatas da doença: sequelas motoras severas, 

inclusive das estruturas miofuncionais, acompanhadas de uma afasia que 

suspendeu toda possibilidade de comunicação verbal ou gestual com o outro, 

embora a família estivesse segura de que ela escutava e entendia o que diziam a 

ela.14 Ele conta ainda a descoberta tocante da mãe que ao notar que Luciana podia 

 
12 José Cardoso Pires, foi um jornalista e escritor português, que em 1996 sofreu um AVE e 

teve uma afasia transitória, essa nova condição o deixou com dificuldades de linguagem oral e 
escrita, por um longo período. Cardoso Pires, escrever o livro autobiográfico De Profundis, Valsa 
Lenta, em que conta sobre o tempo que estava afásico. Em 1998 sofreu outro AVE que ocasionou 
sua morte. 

13 Luciana Scotti, uma jovem recém-formada em farmácia, que aos 22 anos sofreu um AVE. 
Escreveu o livro Sem Asas ao Amanhecer, que relata sua vida antes e após o acidente cerebral. 

14 Neste cenário clínico, porém a família se surpreende com dois momentos em que puderam 
reconhecer um “obrigado” dirigido de Lucina para seu irmão, e um “não” endereçado a quem se 
oferecia para ajudá-la, duas situações que não se repetiram. 
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piscar como assentimento ao que era perguntado tomou a iniciativa de tentar montar 

palavras com letras que eram mostradas para ela numa cartolina. Fonseca entendeu 

que neste movimento os pais de Luciana, puderam constatar que Luciana podia falar 

sem oralizar. Nesta entrevista inicial o pai também apresenta uma breve biografia da 

filha e informa que a Fisioterapia e Terapia Ocupacional, prescritas para ela no 

hospital, produziram resultados notáveis e garantiram maior mobilidade no braço e 

mão esquerdos – ganho, este, que permitiu o início da escrita de Luciana: “pode 

falar sem a voz da mãe, do outro, ela mesma escrevia.” (P XX). O mesmo sucesso 

não foi alcançado no tratamento fonoaudiológico que sucedeu ao AVC15, diz o pai. 

Importante para esta dissertação é o comentário de Fonseca que aponta para a 

relevância clínica da trança entre fala (do outro) e leitura/escrita sustentadas por 

Luciana.  

Cordeiro dedica-se ao livro de ambos os afásicos, cuja natureza pode ser 

caracterizada como relato autobiográfico. Sobre eles Cordeiro comenta que, dos 

relatos autobiográficos é possível retirar sua natureza heterogênea, ou seja, o 

modo particular, singular mesmo, de elaboração do luto. Segundo a autora este é 

um ponto de importância capital para a Clínica de Linguagem.  

De fato, ainda que Cardoso Pires e Luciana Scotti tenham escrito relatos 

autobiográficos, e que em ambos os casos tal escrita possa ser referida a 

elaboração do luto, não se pode dizer que os relatos tenham tido função 

equivalente ou comparável numa situação e em outra, (posso incluir, aqui, o 

“diário” de Zasetsky) é precisamente o que se pode recolher das considerações de 

Cordeiro. Lembremos que a afasia de Cardoso Pires foi transitória e, também, que 

ele era um escritor renomado. Luciana Scotti, por sua vez, permaneceu afásica e 

iniciou a escrita de um livro após sofrer os efeitos do acidente cerebral.  

Frente a ambos os casos, Cordeiro chama a atenção para a surpresa 

desconcertante e dolorosa de um sujeito que supunha estar no controle de si e de 

sua fala. O afásico, pontua ela vê-se diante de uma discursividade que é própria e 

 
15 O atendimento fonoaudiológico em que Luciana foi submetida, envolveu a entrega de 

“bilhetes” de orientação referente como deveria controlar seu corpo, por exemplo: “engula saliva” ou 
“mantenha a boca fechada”, e assim por diante, envolvia, também sugestões de tarefas a realiza dar 
sem a ajuda do cuidador. Este atendimento foi suspenso e outra fonoaudióloga contratada, este que 
envolvia um trabalho miofuncional: “reaprender a fazer bolinha na água com um canudo, assoprar 
vela, mexer a língua, prender a respiração”. Luciana, segundo o pai, gostava das tarefas porque 
parecia ter esperança de falar, depois deste tratamento. 
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que estranha e sente-se derrotado pela falta de recursos para controlá-la (LIER-

DEVITTO, 2006; LIER-DEVITTO e FONSECA, 2012). Ele vive, como diz Fonseca 

(2002): a trágica nostalgia da situação de falante pleno, que um dia foi. 

O sofrimento de Cardoso Pires é indicado no texto do autor: ele podia, na 

maioria das vezes, escutar os desarranjos perturbadores em seu dizer. Reproduzo 

neste ponto, um segmento do relato autobiográfico, recortado por Cordeiro: “devia 

ter alguma percepção dessa afasia porque muitas vezes cortava a frase ou 

parava de se exprimir. [...] Dava a ideia de que por enquanto sabia o que pretendia 

comunicar, mas que já não comandava as palavras.” (CORDEIRO apud PIRES, 

1998: 32). Se a fala é estranha para ele, igualmente lembrar-se de situações 

vividas era impossível, e recorria aos seus familiares para relembrá-lo de cenas de 

sua história.  Sem memória diz ele: “o presente é passado morto, perde-se a vida 

anterior.” Sem memória e sem sentimento, como ele diz “Tudo sem angústia, 

como quem preenchesse o tempo numa serenidade terminal.” (CORDEIRO, 2019 

apud PIRES, 1998:27-8). Há, porém, no livro do autor comentários sobre tempos 

de angústia relacionados ao estranhamento do outro e de si na vida familiar e 

social; relacionados, também, às dificuldades corporais na realização de 

atividades diárias (escovar os dentes, barbear-se, etc.).  

Todas estas perturbações nos remetem ao sentimento de nostalgia, tão 

bem sublinhado por Fonseca, relativamente a um “antes” da “morte em si”, ou 

seja, por afecção no corpo próprio, à lesão cerebral. Cardoso Pires, mesmo após a 

vivência de uma situação afásica sofria o terror de revivê-la. Escrever sobre isso 

foi o modo, a meu ver, de assegurar-se no presente e separá-lo do passado; a 

escrita foi, portanto, um relato cuja importância foi deixar cair o sofrimento 

nostálgico e restaurar o sentimento de estar integro, unificado como antes do AVC 

e da afasia. Com a escrita autobiográfica, podemos dizer que ele pode reverter o 

sentimento de que “o presente é passado morto”, é presente sem história, em 

presente com passado, quer dizer, com história.16 Não foi muito diferente, na 

diferença no sentido do diário na vida de Zasetsky como ele relata e como procurei 

mostrar nesta dissertação. Parece-me possível aproximá-los no que diz respeito a 

função da escrita na elaboração do luto.  

 
16 Recuperado, ele contudo, conta que o horror vivido o assombrava, mesmo depois de 

curado. O medo essencial, relata ele era o de não poder mais ler, escrever – medo, este, que foi 
sendo diluído na escrita de De Profundis, Valsa Lenta. 
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A afasia de Luciana Scotti, diferentemente, foi/é duradoura, permanente. 

Para ela recuperar um “antes” estava vedado e, por isso, é de se esperar que seu 

drama subjetivo viesse a ter contornos muito diversos daquele vivido por Cardoso 

Pires. Como lembra Cordeiro (2019), Luciana escreveu: “tenho que me virar com 

isso”, com a implacável realidade de ser afásica. 

Em seu livro ela conta que sua vida ficou separada em duas partes, uma 

que ficou irremediavelmente perdida no passado (ainda que se lembrasse dela) e 

outra que, no presente, a isolava dos outros e que a colocava num profundo 

estranhamento de si. Luciana como muitos afásicos viu-se socialmente isolada e 

silenciada pela afasia. Suas opiniões, comentários, debates com os outros, 

familiares ou amigos foram banidos: isolamento e solidão.  

Se Cardoso Pires podia estranhar-se na fala é porque podia falar e escutar 

como falava. Ele podia apresentar-se como um falante com uma fala destroçada. 

Esta não era a condição de Luciana Scotti: ela não podia falar, apresentava-se 

como falante de uma língua. Luciana é derrotada como falante sob impacto desta 

condição, escreve ela: “É incrível como falar faz falta [...] não falar, isso não dá 

para esquecer.” (CORDEIRO apud SCOTTI, p. XX). Cordeiro comenta que, 

escrever para Luciana, foi a saída encontrada como “modo de mostrar”, de 

mostrar o que sentia, mostrar o que viveu, revelar aspirações... modo de 

reconstrução de si na escrita. Resumidamente, ela conseguiu mostrar-se “falante”, 

“pensante”, “uma pessoa viva”, com passado, presente e aspirações para o futuro. 

Luciana também não deixa, como Zasetski e Cardoso Pires, de registrar como 

inesquecível o momento de corte que sempre vem, para os afásicos, referente ao 

“acordar do AVC” ser como um outro para si, como um outro de si”, expressão de 

Cardoso Pires. Luciana igualmente marca o sentimento de ter vivido um “tipo 

diferente de morte”, aquela que, como indicado por Ferenczi, retem a vida física, 

mas apaga o sujeito para o outro. Se para Zasetsky e Cardoso Pires as 

lembranças eram intermitentes, intervalares; para Luciana elas estavam 

preservadas. Eu diria que escrever para Luciana Scotti é garantir presença, é 

impor-se ao outro como sujeito falante, e, por certo, sustentar lembranças (o 

passado) e alinhá-las a vida em curso. Este parece ser o modo de elaboração do 

luto. O relato de caso de Luciana Scotti teve ao que tudo indica efeito reparador de 

uma perda irreversível: 
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O valor da escrita na elaboração do luto vem como resolução sempre 

singular do drama subjetivo. Ainda que a fala não se reestruture, reorganize, 

o sujeito ganha algo de sua presença na linguagem através da escrita e, 

certamente, através da leitura. Não há escrita sem leitura, com todos os 

tropeços e assimetrias que possam resolver a questão da leitura e escrita. 

(CORDERIO, 2019, p. XX) 

 

 

Retiro da citação acima o valor da escrita como solução possível para um 

afásico que não fala, assim como, o valor da relação entre leitura e escrita neste 

processo.  

 

 

 

2.3 - Algumas palavras sobre a relação fala-leitura-escrita: à luz dos relatos 

autobiográficos 

 

Na discussão acima ficamos frente a importância da escrita no 

encaminhamento do luto e da possibilidade de estabelecimento de uma 

reformulação de uma posição subjetiva. Se a escrita permite o atravessamento do 

drama subjetivo provocado pela afasia, parece-me necessário esclarecer de que 

modo a relação fala-leitura-escrita é assumida na Clínica de Linguagem. 

Lembremos que relatos autobiográficos são assumidos como saída resolutiva de 

uma condição trágica para o sujeito, o que coloca como problema central a relação 

do afásico com a linguagem em suas três modalidades básicas, profundamente 

articuladas entre si. Para os afásicos é decisivo que possam encontrar modos de 

expressar-se na linguagem por meio dessas modalidades.  

Na Clínica de Linguagem a teorização sobre fala leitura e escrita parte de 

discussões realizadas inicialmente por Borges (1995) em sua tese de doutorado 

publicada em livro com o título: O quebra-cabeça: a alfabetização depois de Lacan 

(2006).17 A autora movimenta sua reflexão envolvendo autores que são 

 
17 Borges foi orientada por Cláudia Lemos, autora que introduz o modo singular de entender o 

processo de Aquisição da Linguagem, seja ele da fala ou da escrita. Claudia Lemos inaugura um 
discurso teórico sobre o referido processo de aquisição, que foi nomeado como Interacionismo. 
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fundamentos também para a Clínica de Linguagem, quais sejam, Saussure (1916), 

Derrida (1971, 1973, 1991), algumas obras de Lacan18 e Pommier (1992). A bem 

da verdade, é o psicanalista Gérard Pommier (1996) quem fornece o fio 

organizador para as discussões da autora. Nota-se que a relação entre 

estruturalismo europeu e psicanálise está implicada na discussão de Borges. Outra 

autora é igualmente consultada, Zelma Bosco (1995 e 2005), que parte, por certo, 

de uma longa experiencia com a escrita de crianças e, sem dúvida, inspirada no 

trabalho de Borges.   

 

 

 

2.3.1. A originalidade de uma reflexão sobre fala-escrita 

 

 A força e a originalidade das discussões encaminhadas pelas 

interacionistas, indicadas acima, podem ser localizadas na suspensão de 

perspectivas redutoras que concebem a escrita com representação direta da fala, 

tal ideia está profundamente arraigada em teorias de aprendizagem que sustentam 

o ideário escolar (LEMOS, 2002) como mostrou Regiane (2012). Teorias de 

aprendizagem apoiam-se na Psicologia do Desenvolvimento em que a criança é 

assumida como um sujeito epistêmico em construção (SILVA, 2021; LIER-

DEVITTO, 1998, e outros, SANTOS, 2021). 

 Sob esta ótica está a suposição de homogeneidade entre esses dois 

sistemas, o que garantiria a escrita como o reflexo gráfico dos sons da fala. Não é 

está a posição assumida neste trabalho filiado a Clínica de Linguagem que, como 

disse aproxima-se das discussões desenvolvidas por Borges, nelas, fala e escrita 

são sistemas heterogêneos, o que significa dizer que a relação entre eles não é 

direta nem simples ou transparente.  

Esse ensinamento está colocado no Curso de Linguística Geral, quando 

Saussure afirma “que a escrita obscurece a visão da língua, não é um traje, mais 

disfarce” (p. 40), indicando que não há correspondência imediata entre o que se diz 

e o que se escreve. O exemplo que ele dá é da palavra “oiseau” (pássaro, em 

 
18 Em seu trabalho a autora nos remete as seguintes obras lacaniana: os quatros conceitos 

fundamentais da psicanálise; os escritos técnicos de Freud; As psicoses; A ética da psicanálise, o eu 
na teoria de Freud e na técnica da psicanalise  
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francês): na ortografia desta palavra não se percebe nenhum som da palavra 

falada, “wazô”. Fiquemos então com está afirmação saussuriana: fala e escrita não 

são sistemas homogêneos, embora façam relação. 

 Sendo assim, é preciso perguntar como a relação entre estes dois sistemas, 

admitidos como heterogêneos, podem entrar em relação. Consideremos que, 

heterogêneos que sejam, ambos são linguagem e, portanto, são governados pelas 

mesmas leis de referência interna da linguagem, ou seja, pelas operações 

sintagmática e associativa (nos termos de Saussure) ou, metafórica e metonímica 

(nos termos de Jakobson), tais operações internas ao jogo da língua, como objeto 

universal da linguística comandam as articulações entre modalidades de 

manifestação da linguagem, assim como garantem a articulação entre os 

elementos próprios a cada um deles.     

 A não coincidência plena entre os dois sistemas “fala-escrita” pode muito 

bem ser reconhecida nos efeitos do processo de alfabetização e nos embaraços da 

criança na clínica (SANTOS, 2012; BOSCO, 2006; BORGES, 2005). 

O livro de Sônia Borges (2006), O quebra-cabeça da escrita: a alfabetização 

depois de Lacan, implica a relação criança-já falante com a escrita. A palavra 

relação, neste caso, traz uma ampliação essencial a este trabalho porque aponta 

para a posição de um sujeito falante frente a escrita.  

Também na Clínica de Linguagem, como acima mencionado, pesquisadores 

discutiram a relação sintomática da criança com as modalidades de linguagem (fala-

escrita) LIER-DEVITTO e ANDRADE, 2008; FONGARO, 2009; ANDRADE, 2021). 

Aproveito, aqui, para comentar brevemente, o trabalho seminal e primeiro, de 

Luciana Leite (2000) que na mesma direção de reflexão introduzida pelas autoras do 

Interacionismo, indicadas acima, discute o sintoma na escrita e trata da 

heterogeneidade implicada neste problema.   

Reitero que Leite foi precursora no tratamento de problemas relacionados a 

escrita na Clínica de Linguagem com crianças, ou melhor, da relação criança com a 

fala-leitura-escrita. Ela introduz um novo olhar para as queixas de pais ou da escola 

rno que diz respeito, usualmente, é nomeado como “trocas de letras na fala e/ou na 

escrita.” A autora questiona este tipo de encaminhamento escolar ou familiar e 

sustenta que, de fato faz falta o olhar de um Clínico de Linguagem, de alguém 

preparado para oferecer um diagnóstico que atravesse as intuições de senso 
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comum, alguém que possa dizer ou localizar a dificuldade de crianças no encontro 

com a escrita. 

A primeira objeção de Leite quanto à desproblematização da relação fala-

escrita está em sua afirmação relacionada à complexidade do assunto, que 

suspende a ideia de que crianças com problemas na fala (trocas de sons na fala”) 

terão, seguramente, problemas de “trocas de letras na escrita”; ou, inversamente, 

crianças com trocas na escrita são aquelas que apresentam trocas de sons na fala. 

Em resposta a tal simplificação decorre da ideia de que a escrita é transcrição direta 

da fala. Vemos acima declarada convergência do trabalho de Leite e das 

Interacionistas apresentadas acima. A autora sustenta seu ponto de vista, apoiada 

em materiais empíricos/clínicos que ilustram a heterogeneidade impressa na relação 

criança – fala-leitura-escrita. O fato de Leite ter discutido está questão a partir de 

materiais clínicos favorece a discussão sobre a problemática da heterogeneidade na 

medida que a ilumina de maneira precisa. É por este motivo que decidi acompanhá-

la de perto. Leite (2000) aborda três situações clínicas. A primeira situação clínica 

remete a um caso em que há presença de trocas na fala e na escrita. 

Vejamos. O primeiro segmento, apresenta os tropeços de uma criança 

caracterizados da seguinte maneira: presença de trocas na fala e na escrita. 

Vejamos o material clínico oferecido por Leite:  

 

 

                FALA                     ESCRITA 

1. /xantá/ (jantar) ---------- xãota 

2. /xeito/ (jeito) ------------- xeito 

3. /xacalé/ (jácare) --------- xacale 

4. /patata/ (batata) -------- patata 

5. /cafalo/ (cavalo) --------- cafalo 

6. /cocotilo/ (crocodilo) --- cotilo 

7. /cola/ (gola) --------------- cola 

8. /feixi/ (vezes) ------------- fexi 

9. /pranco/ (branco) ------- paco 

10. /capra/ (cabra) ----------- capa 

11. /tata/ (data) --------------- tada  data 

12. /intxio/ (índio) ------------ nhijo 
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No segmento acima, a alteração estável, localiza-se na fixação de uma 

fricativa surda /s/ no lugar de uma sonora /z/; tal correspondência foi notada e 

anotada nas sessões de avaliação de linguagem. O mesmo problema é encontrado 

em outras substituições sintomáticas: /p/ e /b/; t/ por /d/ entre outras onde – o que 

aponta para uma dificuldade centrada no traço consoante surda/sonora – tais 

modificações indesejadas comprometem fala e escrita, diz Leite, a criança escreve 

conforme fala. 

A pergunta que a autora levanta frente a tal seguimento é a seguinte: 

“Será mesmo que essa criança tem problemas de discriminação auditiva?”, 

como alegado pela escola? 

Segundo ela, a avaliação auditiva não atestou problema de discriminação ou 

qualquer rebaixamento na audição, desse modo, a autora descarta essa hipótese 

contida na queixa dos pais, e concentra seus comentários na hipótese de uma 

relação difícil da criança seja com a oralidade seja com a escrita – o problema a 

desvendar. Posso acrescentar frente a estabilidade do problema encontrado, ponta a 

investigar, que há algo nesta relação que “não passa a outra coisa”..., já que uma 

cristalização que caracteriza o acontecimento sintomático. (Allouch, 1994, apud Lier-

DeVitto & Arantes, 1998). 

No que diz respeito a relação leitura-escrita, Leite comenta que esta criança 

por vezes nota o erro na escrita e corrige, ou seja, ela pode ler e notar o erro e tentar 

modificar, mas ela também pode ler e não ser afetada pelo erro na escrita, o que 

indica uma relação que podemos dizer instável entre leitura e escrita tanto quanto na 

relação fala-escrita. 

A autora nos surpreende com outras duas situações clínicas, na primeira 

delas ela discute crianças que apresentam “trocas” na fala, mas que não 

apresentam ‘trocas’ na escrita”, como no caso de uma menina encaminhada com 

queixa de: “trocas de natureza auditiva”, quer dizer com trocas na fala, que segundo 

a fonte do encaminhamento poderiam vir a prejudicar o processo de alfabetização, 
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quer dizer, prejudicar a relação da menina com a escrita19. O que nos é apresentado 

por Leite é que as trocas na fala não afetavam, de modo algum, o desempenho na 

escrita. Como nos segmentos abaixo: 

 

(15) “Quando eu era pequena ganhi uma bola 

nova. comi pasoquinha, arranjei um namorado, 

ele era japonês e usei um chapéu 

de jornal dobado” 

(16) “Quando eu ela pequena canhei uma bola 

nofa. comi pasoquinha, arranxei um namolado, 

ele ela xaponês e usei um chapéu 

de xonal dobado” 

 

Na leitura, como se pode ver acima, ela “erra”, fala a surda /ka/ ao ler a 

sonora /ga/ quando lê “ganhei”, no caso a grafia correta da palavra que contém a 

sonora. Segundo Leite, problemas na relação fala-leitura-escrita são mais variadas e 

complexas. A autora refina o olhar dirigido ao material clínico e atesta que tal relação 

é de fato heterogênea e tensa.  

A segunda surpresa para ela vem do encontro com situações em que a 

criança não troca na fala, mas troca na escrita. Novamente a leitura do que se 

escreve é argumento introduzido nas apreciações da autora. Ela nos diz que a 

criança falava sem troca, lia sem trocas e escrevia com trocas, ou seja, a 

criança apresentava apenas trocas na escrita. Passemos ao seguimento abaixo: 

 

(texto 17) 

1. Era uma vez um medico que se chamava Pedro 

2. ele estava no ceu comsotorio é adendeu um vovô 

 
19 A autora pontua que os testes auditivos descartaram a hipótese de distúrbios de 

discriminação auditivas, o que leva a suspender a hipótese contida na queixa dos pais. 
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3. que dinha dor na barriga e dise para domar um 

4. remedio que se chamava santusal e merolho 

5. ai feio uma menina e dise doutor qual senhor 

6. comsuta para pernas e prasos e a cabeça eu acho 

7. que divia tomar catlaflan e tomou e pasou e feio 

8. outra menina é perguntou (ao) dotor gual remedio para 

9. passar esa minha dor de dedo aspirina e domou e sarou. 

 

Nele Leite diz que quando solicitou que a criança fizesse a leitura do que 

escreveu, ela leu o texto como se não houvesse “trocas”; sua leitura não 

reconhecia as complicações gráficas de sua escrita. 

Os três acontecimentos clínicos discutidos levantam questões importantes 

sobre a relação da criança com a linguagem e sua posição intervalar entre fala-

leitura-escrita. Nas palavras de Leite: “eles mostram a não transparência da 

relação entre oralidade e escrita e da não coincidência de um sujeito consigo 

mesmo” - um sujeito que não é o mesmo na fala-leitura-escrita. 

Pareceu-me importante tomar o trabalho de Leite para me aproximar de um 

modo teórico clínico de abordar a questão discutida neste item, questão, está 

colocada de início por Saussure, encaminhada por Borges e Bosco e que ganha 

extensão específica na Clínica de Linguagem com Leite. Depois dela várias 

pesquisadoras deste espaço teórico-clínico detiveram-se sobre a relação da 

criança com a escrita (ANDRADE, 2021; FONGARO, 2009; LIER-DEVITTO & 

ANDRADE, 2008; ARANTES & FONSECA, 2008) e também outras que afetadas 

pelo fracasso escolar ligado ao que se designou como “analfabetismo funcional” 

ou resistência a escrita aproximaram-se da Clínica de Linguagem para enfrentar 

esses embaraços mais profundos no processo de entrada da criança na escrita 

(COSTA, 2012, PIRES, 2011 e 2015).  

Se estamos neste item focados na relação criança-linguagem, ou melhor 

criança-fala-leitura-escrita e na trajetória que coloca em relação estas 

modalidades, não podemos esquecer que esta dissertação está voltada para a 

relação do afásico, seus problemas e sofrimento com campo da linguagem. 
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Retornemos então a direção trilhada neste trabalho para encerrar este capítulo: 

os escritos autobiográficos e seu impacto estruturante na vida de afásicos.  

 

 

2.3.2. Comentários finais  

 

  Os escritos autobiográficos abordados estão em causa, como procurei 

mostrar, a singularidade da posição de um falante em sua língua, singularidade, esta 

que emana de suas escritas e que como sustentou Cordeiro tem o papel 

fundamental de propiciar o atravessamento do luto.  

Podemos acrescentar, a este respeito que em nenhum deles a escrita 

aparece como traje de representações armazenadas na mente/pensamento, ela vem 

como uma recriação do vivido, já marcada pelo sofrimento da “perda em si”: no 

traçado a memória se tesse, nunca única, nunca a mesma. Dito assim tocamos na 

problemática da memória, sempre referida nos relatos autobiográficos. Memória 

carrega a questão do sujeito, daquele que tem história. Acontece que, na Clínica de 

Linguagem, memória não é referida a um espaço mental independente da 

linguagem, pelo contrário, “memória é linguagem” como discutido por Marcolino-Galli 

(2016), colocando-se frontalmente contra a relação cérebro-cognição-linguagem, 

que foi debatida fortemente por Fonseca (2002 e outros). A crítica essencial da 

autora, incide no fato da causalidade direta aí suposta, que atira a linguagem para a 

esfera de uma matéria externa, de uma “excrescência inerte” que nada mais faz do 

que refletir a riqueza de um funcionamento cerebral-cognitivo.  

Marcolino-Galli não abordou explicitamente a questão oralidade-escrita, mas 

sua afirmação de que “memória é linguagem” dissolve a causalidade que a toma 

como matéria inerte a serviço do trabalho interno. A introdução desta autora neste 

momento, é relevante porque desloca a linguagem (fala ou escrita) do recorte 

organicista/cognitivista que assenta a linguagem na “função de representação”. 

Sendo assim, autora também oferece solo para a afirmação saussuriana de que 

linguagem não é nomenclatura (SAUSSURE, 1916), ela não se reduz a mera função 
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de representação ou designação. Nesse sentido o trabalho de Marcolino-Galli 

aproxima-se de Borges, ainda que ela se ocupe da relação memória-linguagem e 

Borges da relação mais direta entre fala-escrita.  

Quanto a este ponto vale a pena encerrar este capítulo com Pontalis, 

apresentado por Cordeiro (2019) em sua tese. Este psicanalista trata a escrita, mais 

particularmente, a escrita autobiográfica como chance de “recuperação de um Eu 

perdido”. Este autor diz um pouco mais sobre o assunto. Do mesmo modo que em 

Marcolino-Galli, também em Pontalis, a linguagem, a escrita, é espaço de 

reinvenção, de invenção de si - invenção sempre renovável, já que dependente do 

ponto de partida da escrita.   

Tendemos a concordar com os autores sobre o fato de que a escrita 

autobiográfica garante, para quem perdeu a fluência na fala, perdeu a possibilidade 

de reconhecer-se ali, de sustentar-se frente ao outro como falante, é o lugar de 

apresentar-se ao outro como vivo, como sujeito, com passado, presente e 

possibilidade de futuro. 
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CAPÍTULO 3 

A FALA-LEITURA-ESCRITA NA CLÍNICA DE LINGUAGEM COM AFÁSICOS 

 

O capítulo 2 já envolveu considerações muito próprias da Clínica de 

Linguagem, particularmente sobre como a linguagem e suas modalidades são 

teoricamente concebidas. Elas fizeram-se necessárias tendo em vista o capítulo 1 

que projeta a importância da escrita, da escrita autobiográfica como lugar de 

elaboração do “drama-subjetivo”, em que o afásico é colocado pelo acontecimento 

cerebral. No papel em branco constrói-se uma vida, organiza-se a cada tempo uma 

história que pode ser, a cada tempo, ressignificada, recontada, inventada. Assim 

trabalha a Clínica de Linguagem. Isso posto, neste capítulo 3, parto precisamente da 

apresentação da Clínica de Linguagem, de seus pressupostos fundamentais e da 

idealização da prática clínica dela decorrentes. Adianto que meu foco está dirigido 

para a Clínica de Linguagem com afásicos, como o título dessa dissertação deixa 

claro. Veremos que boa parte das considerações clínicas que são tratadas aqui, 

decorrem da atenção refinada e principalmente da afetação promovida por casos 

clínicos, pelo atendimento quase sempre prolongado de afásicos.   

 

 

 

3.1.  Clínica de Linguagem e seus fundamentos 

 

 A Clínica de Linguagem tem afinidades com o Interacionismo em Aquisição 

de Linguagem, conforme proposto por Cláudia De Lemos (1982, 1992, e outros)20, 

mas “afinidade é parentesco, quer dizer, não é identidade e sim de alteridade” 

(LIER-DEVITO, 1995, 2005, 2006). Ambos os campos lidam com a reflexão sobre 

fala e o outro-falante como “instância de funcionamento linguístico discursivo” 

 
20 A construção desta proposta, pela autora, inclui a participação decisiva de pesquisadores 

integrantes do projeto Aquisição de Linguagem da UNICAMP. Destacam-se, aí, Rosa Attié Figueira, 
Maria Fausta Pereira de Castro, Maria Cecília Perroni e Célia Cordeiro como as primeiras a se 
envolverem neste projeto teórico e de exploração empírica. Destacam-se, também, no mesmo 
período na PUC-SP Eleonora da Mota Maia e Maria Francisca Lier-DeVitto. Depois, na década de 
1990, muitos outros pesquisadores brasileiros ligaram-se a este programa científico, com discussões 
sobre temas variados, que alargaram a esfera temática do Interacionismo, falamos, no capítulo 
anterior de Sônia Borges e Zelma Bosco. Podemos acrescentar, ainda, Glória Maria Monteiro de 
Carvalho, Eduardo Caliu e Núbia Faria. Houve outros.  
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(LEMOS, 1992), colocando como central a reflexão teórica de Saussure (1916) 

sobre o objeto da linguística e seu funcionamento próprio e, também as de 

Jakobson, sobre o assunto.  

 Tal eleição teórica deve-se a natureza da fala que interroga o Interacionismo 

e a Clínica de Linguagem, falas truncadas, incompletas, cambiantes, insólitas, 

estranhas, como são as de criança no processo de Aquisição de Linguagem e as 

sintomáticas de crianças ou de adultos. Refiro-me aos “erros”, que distanciam falas 

de crianças daquelas representativas de uma língua constituída e, também, aos 

sintomas na fala, que colocam o falante numa situação “estranha” na língua 

materna. Como disse Arantes (2001 e outros PESQUISAR), se falas de crianças 

tem efeito xistoso, as sintomáticas produzem perplexidade. Ficamos, assim, frente 

a efeitos diferentes, que implicam, porém o mesmo funcionamento da língua. A 

universalidade deste funcionamento, não responde, entretanto, por uma 

homogeneidade de manifestações linguísticas, que são inequivocamente 

heterogêneas.  

Jakobson foi o autor que incluiu em sua reflexão uma empiria que excede 

aquela da linguística, regularizada pela aplicação da gramática. Foi ele quem, 

seguindo a máxima saussuriana de que: “a matéria da linguística é constituída, 

inicialmente, por todas as manifestações da linguagem humana [...] considerando-

se [...] todas as formas de expressão” (SAUSSURE, 1916-2013, p. 37). Jakobson 

trabalhou a poesia, falas de crianças e afasias, ressignificou os eixos sintagmático 

e associativo de Saussure ao referir tais manifestações ao funcionamento universal 

da linguagem. Em outras palavras, Jakobson encaminhou de forma teórica a 

relação entre língua e fala (ANDRADE, 2003)21. Saussure e Jakobson 

representam, portanto, uma eleição teórica “não alienada” (LIER-DEVITTO, 1995) 

em relação as empirias – erros e sintomas – que interrogam o Interacionismo e a 

Clínica de Linguagem.  

imposta a empírica entre os dois programas. 

Isto posto, convém assinalar que quando se introduz a problemática da fala, 

com ela vem a do falante: não há fala sem falante e, em se tratando de erros e 

sintomas, pode-se dizer que logo se apresenta um falante em falta, seja no caso da 

 
21 Sobre a questão deste movimento teórico de aproximação entre língua e fala recomendo 

fortemente a leitura de Andrade (2003) em Ouvir e Escutar na constituição clínica na Clínica de 
Linguagem. 
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criança em aquisição, seja no caso de falas sintomáticas. Em termos teóricos 

chega-se à afirmação de que o falante não está no controle da linguagem, que ele 

não é um sujeito epistêmico que possa garantir a unidade da linguagem. Frente a 

isto o Interacionismo dá reconhecimento, como disse Lemos (2002), a Hipótese do 

Inconsciente introduzida por Freud (1900). Freud privilegia na construção de sua 

teorização os atos falhos, os esquecimentos, os chistes, entendidos como 

“ocorrências inesperadas, imprevisíveis, assumidas como “formações do 

inconsciente, que se manifestam como perturbações na cadeia da fala. (LIER-

DEVITTO, 2022 – A SAIR- VALDIR). 

Esclarecidas as afinidades empíricas e teórica do Interacionismo e da 

Clínica de Linguagem, acompanho Fonseca (2002) em sua caracterização das 

proposições que distinguem o Interacionismo da Clínica de Linguagem, para dar 

maior visibilidade à expressão de Lier-DeVitto de que “parentesco não é afinidade” 

acima mencionado. 

Em termos gerais e resumidamente, a proposta Interacionista de Cláudia De 

Lemos, é destacado por sua originalidade que decorre do compromisso com falas 

erráticas, assistemáticas de crianças. A autora é afetada pelo caráter fragmentário, 

heterogêneo e singular de falas de crianças, o que a colocou em franca oposição 

ao campo da Aquisição da Linguagem em geral, que “faz complemento à 

Linguística”. (LEMOS, 2002). Dito de outro modo esta área de conhecimento aplica 

instrumentos gramaticais para descrever enunciados que, por princípio, resistem a 

eles, exatamente, por não serem “gramaticais”. Lemos, sustenta que estes 

aparatos descritivos, higienizam erros que fazem parte de sua composição, quer 

dizer, eles recolhem, apenas, segmentos que podem ser passiveis de descrição, 

que representam parte inexpressiva dessas falas. Isto posto, Lemos, insiste que a 

fala de crianças manifesta algo que escapa a Linguística, ou melhor, gramática, o 

que não quer dizer elas estejam fora da linguagem, mesmo porque, afirma ela, o 

que a criança diz é determinada pela fala do outro – ela é determinada por 

linguagem. 

De um ponto de vista empírico, De Lemos, assenta que a fala inicial da 

criança é formada por fragmentos da fala do outro, que só ganha determinação 

quando retornam à fala/interpretação do outro. Nesta proposta, vemos que 

“interação” é diálogo, expressa a relação estruturante entre enunciados 

estabelecidos entre adulto e criança.  Desse ponto de impasse em à Aquisição de 
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Linguagem, Lemos indicada a necessidade de dizer algo para além do que já se 

tinha dito sobre a criança e a fala da criança: “havia algo a dizer da língua nessa 

fala” (FONSECA, 2002, p. XX). Sublinho que algo de linguagem poderia ser dito a 

mais e com maior pertinência. Marco aqui o passo dado na direção de Saussure e 

Jakobson conforme mencionado acima; passo esse, que deixa cair descrições 

gramaticais e implica um gesto teórico marcado pelo desejo de explicação do que 

acontece nos enunciados da criança. 

A novidade foi a releitura da proposta inicial22, que redefine o processo de 

aquisição da linguagem como aquele que articula estruturação da linguagem e 

estruturação subjetiva. Chamo atenção para a palavra estruturação que marca a 

característica da proposta, uma proposta estrutural da aquisição da linguagem. 

Passemos então a traçar diferenças na Clínica de Linguagem. Fiquemos 

então com duas proposições axiais, enunciadas por Fonseca (2002), quais sejam:  

Passemos então ao terreno da Clínica de Linguagem para estabelecimento 

de suas proposições nodais e das distinções insuperáveis entre Clínica de 

Linguagem e Interacionismo. 

Na verdade, a Clínica de Linguagem nasce sob o olhar para o sintoma na 

fala, para o olhar de uma interacionista para o sintoma na fala. Lier-DeVitto 

inaugura uma reflexão pautada pela afirmação de que a relação com o 

interacionismo é pertinente do ponto de vista empírico e teórico. Empírico porque 

trabalha na esfera de manifestações que “colocam em risco a unidade de uma 

língua” (LEMOS, 2022 – a sair) esta afirmação significa que a reflexão teórica 

tecida nos dois campos decorre do reconhecimento do erro como acontecimento 

na fala da criança e do sintoma como uma verdade que diz de uma relação 

problemática do sujeito que, o impede de “passar a outra coisa” Lier-DeVitto) 

desvencilhar-se da imobilidade que o aprisiona numa fala problemática. É sob o 

impacto desta questão que nasce a Clínica de Linguagem. 

 
22 Fiz menção a uma releitura da “proposta inicial”. Nela foram enunciados processos 

dialógicos, especularidade, reciprocidade e complementaridade, como uma metalinguagem 
alternativa em relação a recusa a descrições gramaticais. Eles se mostraram, como diz a autora, 
como insuficientes para responder a emergência dos erros na fala de crianças. Pois bem, a solução 
encontrada foi a introdução de um pensamento linguístico estrutural, mais precisamente não 
gramatical. Entram em cena os eixos do funcionamento da língua que como disse acima, são 
tomados como determinantes como qualquer manifestação linguística. Não é o objetivo deste 
trabalho aprofundar discussões sobre o interacionismo. De todo modo considero importante indicar ao 
leitor a leitura de textos De Lemos (1982, 1992, 2002), que oferecem um panorama do 
desenvolvimento e das proposições dessa proposta. Indico ainda o excelente texto de Lier-DeVitto e 
Andrade (2011) e de Lier-DeVitto e Carvalho (2008)  



 
 
 

61 
 

O Projeto Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem (CNPq – nº 

522002/97-8), objetivo inicial era examinar o encontro entre Fonoaudiologia e 

Linguística promovida pela fala dita patológica. 

Mal encontro (LIER-DEVITTO, 1995) – fato de que apenas os instrumentais 

descritivos e termos emprestados pela Fonoaudiologia - sem referência a quadros 

teóricos – ignoram o modo de produção desses aparatos e o que eles barram e 

também na insistência equivocada de sua aplicação – diferença entre normal e 

patológico; entre erro e sintoma – instrumentos que não tem eficácia descritiva-

explicativa para abranger a particularidade da fala sintomática. 

Objetivo geral norteou a incursão de quadros sintomáticos específicos. 

Varredura que deu substância à hipótese do mau encontro; - aproximação à 

linguística era utilitária e organizada por uma leitura que esvaziava conceitos – e 

traiam a consistência teórica dos discursos que compareceriam 

As duas proposições do Interacionismo movimentaram a relação das 

pesquisadoras à bibliografia consultada – compromisso com a fala e a assunção 

dos limites do saber da linguística – ignorados no campo da Fonoaudiologia. Na 

fonoaudiologia aparece a interdisciplinaridade como solução – Linguística para 

descrever e a psicologia e medicina para explicar – viés etiológico. 

Essa aproximação não propicia o encontro com a linguagem, com a fala 

patológica. “Atestado” – implica uma proposição, que dá sustentação ao projeto – 

falas sintomáticas são problemas linguísticos. – Exigência é explicitar o que se 

entende pelo linguístico – demanda de uma aproximação a teorias linguísticas, mas 

não uma qualquer, mas sim uma em que erro, sujeito e outro sejam proposições 

problemáticas – não seria possível pensar o sintoma sem implicar o falante e a 

escuta. – Relação com o que o Interacionismo implica – articulação língua-fala-

sujeito 

A não adesão – funciona como operador de leitura – e o que dela decorre 

enquanto teorização para a área da Aquisição da Linguagem – encontra barreira na 

singularidade das falas sintomáticas. As três posições enunciadas para dar conta 

da mudança na estruturação da linguagem e do sujeito não descrevem a 

problemática contida nos impasses de um processo problemático. 

Relação fala-escuta ganha contornos singulares – cada posição implica uma 

relação particular de escuta para a fala do outro e para a própria fala. Sustenta 
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outra proposição – o acontecimento patológico é singular –  Essa oposição não é 

pertinente ao campo da ciência, mas sim no da clínica. 

Não é de surpreender que ambos os campos em sua diferença profunda, 

diferença de que o sintoma na fala é representante, possam frequentar os mesmos 

espaços teóricos. Já que esta decisão decorre do reconhecimento do que tropeça e 

da necessidade de eleger teorias sobre a linguagem e sobre o sujeito que admitam, 

de um lado o erro como possibilidade de língua e, de outro lado, o sujeito como 

marcado pela hipótese do inconsciente, ou seja, um sujeito que tropeça no que diz, 

que não coincide consigo próprio. Em linhas gerais mais não superficiais apresento 

proposições que colocam em relação de diferença, mas de alteridade o 

Interacionismo e da Clínica de Linguagem. 

Entende-se a carta assim, a noção de alteridade em reação ao 

interacionismo e as considerações tecidas no que podemos considerar a carta de 

abertura da Clínica de Linguagem.  

 

 

 

3.2. Clínica de Linguagem com afásicos 

 

 Começo pela afasia e, mais especificamente, pelo que se configurou como 

identificação e enfrentamento de uma primeira questão teórica e clínica para 

entender a especificidade de sua presença numa clínica de linguagem, qual seja: a 

da causalidade cérebro-linguagem. Foi em minha Dissertação de Mestrado (1995) 

que tal reflexão foi iniciada. Ali pude propor que um clínico de linguagem rompesse 

com o raciocínio causal organicista, condição implicada no reconhecimento de que a 

afasia, no âmbito dessa clínica e para este clínico, é um “problema de linguagem”. 

Isso porque reduzida a mero reflexo cerebral, o que se perde no discurso da 

causalidade direta lesão cerebral  sintoma linguístico é o fato de que na linguagem 

“forças [...] estão em jogo, de modo permanente e universal em todas as línguas” 

(SAUSSURRE, 1916: 13), pois nelas, “o que se repete [...] são diferenças, isto é, 

relações” (HENRY, 1992: 163). Não foi outra coisa que viu Jakobson na fala do 

afásico: “alguma coisa se repete materialmente”. São elas que respondem por toda e 

qualquer manifestação linguística. Reconhecer esta autonomia desafia, de início, o 
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determinismo cerebral sobre a linguagem, tal como ele se coloca no discurso 

médico.  

Além disso, a releitura de Saussure e Jakobson, realizada por Lemos (1992, 

1995) e o trabalho de Lier-DeVitto (1994/98) que implicava a ordem própria da língua 

na fala de um falante levaram-me a entender que o sintoma na afasia implicava a 

ordem própria da língua nas considerações sobre a fala e o sujeito. Concluí que “a 

ordem própria da língua, suas leis de referência interna, permitiu que eu chegasse 

mais perto da ‘lógica que comanda a sintaxe de uma fala’ (LIER-DEVITTO, 2002) e 

possibilitou tocar o mistério que a afasia coloca para um fonoaudiólogo” (FONSECA, 

2002, p. 6). 

Ainda no mestrado, pude também mergulhar na monografia de Freud (1891) 

“A Afasia”, na qual ele idealiza um “aparelho de linguagem”, na qualidade de 

“concomitante dependente” (1891/1897: 70) do funcionamento cerebral, para 

explicar os sintomas linguísticos na afasia. Saussure, Jakobson e Freud tornaram-se 

a partir daí autores de referência na abordagem da abordagem da afasia e a 

assunção de que, para os pesquisadores e clínicos do Grupo que, sem ignorar o 

acontecimento cerebral, entendiam-na como um distúrbio de linguagem. 

Entendimento assentado no reconhecimento da anterioridade lógica e determinação 

da língua em relação à fala e ao falante.  

Entende-se, a partir da instauração deste operador de leitura, a crítica muito 

bem fundamentada que Landi (2000) dirigiu ao trabalho de Schuell, cuja proposta de 

reabilitação era referência para fonoaudiólogos naqueles tempos. A crítica se 

expressa no título da sua dissertação: “Sob efeito da Afasia: multidisciplinaridade 

como sintoma nas teorizações”. O que estava em causa aí era exatamente indicar 

que a adesão irrefletida a teorizações em campos onde a linguagem não é feita 

proposição problemática e o não reconhecimento de seu funcionamento 

relativamente autônomo fazia perder de vista a afasia como problema linguístico. 

Landi mostrou que diálogo teórico é algo bastante diferente do movimento de 

reducionista de adesão irrefletida de argumentos de um campo no outro.  

Em 2002, na minha tese de doutorado – “O afásico na clínica de linguagem” - 

o foco recaiu sobre a clínica. Um contorno específico foi problematizado quando 

discutiu as instâncias diagnóstica e terapêutica propriamente dita, levando em conta: 

a) a singularidade de cada paciente e sua fala; b) a heterogeneidade no (de cada) 

caso; c) a necessária articulação entre teoria e “ações clínicas”; d) a impossibilidade, 
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para um leigo, de conduzir um atendimento e e) o distanciamento/ruptura com 

propostas de reeducação.  

No que diz respeito à instância diagnóstica, um passo foi dado no sentido de 

problematizar a natureza da entrevista numa clínica com afásicos, trazendo à luz 

quatro casos clínicos. A leitura dos mesmos favoreceu a proposição de que afásicos 

deveriam ser convocados – e não informantes (como é o caso de uma anamnese) - 

para que, com a condição de fala/escuta/escrita que apresentam possam enunciar 

uma queixa e uma demanda de mudança dirigida ao terapeuta. Ecos da teorização 

da Psicanálise, mas com o compromisso de dar contorno específico à clínica de 

linguagem com afásicos. É o que se pode ver na seguinte afirmação: 

 

 

convocar  ínformantes’ é retirar do afásico sua condição de falante, já que 

um outro é chamado a falar por ele e dele [...] mesmo diante da 

impossibilidade de emitir fala oral articulada, o sujeito sobrevive à revelia de 

seu organismo prejudicado. Quero dizer que uma fala desarranjada ou 

ausência de fala devem ser enfrentadas desde o primeiro encontro. Se 

entrevista é entrever, ou seja, ver por entre a fala e a presença do paciente, 

o clínico deve ser capaz de sustentar e sustentar-se frente ao que ele pode 

dizer ou frente ao seu silêncio (FONSECA, 2002, p. 212- 213) 

 

 

Esta proposição decorreu da assunção de que, na clínica de linguagem, fala e 

sujeito são centrais e, por isso, indiquei que a abertura do espaço clínico para 

acolher o afásico deve implicar o sujeito e/em seu sofrimento. Entende-se, então, a 

seguinte afirmação: “não se pode prescindir do singular para que ela – a clínica – 

aconteça” (p. 248). Outro ponto diz respeito à observação de que, assim delineado, 

esse procedimento clínico já implica e favorece o que também está em causa na 

instância diagnóstica, a avaliação da linguagem, ou o enfrentamento do sintoma: “é 

nessa instância que se dá a imbricação necessária entre a ‘escuta na cena clínica’ e 

a ‘escuta/leitura do material clínico” (idem, ibidem). Essas escutas afetam-se 

mutuamente e não são equiparáveis a uma análise linguística stritu sensu porque 

comprometidas com o “‘sinto mal’ do paciente [...] fonte/síntese para uma direção do 

tratamento” (p. 249). 
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No que diz respeito à terapêutica propriamente dita, pude concluir: sua base 

comum implica um ‘deixar falar o paciente’, o modo como esse falar se instancia é 

que determina a interpretação do terapeuta. Interpretação que, portanto, não se 

realiza à revelia do dizer do paciente, mas que incide sobre essa trama significante 

(idem, ibidem). Propus, assim, que se entendesse a terapêutica como assentada 

numa causalidade linguisticamente determinada. Isso porque é no cruzamento de 

falas, de falas com escritas no jogo da interpretação linguística que se pode almejar 

que mudanças possam ser alcançadas. 

Essas proposições teórico-clínicas foram, logo a seguir, replicadas e sua 

efetividade ratificada por Marcolino (2004) em sua dissertação de mestrado, 

intitulada “A clínica de linguagem com afásicos: indagações sobre um atendimento”. 

O caso discutido pela autora lhe deu oportunidade para avançar a teorização, 

quando assinala que é preciso “levar em conta o tempo da fala (e, portanto, do 

sujeito) é a ‘pressa’, a questão do tempo da fala é da maior relevância para se 

pensar a respeito da técnica e/ou do ‘ato’ do clínico de linguagem” (p. 98). Sem 

dúvida alguma, essa é uma questão fundamental na constituição da escuta de um 

clínico de linguagem: nas trocas comunicativas cotidianas, o tempo urge. Na cena 

clínica, contudo, é preciso sustentar a hesitação, as paradas abruptas e prolongadas 

e as tentativas de reformulação que perturbam a temporalidade/sequencialidade da 

fala. Sustentar essa posição de escuta é preciso porque, muitas vezes, mesmo em 

meio às escansões sucessivas e reiteradas um dizer se engendra, ainda que 

provisoriamente e fragmentariamente. O que importa é que ele seja reconhecido 

pelo terapeuta como dizer daquele falante para que, assim, ele seja reconhecido 

como tal. 

Em 2005, uma outra dissertação problematiza o atendimento de afásicos na 

clínica de linguagem. Intitulada “A marca do caso: singularidade e clínica de 

linguagem”, ela explora conceitos psicanalíticos fundamentais, tais como 

transferência, sintoma e escuta. Sua autora, Melissa Catrini, distingue sua função e 

caracterização numa clínica de linguagem. Para tal, aborda materiais clínicos de 

situações diagnósticas, o que lhe permitiu concluir que: 

 

 

o clínico de linguagem não pode ser implicado no sintoma do paciente, 

como acontece na clínica psicanalítica e, se isso não ocorre, o clínico de 
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linguagem não está em posição de interpretar a transferência – embora não 

seja indiferente a ela e ao drama subjetivo de seu paciente (p. 89). 

 

Tal afirmação abriu um importante campo de questões, já que colocou em 

cena o fato de que “a escuta do clínico de linguagem não é unicamente afetada pela 

escuta da fala” (idem). No “diálogo clínico”, o terapeuta tem, então, que se haver 

com os efeitos de uma “fala em sofrimento”, mas não só; ela é também afetada pelo 

drama subjetivo que se produz por seu efeito. 

Nessa perspectiva, Tesser (2007) fez do diálogo a questão-problema de sua 

dissertação de mestrado, intitulada “Reflexões sobre o diálogo: sob efeito da clínica 

de linguagem com afásicos”. O seu trabalho também incluiu a análise minuciosa de 

segmentos de situações clínicas que lhe permitiram, à luz de uma reflexão sobre a 

natureza das funções do diálogo em diferentes propostas terapêuticas, chegar à 

importante conclusão de que “o diálogo, mesmo quando perpassado, de modo 

significativo, por ambiguidades e mal-entendidos, é o mecanismo privilegiado de 

enlace possível entre seres falantes. Ele é, então, solo de sustentação do tratamento 

clínico” (p. 10). Mas, no que diz respeito ao “diálogo clínico”, diz ela, é preciso 

assumir “que não há coincidência entre sujeitos e nem do sujeito consigo próprio” (p. 

74), ao que ela acrescenta: “o que há de mais específico no diálogo clínico com 

pacientes cujas falas são sintomáticas, como as de afásicos, é precisamente o fato 

de que fica irremediavelmente suspensa a ilusão de controle (sobre si e sobre o que 

se diz) e de laço social” (idem, ibidem). Por isso, não se deve confundir diálogo com 

comunicação. 

Sob efeito, no diálogo clínico, de dizeres afásicos e, em especial, de “falas 

agramáticas”, Tumiate (2007) encaminhou uma reflexão teórica na qual contrapôs 

“agramatismo” e “agramaticalidade”. Seu trabalho deixou ver que as falas 

sintomáticas e, em especial, o agramatismo, “são acontecimentos bastante 

complexos que impõem resistência à sua abordagem. A Linguística entra “em 

sofrimento” frente a elas” (p. 77). Ao localizar esse limite da Linguística, que com 

seus aparatos descritivos pode, no máximo, localizar aquilo que escapa à norma 

gramatical, a autora procurou direcionar sua argumentação para uma necessária 

teorização linguística que incluía a fala viva – “aquela que toca a orelha” – e o 

vivente falante; sem o que, diz ela, não se pode mobilizar uma escuta clínica para a 

fala afásica. 
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Ainda em 2007, Guadagnoli produziu a única dissertação do Grupo de 

Pesquisas CNPq “Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem” voltada para a 

problematização da escrita na clínica de linguagem com afásicos. Sob o título 

“Considerações sobre fala-leitura-escrita e efeitos clínicos no atendimento de 

afásicos”, ela problematizou o fato recorrente de que a queixa dos pacientes quase 

sempre recai sobre a oralidade. Isso mesmo quando perturbações imprevisíveis, 

surpreendentes e enigmáticas se apresentam na linguagem escrita. Ela assinalou, 

então, que “leitura e escrita são, como a fala, espaços de realização subjetiva, o que, 

consequentemente, aponta para sua relevância como recurso terapêutico”. Note-se, 

portanto, que a pesquisadora tocou aqui na importância da escrita nos processos 

clínicos. Apoiada na literatura afasiológica, ela afirmou, por exemplo, que “leitura e 

escrita ocupam papéis importantes nas decisões diagnósticas, mas são pouco 

exploradas na clínica” (p. 88). Ao discutir os dois casos clínicos que trouxe para o 

bojo da reflexão, Guadagnoli surpreendeu neles efeitos clínicos que indicaram a 

importância do cruzamento entre as modalidades oral e escrita da linguagem, ou a 

mútua afetação entre essas modalidades no fazer falar o paciente. Tal constatação 

não se desdobrou, porém, numa proposição relativamente à dimensão de “recurso 

terapêutico” que havia sido assinalado por ela. Reitero que é sobre esse ponto que 

este projeto procurará aprofundar teórica e clinicamente. 

Em 2011, Catrini traz à luz em sua tese de doutorado – “Apraxia: a complexa 

relação entre corpo linguagem” – uma reflexão que amplia as considerações sobre a 

noção de corpo encaminhada no Grupo CNPq. A apraxia, sintomatologia que 

frequentemente se associa à condição afásica, tem sua definição clássica – um 

distúrbio motor da fala – questionada por ela, que identificou nos estudos sobre o 

tema um reducionismo do corpo à noção de organismo. Apoiada no diálogo teórico 

com a Psicanálise, ela chega à afirmação de que “a máquina orgânica é posta em 

movimento quando suas engrenagens são atreladas às engrenagens da linguagem 

[...] Nasce, assim, o ser da linguagem, o falasser, o corpolinguagem” (p. 111). 

Portanto, a partir daí nunca mais se está autorizado a reduzir o corpo do falante ao 

seu substrato biológico. 

Tesser (2011) retoma, em sua tese de doutorado, a temática do diálogo 

clínico: “O diálogo na Clínica de Linguagem: considerações sobre transferência e 

intersubjetividade”. A partir de um relato de um atendimento clínico, a autora pode 

cernir diferenças entre a clínica de linguagem e a clínica psicanalítica, ratificando o 
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que havia dito em seu mestrado sobre a natureza da primeira: o diálogo é essencial 

na clínica de linguagem e ele adquire ali perfil particular. Define a natureza da 

interpretação que, mesmo podendo ser qualificada como ‘significante’ busca chegar 

a um sentido e, sustentá-lo e, assim, dar suporte à posição do sujeito como falante 

(p. 89). 

Com o olhar voltado para o enigma da manifestação linguística sintomática, 

Cordeiro (2014) enfrenta o que se denomina “jargão”, acontecimento bastante 

frequente em falas afásicas, em sua dissertação de mestrado. Referido na literatura 

afasiológica clássica como um verdadeiro obstáculo à recuperação, ele é abordado 

como se, enquanto acontecimento na fala, ele não reclamasse uma escuta 

linguisticamente orientada e como se não dissesse respeito ao sujeito que o produz. 

O que ela procurou, trazendo à luz material clínico, foi “retirar do funcionamento 

linguístico as expressões singulares das montagens de fala, eu diria, apontando para 

a força da estrutura que, exerce seu poder de coesão” (p. 99). 

Cesar (2017), por sua vez, retoma, em sua dissertação de mestrado, a trilha 

aberta por Catrini e Tesser – a da problematização da transferência – ao colocar em 

jogo as noções de sintoma, queixa e demanda na clínica de linguagem com 

afásicos. Suas questões foram motivadas por atendimentos clínicos que implicaram 

abandono de tratamento. Isso a levou a se aprofundar no conceito de “caso clínico”. 

Sua contribuição para a teorização que se desenrola no Grupo de Pesquisa talvez 

possa ser indiciada pela seguinte afirmação: “algo num atendimento ‘cai’ e faz dele 

um ‘caso’, cai para baixo do enlaçamento entre simbólico/imaginário e intriga. ‘Caso’, 

então, remete ao encontro do clínico com o ‘não dizível’. Trata-se, assim, do clínico 

‘curvar-se frente a ele’” (p. 96). 

Pode-se dizer que a tese de doutorado de Cordeiro (2019) constitua uma 

solução de compromisso dos clínicos pesquisadores da afasia que, no Grupo de 

Pesquisa tem, ao longo desses 25 anos, ampliado a definição proposta por Fonseca 

(1995, 2002, 2006, 2008, 2012, 2020) de que na afasia há mais do que um cérebro 

ferido e uma fala em sofrimento, há um sujeito em sofrimento, preso numa nova e 

estranha condição de falante. Cordeiro entendeu a pertinência de trazer para o 

centro da discussão a noção de luto enlaçado ao drama subjetivo afásico. Ele está 

relacionado, diz ela com uma “ferida narcísica”. E mais: a derrocada do Ideal de Eu 

“não propicia possibilidade de compensação” (p. 72). Isso quer dizer que, do ponto 

de vista subjetivo, não é possível falar em reversibilidade da condição afásica. 
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Contudo, o enfrentamento de tal impossibilidade pode, no exercício clínico, contar 

com uma prática que coloque em relevo “relatos autobiográficos”. A pesquisadora 

atestou os efeitos positivos da adoção de tal procedimento, indicando, assim, um 

caminho para incluí-lo no rol de outros procedimentos pertinentes ao método numa 

clínica de linguagem com afásicos. 

 

 

 

3.3. A presença da relação fala-leitura-escrita em casos clínicos na Clínica de 

Linguagem: procedimentos. 

 

O texto “O atendimento fonoaudiológico e psicanalítico de um sujeito afásico 

escrito” por Suzana Fonseca e Angela Vorcaro (2006), ilumina os atendimentos 

iniciais de Luciana Scotti. Por meio deste relato clínico, as autoras discutem e 

problematizam a afasia e o sujeito afásico.  

 Luciana iniciou o tratamento fonoaudiológico em 1994, na Derdic - 

PUC-SP, onde foi convocada para a entrevista inicial, esta, considerado por 

Fonseca, momento terapêutico inaugural, que “coloca em jogo, ao lado do paciente, 

a enunciação de uma queixa [...] um apelo dirigido e instigado pela presença do 

sintoma na fala” (FONSECA E VORCARO, p. 422). Na primeira entrevista, o único 

que compareceu foi seu pai, que apresentou e falou (por ela) sobre Luciana, ele 

contou que ela havia sido acometida por um AVC isquêmico, aos 22 anos de idade, 

esse a deixou com sequelas, como tetraplegia, afasia e problemas nas estruturas 

miofuncionais (mastigação, deglutição e respiração), também relata que ela fazia 

acompanhamento neurológio e atendimentos com fisioterapeuta e terapeuta 

ocupacional. 

 A questão inicial, dirigida à Fonseca, foi em relação as dificuldades de 

alimentação, pois após a retirada da sonda, Luciana se alimentava apenas de 

alimentos pastosos e tinha muita dificuldade em beber água. Quanto a comunicação, 

Luciana não conseguia fazer gestos por conta do comprometimento motor, mas ela 

conseguia pronunciar alguns sons. O pai de Luciana relata momentos que foram 

surpreendentes pare ele e sua família, ele conta que ela conseguiu pronunciar 

“obrigado”, após a ajuda de seu irmão com um engasgo, e, também, pronunciar um 

“não” quando lhe perguntaram algo de ordem fisiológica, esses momentos 
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chamaram atenção, pois não se repetiram, mesmo com Luciana tentando em outros 

momentos. 

  O pai de Luciana também relata que após a saída dela do como, eles 

perceberam que ela escutava e entendida o que diziam. Ele relata uma situação 

vivida ainda no hospital, em que a mãe de Luciana aguardava uma enfermeira, 

contratada pela família, que demorava muito, ela pergunta para a filha se ela 

lembrava o número do telefone da mesma, pois ela não lembrava, Luciana então 

piscou, que sua mãe interpretou como uma resposta afirmativa, assim ela pediu para 

que Luciana lhe contasse o número, sua mãe foi dizendo os números e qual 

estivesse correto, Luciana piscava afirmando. A partir desse momento, a mãe de 

Luciana, a fim de entendê-la, passou a fazer isso com letras, em que perguntava se 

a palavra que ele queria falar começa com consoante ou vogal, e assim a palavra 

era montada, a fala de Luciana se fazia ali presente, a partir da fala de sua mãe. 

 Fonseca destaque que ali, os pais de Luciana, puderam ver a 

“possibilidade desse corpo de escutar e entender e falar sem oralizar” (FONSECA e 

VORCARO, 2006, p. 415), assim Luciana passa a falar, com o auxílio do outro 

apontando letras em uma cartolina. A autora ilumina que “falar” e “escrever” se 

confundiam diluindo (para o outro?) a oposição entre oralidade-escrita” (idem, p. 

415), a expressão insistente de Luciana de “quero falar”, não parecia aceitar essa 

dissolução, pois a oralidade para ela era um norte. 

 Ainda na primeira entrevista o pai de Luciana fez outros relatos do 

antes e depois do AVC dela, conta que a filha era recém-formada e que havia 

iniciado um trabalho em uma grande empresa da área de farmácia, e, também uma 

pós-graduação, nas palavras dele: “era uma garota cheia de vida...alegre, 

extrovertida, namoradeira [...] hoje, “dependia” dos outros para fazer o mínimo” 

(idem, p. 415). Ele também comenta sobre a negligência do atendimento médico do 

primeiro atendimento até a alta, e falou também, sobre as dificuldades que a família 

estava passando (financeiras e emocionais) antes e pós AVC de Luciana. Fonseca 

destaca um comentário do pai de Luciana: “uma pessoa que está viva e, ao mesmo 

tempo, não transmite nada [...] para as outras pessoas” (idem. P 416). Com isso 

comentário, Fonseca pontua o efeito que essa fala produziu nela, que foi de 

considerar a ausência da linguagem oral, ou seja, o sintoma a ser superado, mas 

havia outra indagação que ela coloca se Luciana podia falar-escrever, o que seria 

“não transmitir nada”? 
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 O pai de Luciana também comenta que iniciar os atendimentos de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional ainda no hospital, possibilitou que ela pudesse 

realizar movimentos com o braço e mão esquerdos, com isso, ela começou, sozinha, 

a apontar as letras e compor as palavras, Luciana pode falar sem a voz da mãe, do 

outro, ela mesma escrevia. A paciente também teve atendimentos fonoaudiológicos 

em sua casa, durante o atendimento ela relata o quão frustrante foi essa 

experiência. Ela conta que nessa experiência anterior a outra Fonoaudióloga deixava 

bilhetes em seu quarto, com: “engula saliva” ou “mantenha a boca fechada”, além de 

sugestões de tarefas a serem realizadas sem a sua presença, ela menciona que 

tinham tarefas que eram difíceis a serem realizadas e isso a deixava extremamente 

irritada, apesar dessas ocorrências, Luciana não desistiu do tratamento 

fonoaudiológico e iniciou atendimento com outra fono que foi contratada. Nesses 

atendimentos ela conta que gostou do trabalho dela pois “reaprender a fazer bolinha 

na água com um canudo, assoprar vela, mexer a língua, prender a respiração, 

exercícios que realmente tinham uma função” (idem, p. 418). 

 Na primeira sessão com Luciana, Fonseca destaca a presença da 

paciente sem o auxílio da cartolina com as letras. A autora comenta que esse 

primeiro momento foi marcado por choro durante quase toda sessão e com a 

ausência da cartolina, ela teve que se colocar em uma posição de “falar por ela”, 

“numa dialogia em que duas vozes se articulam: a de T. e, imaginariamente, a de 

Luciana” (idem, p. 416). Essa posição que Fonseca destaca de “um falar por”, marca 

o se fazer presente na sessão da terapeuta, marca essa que teve efeito durante a 

sessão, a diminuição do choro e a quebra do silêncio.   

Fonseca menciona que durante a sessão introduziu uma folha para que 

Luciana pudesse escrever, aí um diálogo se estabeleceu. A autora dirigia perguntas 

para ela e lentamente eram respondidas por escrito. Fonseca ilumina que “o dizer de 

Luciana começou a ganhar lugar no espaço terapêutico” (idem, p. 417). Nessa 

mesma sessão a terapeuta mencionou a entrevista que realizou com o pai de 

Luciana e o que ele havia lhe contado sobre ela e sobre a procura de atendimento, a 

partir dessa colocação, Fonseca pediu que Luciana lhe contasse suas 

considerações a esse respeito, sugerindo que ele fizesse por escrito.  

Nas sessões seguintes, Fonseca realizou avaliação dos órgãos 

fonoarticulatórios e de linguagem. Em relação a função miofuncional, a terapeuta 

pode ser observar que a sucção, mastigação e deglutição estavam gravemente 
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comprometidas para sua realização, e, também constatou alterações respiratórias. 

Era difícil produzir sons em uma emissão longa, e, também para articular as 

palavras. Em relação a avaliação de linguagem, Fonseca pontua que a ausência de 

fala oralmente articulada não apontava para uma perturbação de natureza 

estritamente linguística. Essa hipótese de Fonseca se baseava nos textos escritos e 

nos textos dialógicos em que o dizer da terapeuta cruzava com os textos escritos por 

Luciana na cartolina. Além disso a autora ilumina que a posição de sujeito na 

linguagem, de intérprete, seja da fala que lhe era dirigida, seja da escrita, não 

apresentou nenhum acontecimento que lhe colocasse em dúvida. Fonseca diz:  

  

 
a lesão orgânica fazia presença e colocava obstáculos à 

manifestação oral da linguagem [...] Luciana não estava privada da 

linguagem, que eu podia reconhecê-la como uma falante da língua, ainda 

que suas palavras não pudessem se fazer audíveis. Ou seja, que Luciana é 

uma pessoa que está viva... e que transmite muito, porque viva está a 

linguagem nela. (idem, 2006, p. 417) 

 
 
 

 Fonseca destaca o questionamento dos pais de Luciana em relação a 

fala, indicando a previsão médica: “Será que ela vai voltar a falar?” A autora destaca 

que isso não deveria ser entendido como uma promessa de um “voltar a ser como 

era antes”, mas um “vir a ser” que implicava mudança: um “sair da condição atual”. 

Ela ilumina a angústia gerada que pode ser vista em um trecho retirado de uma carta 

escrita, nas palavras de Luciana: “eu queria saber sua opinião e qual sua previsão 

sobre minha fala. Saiba que independente de sua resposta, vou continuar me 

esforçando, pois quero sair do estágio que estou” (idem, p. 418). Esse dizer “quero 

sair do estágio que estou” mostra os efeitos que a fala de Fonseca produziu em 

Luciana, ela queria confirmações de que mudanças podiam ser operadas – 

compromisso terapêutico. 

 Fonseca pontua sobre um “pacto” de investimento que se estabelecia 

com as duas partes, (1) a leitura da terapeuta que apostava em algo para além das 

condições orgânicas e (2) o efeito que essa leitura fazia na paciente, de ver sua 

demanda reconhecida de ser tomada como falante e a autorização para que ela 

pudesse apostar no restabelecimento da fala. A autora ilumina que em consequência 
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dos procedimentos que estavam realizando, a cartolina não era mais tão requisitada 

durante as sessões, mas não por ter reestabelecido a produção articulatória, mas 

por mudanças que que os movimentos produzidos pelos órgãos fonoarticulatórios 

propiciaram poder reconhecer diferenças visuais, Fonseca pontua que essa 

diferença possibilitou uma diferente posição de Luciana no diálogo durante a leitura 

com a terapeuta. (idem, p. 420)  

 A autora menciona que durante uma sessão em que Luciana conta que 

havia conseguido um editor para a publicação de seu livro, que pela pista 

articulatória e os textos trabalhados em sessões anteriores, ela pode atribuir sentido 

ao que ela lhe contava. “Nesse momento terapêutico teve o reconhecimento mútuo 

de uma fala oralizada e de uma narrativa – o imprevisível ganhou lugar” (idem, p. 

420). Fonseca menciona que esse efeito foi suspenso nos próximos meses, pois 

com o compromisso em publicar o livro, Luciana faltou constantemente às sessões 

fonoaudiológicas. A autora ainda menciona que nesse tempo: “escrever submeteu e 

fez submergir o investimento na oralidade” (idem, p. 420), o reconhecimento de um 

sujeito que podia falar-escrever. 

 É importante marcar, que Luciana Scotti foi encaminhada para 

atendimento psicanalítico, a decisão de encaminhá-la foi de que por de trás desse 

choro que apareciam nas sessões, havia um lamento, um desespero por não falar, 

um desespero que a autora pontua como algo relacionado a morte, interrupção da 

vida que tinha antes do AVC.  

 Guadagnoli (2007), filiada às reflexões da Clínica de Linguagem, apresenta 

dois casos, em sua dissertação de mestrado, que discute os efeitos entre fala e 

escrita na afasia. O primeiro caso é a jovem Mirela que tornou-se afásica, aos 25 

anos de idade, após tratamento de um tumor no Sistema Nervoso Central. A 

demanda para o atendimento era melhorar a fala e conseguir escrever. 

Como relata a autora, Mirela afirmou que “antes tinha mais fluência na escrita 

do que na fala’’, o que a terapeuta interpretou como uma demanda para o 

atendimento. A terapeuta apostou no cruzamento de fala/leitura/escrita para produzir 

“mudanças subjetivas e sintomáticas” (GUADAGNOLI, 2007 p. 73). Nessa aposta, a 

autora destacou o movimento de Mirela que substituiu palavras escritas ao copiar. 

Pode-se dizer que ela se distanciava da cópia e aparecia como nestas substituições.  

De acordo com Borges (2006), o funcionamento linguístico discursivo passa 

também pela cópia, a repetição quando se trata da linguagem — processo 
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simbólico-, é sempre original. Por isso pode se dizer que as combinatórias presentes 

em seus textos são, de certa forma, acontecimentos. Há sujeitos nestas estruturas. 

Estes remetem aos textos com os quais entram em relação, mas com diferenças’’ 

(BORGES, 2006 apud GUADAGNOLI, 2007 p.74). 

É o que se observa na cópia de Mirela, não é reprodução, pois há um sujeito 

que interpreta o que escuta e lê o que escreve, mesmo sendo afásico. No texto 

espontâneo, observam-se diferenças em relação à cópia, com outros erros, 

indicando ainda outra posição entre a cópia e a escrita espontânea. O que esse caso 

ensina é a heterogeneidade entre cópia e texto espontâneo em um mesmo sujeito, 

pontos importantes para serem desdobrados neste trabalho. 

O segundo caso discutido por Guadagnoli, é o senhor Josué Carlos Xaves, o 

qual procurou atendimento após 6 anos do acidente vascular cerebral. Segundo a 

autora, ele apresentava afasia grave, hemiparesia esquerda dos membros 

superiores e inferiores. O senhor Josué compareceu sozinho para entrevista e 

respondia as questões da terapeuta com fala e escrita. Apresentando uma fala com 

estereotipias e uma escrita por números, que não se podia ler.  

A terapeuta pode observar que repetir sua própria fala bloqueava o 

aparecimento e repetição insistente das mesmas palavras. Foi proposto a leitura 

como tentativa de que o paciente pudesse “escutar-se numa fala outra”, assumindo 

a posição de falante/leitor. A terapeuta lia “com ele e para ele”. Durante a leitura em 

voz alta, realizada por repetição da fala da terapeuta, apareciam, trocas, distorções 

fonêmicas, fala ininteligível. Em alguns momentos, nessa leitura, o paciente 

antecipava-se, produzindo entusiasmo que não se mantinha. 

Nas cópias, o paciente não reconhecia seus “erros”. Somente a partir dos 

apontamentos da terapeuta que começaram aparecer rasuras nos textos. Foram 

realizadas várias propostas, porém sua fala e escrita “mantinham-se sem 

mobilidade”. 

Após a avaliação, a terapeuta inseriu no uso de um “sistema alternativo de 

comunicação”, apostando que os símbolos poderiam produzir efeito de movimento 

na fala/escrita do paciente. Com essa nova aposta, a terapeuta afirma que “a fala 

não mudou a ponto de se tornar interpretável”, mas produziu efeito na escuta desse 

paciente que pode “surpreender-se em novas posições”. Outro efeito produzido foi a 

viabilização de retomada e sustentação do diálogo através da “fala pela escrita”. 
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Arantes e Fonseca (2008), no artigo, Efeitos da Escrita na Clínica de 

Linguagem, discutem as mudanças que ocorreram na fala e/ou escrita e/ou na 

leitura em dois casos, no atendimento de um afásico e de uma criança. 

O primeiro caso, senhor Mário apresentava uma fala “comunicativa”, mas que 

lhe causava frustração. A escrita e leitura estavam mais prejudicadas que sua fala. A 

escrita de Mário consistia em apenas a sua assinatura. A leitura não era possível ser 

realizada em voz alta, porém quando lia com os olhos silenciosamente, pedaços do 

texto apareciam em sua fala, o que indicou uma direção clínica. Nota-se, portanto, 

uma diferença entre leitura em voz alta e leitura silenciosa. 

As autoras ressaltam que mudanças ocorreram em função do cruzamento 

entre as modalidades ler/falar/escrever submetidas ao jogo da língua. Aos poucos, 

Mário conseguia ler em voz alta de forma encadeada e fluente. Sobre as mudanças 

na posição de Mário, as autoras Arantes e Fonseca (2008) sublinham que  

 

 

os comentários do tipo “num sai”, “num consigo” raramente ocorriam. Em 

seu lugar, ele passou a dizer “hoje tá pior, né?”. Pude notar, além de uma 

posição diferente em relação à própria fala, uma posição diferente em 

relação à fala do outro: o Sr. Mário não evitava mais o encontro com o outro. 

Se essa fala permaneceu “afásica”, há que se dizer que ela passou a mais 

fluente e o falante a menos frustrado (ARANTES; FONSECA, 2008, p. 24). 

 

 

O segundo caso, Wagner, tinha sua condição sintomática mais grave de que 

a de Mário. Arantes e Fonseca (2008) relatam que ele não podia escrever e nem ler, 

respondendo, a partir de uma escuta “intermitente”, com gestos e olhares que se 

articulavam no dizer do outro. Com essa escuta intermitente, a terapeuta sugeriu 

repetição de palavras dos textos lidos por ela, as quais não eram produzidas por 

Wagner com alguma semelhança. Apostou-se na escrita, leitura do que escreviam, 

promovendo efeitos positivos em sua fala, surgindo nessa modalidade possibilidades 

de mudança. Mudança essa que envolvia certa “recuperação de “voz na linguagem” 

e teve efeitos subjetivos: ao escutar fala na sua própria voz, Wagner pôde escutar- 

se numa possibilidade encoberta pela apraxia” (ARANTES; FONSECA, 2008, p. 25). 

Os casos descritos acima demonstram mudanças proporcionadas pelos 

efeitos clínicos, tendo a relação linguagem oral e escrita como determinante para 
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que isso ocorra. Entretanto, notam-se as diferenças que dizem respeito à 

singularidade de cada caso para ler em voz alta, ler com o outro, repetir, copiar, 

escutar. 

 Guadagnoli (2007) e Fonseca (1995, 2002 e 2008) e Marcolino (2004) são 

precursoras na colocação em vigência deste instrumento na Clínica de Linguagem 

com o argumento de que, em se tratando de linguagem (fala-leitura-escrita) estão 

submetidas ao mesmo funcionamento universal do objeto da linguística – la langue. 

Fonseca (1995; 2002) discute efeitos do cruzamento entre as modalidades fala- 

escrita, que entrelaçam movimentos do paciente e do terapeuta. É preciso levar em 

conta na clínica, a cada caso, a singularidade impressa no desequilíbrio entre as 

modalidades linguísticas. Comento aqui, resultados obtidos na implementação 

deste dispositivo. 

Início com o trabalho de Marcolino que relata o caso da senhora P., de 64 

anos, que chega à clínica com uma fala hesitante, mal articulada e de difícil 

inteligibilidade, e que além da afasia, apresentava dispraxia e alteração vocal. Na 

avaliação da escrita, P. resistia a escrever textos espontâneos. A terapeuta propôs 

a leitura de uma crônica e solicitou a ela que escrevesse o que tinha lido. P. iniciou 

a escrever, com a insistência da terapeuta, e desistiu ficando registrado apenas 

palavras soltas. Observou-se que além da fala, sua escrita também estava 

prejudicada. Na sessão seguinte, a paciente chegou com um texto escrito 

relacionado à crônica que haviam lido na sessão anterior. A paciente relatou que 

havia feito vários rascunhos até chegar à escrita. Seu texto apresentava uma 

estrutura narrativa com começo- meio-fim que não aparecia em sua fala. Dessa 

forma, observou-se que P. podia narrar melhor. A aposta do tratamento adotada, 

nesse caso, foi de que sua fala podia se modificar com a interdependência entre as 

modalidades de linguagem (fala-leitura-escrita), pois, marcas da oralidade 

apareciam em sua escrita, e apareceram modificações em sua fala com o 

investimento na escrita (FONSECA, 2002 e MARCOLINO, CATRINI, 2006). O 

início do tratamento se dá a partir de textos escritos por P., com a escrita de um 

diário, por iniciativa própria, no qual ela redigia, em casa, textos sobre atividades 

diárias para serem lidos, comentados e reformulados com a terapeuta na sessão 

seguinte. A ideia de base era a possibilidade de criar uma situação dialógica que 

pudesse apoiar-se na escrita e na leitura do diário. O cruzamento entre fala- leitura-

escrita produziu efeito positivos na fala e na escrita de P., que “ganharam 
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extensão, articulação temporal e argumentativa” (MARCOLINO &amp; CATRINI, 

2006). 

O segundo caso é o da jovem Mirela de 25 anos, que foi discutido por 

Guadagnoli (2007). Mirela chegou à clínica com o objetivo de “melhorar a fala e 

conseguir escrever”. Na avaliação de linguagem oral, sua fala apresentava 

hesitações, pausas, segmentações e dispersão de sentido. Em relação a leitura e 

escrita, Mirela “podia ler, mas não conseguia escrever”, o que lhe perturbava muito, 

pois, ela era professora de inglês e a escrita era seu instrumento de trabalho. Além 

disso, a escrita “fazia falta”, pois, ela escrevia um diário e usava muito a internet. 

Mirela relatou que “tinha mais facilidade e fluência” na escrita do que na fala. Como 

direção de tratamento, a terapeuta apostou no cruzamento da fala-leitura-escrita 

que poderia propiciar mudanças sintomáticas e subjetivas. Na leitura, observou-se 

pausas, hesitações e reformulações, que indica que Mirela tinha escuta para a 

própria fala, além disso a leitura foi ficando mais fluente e não houve fuga de 

sentido. A terapeuta, também, propôs que Mirela ditasse o que havia lido para ela 

escrever e posteriormente, solicitou que M. copiasse o que ela havia escrito. Ao 

observarmos a cópia feita por Mirela, vemos substituições e palavras escritas como 

lê e fala. Ela se afasta da cópia e aparece no texto, a cópia de Mirela não é uma 

reprodução, pois “há um sujeito que interpreta e lê, o que escuta e escreve, mesmo 

sendo afásico” (GUADAGNOLI, 2007, pág. 75). Nota-se, também, a grande 

diferença no “texto espontâneo” e no “texto copiado”, o traçado deixa de ser em 

letra cursiva, aparecem erros de pontuação e inversões sintáticas, que ela rasura e 

reformula. Mesmo com a escrita perturbada, Mirela lê, rasura e corrige seu texto. 

Vemos, então, efeito de sujeito na estrutura, afetado pela escuta do que lê e 

escreve, e frente a leitura e escrita do outro. 

Arantes e Fonseca (2008), apresentaram o caso do senhor Mário, cujo a 

queixa, era sobre a fala que, segundo a terapeuta era comunicativa e não impedia 

o trânsito dialógico na clínica. M. tinha  escuta para a própria fala, mas não podia 

fazer nada para mudá-la. A escrita e a leitura, no caso deste paciente, era as 

modalidades mais perturbadas. De fato, a escrita era praticamente disfuncional, 

dela restava unicamente a redação de seu nome próprio. A cópia de textos também 

era uma atividade muito difícil. Ele não conseguia igualmente ler em voz alta, mas 

a leitura silenciosa parecia eficaz na medida em que segmentos do texto lido 

emergiam em sua fala. A direção clínica adotada frente a este quadro foi a 
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introdução de leitura e escrita de textos. No início houve resistência de M., pois, 

queixava-se de sua fala, mas com a insistência da terapeuta de que a escrita 

poderia ajudá-lo a melhorar a falar, ele finalmente resolveu apostar nisso. O jogo 

entre fala-leitura-escrita proporcionou mudanças no andamento do caso do senhor 

Mário, ele restabeleceu a relação com o texto escrito que afetou a leitura e escrita. 

Ele passou a sustentar a leitura e isso produziu efeito, M. ainda não tinha escuta 

para o que lia, mas “ouvia fala mais articulada e fluente na própria voz” (ARANTES; 

FONSECA, 2008). E com a leitura silenciosa, pedaços de texto apareciam em sua 

escrita e produzia reorganização de sua fala. E passou a uma escrita não só do 

nome próprio, mas também de palavras faladas ou lidas. Sr. Mário, passou a ter 

uma posição diferente em relação a própria fala e frente a fala do outro. 

Apresentei três situações clínicas de atendimento a afásicos em que o 

cruzamento sempre particular entre as modalidades de linguagem fala-leitura-

escrita foi implementado de modo singular, porque singular é cada caso. No 

primeiro caso, a escrita entra como diário redigido pela senhora P.; no segundo 

caso, vemos os efeitos da cópia nos textos de Mirela; e no terceiro caso, vemos o 

restabelecimento da relação com o texto escrito e os efeitos produzidos na leitura e 

escrita. E os resultados indicaram ganhos linguísticos relevantes, e não menos 

importantes foram as mudanças de relação do sujeito frente a própria fala, a fala do 

outro, assim como frente a relação com a escrita e a leitura. Houve sem dúvida, 

mudanças de posição do sujeito falante na linguagem, o que referenda a afirmação 

teórica de que como linguagem, estas modalidades afetam-se mutuamente. 

Referendam, igualmente, a hipótese levantada neste trabalho de que se na afasia 

há prejuízo negativo que comprometa as três modalidades, é legítimo postular que 

se há afetação negativa pode haver, reversamente afetação positiva, quando se 

leva em conta a natureza particular do desequilíbrio entre elas, sempre caso a 

caso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A TRANÇA FALA-LEITURA-ESCRITA COMO CAMINHO 

Este trabalho tem um traçado que se inicia no mesmo ponto em que se fecha, 

ou seja, um enunciado sobre seu objetivo e se encerra com afirmações teórico-

clínicas que, espero, estarem bastante ligadas ao ponto de partida.  

Voltando ao traçado na introdução trago “uma palavra sobre afasia” que 

emerge no final do século XIV e início do século XX como questão teórica no campo 

médico, da Neurologia, com autores cujo peso intelectual procurei destacar. A 

medicina se ocupa da doença, como discute Foucault (XX), volta-se para 

universalidade do organismo humano e elabora formulações sobre o funcionamento 

cerebral. O texto de Luria, o neurologista de maior visibilidade no século XX ganha 

espaço nesta dissertação porque o ensaio de Luria joga luza sobre o afásico na 

construção de seu texto e o “caso clínico”, que seria apresentação da ocorrência de 

uma afasia intrigante, é transformada numa história, numa espécie de novela escrita 

por um neurologista. Quero dizer com isso, que o sofrimento do afásico atravessa e 

suplanta o olhar estritamente médico.  

Como vimos, Zasetsky escreve um diário, ou melhor, reescreve uma vida, a 

sua, como saída para manter-se vivo como sujeito. Depois deste passo, no capítulo 

2 encaminho uma aproximação a clínica de Linguagem com afásicos e, aqui, coloca 

ênfase sobre afásicos (não sobre a afasia) passo, este, me senti autorizada após 

apresentação com base no capítulo 1. Nele o trabalho caminhou por entre escritas 

autobiográficas e sua função sempre singular caso a caso. Discuti, com Fonseca e 

Cordeiro o “drama subjetivo” que a afasia coloca para cada afásico e a escrita como 

um veio importante para seu atravessamento, para o atravessamento do luto que ela 

impõe. Dediquei-me, ainda, neste capítulo a apresentar uma palavra sobre a escrita, 

acreditando ter preparado o leitor sobre sua importância para o afásico, mas não só 

procurei aproveitar este momento no texto para assentar o que se entende por 

escrita, seu valor e poder na clínica de linguagem.  

E é com a Clínica de linguagem que inicio o capítulo 3. Procuro em seu 

percurso sustentar meu argumento sobre a relevância decisiva ao título da “relação 

fala-leitura-escrita no tratamento com afásicos”.  
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