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ABSTRA CT: In  CCA all aphasics pres ent trouble with written language. As a 
discoursive pratice it presents the caracteristics of solving problems caused by th eir 
difficulties to speak. The apearence of that reveals its importance in a literate society 
and this apeal leeds to alternative process of  comuni cation and signification. 
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0. Introdu ção 
  
 Este texto está dividido a partir das questões que permearam o percu rso para 
caracterização 1 das p ráticas  discursivas escritas do Centro  de Convivên cia d e A fásicos 
(CCA). Para tal, é n ecessário dizer que a refl exão em torno dos movi mentos 
enunciativos de construção de sentidos realizados pelos afásicos através da ou co m a 
linguagem escrita, teve como b ase u ma teo ria enunciativo-discu rsiva2 em que 
entendemos que os aspectos sociais (aquilo que se dá em grupo), bem co mo os 
individuais (relacionados a u ma competênci a prag máti co-discursiva e a história 
particular de cada sujeito co m a escrita) estão concernidos. 
 A escolh a por estudar a linguagem escrita deu-s e por acreditar que o t exto 
escrito pode revelar sutilezas e idiossincrasi as de cada sujeito diant e de suas 
dificuldades afásicas e isso tem sido pouco estudado na N eurolingüística , ou mes mo na 
Afasiologia. Tamb ém deve ser consid erado o fato de que todo afásico apresenta 
dificuldade co m a linguagem escrita. Para realização  de tal estudo , fo ram extraídos os 
momentos mais significativos em qu e as atividades de leitura e es crita ap areciam nos 
encontros semanais  dos grupos  de afásicos e n ão-afásicos  no CCA. 
   
1. Como  surge a linguagem es crita no  CCA? 
  
 Comp reender a linguagem escrita como uma prática discursiva d e u m grupo 
em que a maior parte das atividades volta-se à oralidade, faz-se p ertinente quando 
procuramos entender as novas relações dos afásicos co m a sua linguagem, 

                                                                         
1 Esse foi um trabalho realizado durante dois anos, em  conjunto com a pesquisadora Ana Paula Santana, e fez 
parte de um  projeto Fapesp que envolveu outros pesquisadores, na área da Neurolingüística, desenvolvido no 
Centro de Convivência de Afásicos (CCA), LABONE, IEL, UNICAMP. 
 
2 Sobre a perspectiva teórica que dá base a este trabalho ver Morato, E. M. (2001) entre outros trabalhos dessa 
autora. 
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especial ment e co m a escrita – uma vez que a socied ade em que o CCA s e insere é 
eminent emente letrad a. Isso torna-se saliente quando observamos o que acont ece co m 
u ma pessoa que era um leitor (ou es critor) e que continua s endo, mesmo co m 
dificuldades. No CCA os afásicos têm a oportunidad e de participar de situações 
semelhantes às situaçõ es significativas de linguagem qu e ocorrem no seu dia-a-dia 
(leitura de jo rnal, revista, anotação na agenda, escrita de receitas et c.) . Sendo assi m, 
entender as atitudes dos sujeitos frente às práticas de es crita e leitura no CCA é tamb ém 
entender ess as práticas  nu m âmbito soci al maior.  
 
2. Quem participa d essa prática discursiva? 
  
 Todos p articipam, afásicos e n ão-afásicos . Uma afasia que incide mais na 
linguagem es crita, por exemplo, pode ser modi ficada por novas formas de contato do 
sujeito afásico co m a escrita já que a linguagem es crita relaciona-se co m a oralidad e, 
com o fun cionamento do discurso, com o tempo , co m a interlocu ção; faz com qu e o 
sujeito se relacion e consigo mes mo e co m a própri a linguag em.  
 
3. Quem lê ou escreve? Para quê? Por quê? O qu ê? 
  
 Quando se pretende fazer uma análise discu rsiva da leitura e da escrita 
pretende-se tamb ém s e afastar d e pro cedi mentos que homogen eizariam os sujeitos, que 
neutralizariam as diferenças e que exigiriam uma leitura e u ma escrita “ perfeita”. No 
entanto, os próprios afásicos, ao fazerem u ma “ análise” de sua escrita têm tamb ém 
como parâmetro u ma escrita ideal,3 o que os lev a a u m conflito pessoal , diante d e suas 
próprias difi culdades , prin cipal mente quando co mparam sua es crita atual co m sua 
escrita antes d a afasi a (ou  co m su a idéia de escrita anterior à afasia). É co mo s e a 
comp aração a que eles procedem quando avaliam suas capacidad es de ler e es crever 
após a afasia foss e sempre co m u ma visão idealizada e não com sua história pessoal, 
particular, funcional, subjetiva com a linguag em es crita. 
 Para empreender u ma discussão a respeito do significado da escrita dos afásicos 
é i mportante entender a escrita enquanto fenô meno cultural. Neste sentido algu mas 
questões se colocam: o que significa a escrita na nossa cultura? O que i mplica deixar de 
escrever e de ler p ara os sujeitos afási cos? Para respondermos a essas questões 
consideramos qu e a relevânci a da escrita está diretament e rel acionada com os aspectos 
culturais de cada socied ade. A institucionalização desse s aber também não foge à regra. 
 O CCA, enquanto esp aço discursivo, provo ca a emergênci a da linguagem em 
todos os níveis de mani festação (o ral, escrito, gestual) lev ando em consideração as 
particularidades de cada sujeito. As idéias de cultura, letramento (em contraposição à 
alfabetização), estão semp re pres entes4. 

                                                                         
3 Gnerre, M. (1994) trata da atribuição de um determ inado poder social àqueles que dominam  a linguagem 
escrita, discutindo tal posição. Apesar do conceito sobre alfabetização ter m udado, ainda persistem  alguns 
preconceitos em  relação a isto.  
4 Estamos entendendo letram ento, segundo MARCUSCHI (2001: 21), como um “processo de aprendizagem 
social e histórica da leitura e da escrita em contextos informais e para usos util itários, por isso é um conjunto 
de práticas, ou seja, letramentos”. Optam os usar o termo letram ento e não alfabetização justam ente pelas 
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 Assu me-se que a relação entre a fala e a es crita não é de rep resentação. Ou seja, 
as mesmas alterações  da escrita n ão são as  da fala. É certo qu e as modalidades de 
linguagem estão alterad as, já que afasia é uma alteração de linguagem e, portanto, oral e 
escrita (Sant ana, 2001). Nesse contexto é possível en xergar os caminhos altern ativos 
que os sujeitos afásicos (l etrados) podem percorrer p ara alcançar a oralidad e, caminhos 
estes que se caracterizam pela relação estabelecida ent re o sujeito e a linguag em escrita 
em u ma so ciedad e l etrada. 
 Considerando que a linguagem es crita, enquanto prática discursiva que se 
produz no grupo, é fruto das condições de p rodução individuais, mas especialmente, do 
grupo, observ amos que el a aparece basicamente em du as situações: co mo uso social ou 
como  mecanis mo  de deflagração  da oralidade. 
 Os textos escritos produzidos pelos afásicos revelam su a participação nas 
situações interlocutivas. A constituição d e sentido é dada pela oralidade e p ela escrita e, 
nessas situações dialógicas, vêem-se as di ferentes formas do afásico colocar-se co mo 
sujeito na linguagem, na comuni cação, na interação . Mesmo  que haja u ma negação 
inicial em relação à capacid ade de ler e escrev er, n a prática, ess a negação é mini mizada 
justamente pel as tentativas de se colocar co mo sujeito no discurso, o que pode ser 
percebido pelas correçõ es textu ais que são feitas pelos sujeitos, mes mo que tenham sido 
esti muladas po r seu interlocutor. É assi m que alguns afásicos arriscam-se a es crever 
mes mo “ sem ach ar qu e podem”. Nesse mo mento, eles n ão o cupam u m lug ar d aqueles 
que “ não podem”. A escrita, d essa forma, acab a por constituir-se co mo uma outra 
possibilidade de dizer. E essa possibilidade não precisa obedecer necessariamente as 
“ regras gramaticais”. A  escrita p recis a, antes  disso, significar.  
 A leitura, também, apresenta di ferentes con figurações  textuais e as estratégias 
de leitura utilizadas pelos afásicos, bem co mo as estratégi as dos investigadores diante 
das difi culdades de leitura dos sujeitos são variadas e particulares ao momento da 
leitura. São lidos textos co m con figu rações textuais e, para cad a u ma e para cada leitor 
são observ adas  estratégias di ferentes. 
 É i mpo rtante dizer que a leitura dos sujeitos do grupo é, muitas vezes, 
mobilizadora das atividad es de linguagem que se d esenvolvem, como  u m tema que 
pode ser p artilhado por todos.  
 No exemplo a seguir podemos observ ar a atividade escrita acont ecendo: 
aparecem situações em qu e a escrita funcion a co mo prompting para a oralidade, outros 
em que ocorre o inverso e é p reciso o apoio fonológico para que a es crita aconteça, 
outros em que a leitura se destaca, outros em que são n ecess árias estratégias diversas 
(dos interlocutores ) tanto para a l eitura quanto para a fala. Ressaltamos qu e esses 
aspectos aparecem em diversos outros seg mentos, embora de manei ras di ferentes, 
particulares, com oco rrên cias que variam d e acordo co m o grau de let ramento e a 
história de vid a d e cada um. 
 Grupo  II - 12/03/015 : CF traz u ma foto de uma dupla sertan eja, Luís e 

                                                                                                                                                                                  
características de cunho social que são atribuídas à escrita na opção pelo prim eiro term o, distanciando-o da 
condição m uitas vezes discriminatória imposta pela condição escolar a que o termo alfabetização rem ete. 
 
5 As siglas em maiúsculas correspondem  a enunciação de um  sujeito afásico e I seguida de siglas em  
m inúsculas correspondem a enunciação de um  investigador. 
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Leandro , e Iem p ede para que el a traga o CD da dupla para o grupo conh ecer. Iem p ede 
para CF anotar na agenda esse lembrete. 
 
Iem [dirigindo-se a CF] Es crev e aí (...) [aponta a agend a] "Trazer o disco do Luís e 
Leandro ". Qu e dia cai a pró xi ma segund a-feira que é o nosso pró ximo en contro? 
Semana que v em... 
CF Vem. [Aponta p ara a d ata d e nú mero 12.]  [Procura algo na agenda.] 
Iem Dia 12?  
CF 12. 
Iem Tá leg al. Então escreve aí . Vai lá, p ra vo cê não esquecer. 
CF  Ah... / e’saw, e’saw/. [co m entonação  de decepção por n ão saber co mo escrever]. 
Iem Escreve, então , Luís e Leandro. 
CF Ai, ai... / e’saw, e’saw/ [Co m entonação d e pergunta.] 
Iem [aponta para o  no me escrito na foto dos  canto res] 
CF “ Luis e” [  escreve -  copi a o  nome dos  cantores  da sua agend a] 
Iem N ão é isso? [dirigindo-se à CF] 
Iem Ela vai trazer pra g ente conhecer. [Dirigindo-se ao  grupo] 
CF Ó, /e’saw , e’saw/ . “ Leandro”  [enqu anto copia os nomes  dos cantores, enuncia] 
Iem Então , é só u m lembrete. "Luís e Leand ro ". 
CF /e’saw, e’saw/. [termin a de copiar] 
Iem "Luís e L eandro ". Então, quer colocar o lembret e?  O que a gente podia colocar 
como  lembret e? [Dirigindo-s e a CF] 
CF Ah! /e’saw, e’saw/. [Faz sinal afi rmativo com a cab eça, con cordando .] 
Iem Trazer o CD. 
CF CD. Ai. /e’saw, e’saw / [Em tom de pergunta] 
Iem Trazer. Vamos lá... 
CF /e’saw, e’saw/ / e’saw, e’saw/. [E m to m d e lamentação] 
Iem Eu ajudo você, CF. Pera aí. 
CF /e’saw, e’saw/ [Usa to m de voz afirmativo: con cordando  co m Iem.] 
Imc Escreve. Trazer o  CD. Vai . 
CF /e’saw , e’saw. Ó, e’saw, e’saw/. [aponta p ara Iem que está em frente a ela na mes a, 
para que venh a para o s eu lado  ajudá-la] 
Iem Aqui , CF. Vamos lá. [levant ando-se e indo para o lado  de CF.] 
Iem Só u m lembrete. Luís e Leandro... [escreve a palav ra “ trazer” em u ma folha de 
papel] 
CF [copia a p alavra trazer] 
Iem Trazer. 
CF Trazer. 
Iem Ago ra, vamos  ver se você compl eta. Trazer o ... o ... 
CF Ai... [aponta p ara a letra “o” de Leand ro] 
Iem Isso . É essa letra aqui de Leandro. Isso mesmo 
CF [escreve a l etra “o”] 
Iem CD. O C de CF, co mo  é que co meça seu nome, é... 
IM Ó... [aponta p ra a palav ra “ trazer” escrita por CF em su a agend a] 
Iem Ai. A  IM viu  u ma coisa aqui. É u m “ t” [referindo-se a pal avra trazer] 
CF T. 
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Iem E  isso aqui qu e vo cê fez é u m “ F”. 
CF F. 
IM É. 
CF  /e’saw/. [Con cordando .] 
Iem CD. Aqui, CF. [corrige a p alavra na agenda de CF] 
CF Ai, ó... /e’saw, e’saw/. 
Iem Ago ra tá bom. 
CF /e’saw, e’saw/. 
IM É. 
CF Olha! /e’saw, e’saw/ [co m entonação  de ad miração ] 
CF Ó, /e’saw , e’saw/   Olh a, meu... [apontando para a palavra co rrigida] 
Imc Então  vai . Vo cê acabou  de escrever o  CD? 
CF [escreve C] 
Iem Pronto. D. D de Dudu. Agora a letra D. 
CF /e’saw, es aw/. 
[CF entrega u ma folha de papel para Iem, sugerindo que el a escreva a letra “ d”] 
CF /e’saw, es aw/. [ad mirada por IM, afásica como  ela, ter corrigido  seu t exto] 
CF Eu p reciso fal ar. /e’saw , e’saw/,  meu [apontando  para a letra co rrigida] 
Iem Trazer o CD. C você viu qu e é a letra qu e co meça s eu no me. Aqui , Leandro tem a 
letra “ d” também. 
CF [aponta p ara a letra d na palavra Leandro] 
Imc “ D” maiúsculo. 
Iem E xatamente. Isso. Perfeito . 
CF /e’saw, e’saw/. [continua ad mirada, apontando  a correção qu e IM fez em s eu t exto] 
 No episódio aci ma, podemos destacar vários mo mentos interessantes. CF 
encontra facil mente em su a ag enda a data referente à próxi ma sessão do CCA (12), 
demonstrando que cons egue fazer a leitura d e nú meros (a escrita dos nú meros , nesse 
caso, é signi ficativa para CF qu e em out ras situações, sem referência, el a não 
conseguiu.). Os nú meros co rrespond em às dat as dos di as do mês.  
 CF reconh ece, e lamenta, suas di fi culdades co m a es crita, qu ando Iem p ede 
que CF es crev a Luís e Leandro, ou mes mo quando ped e para que ela escreva CD; CF dá 
a entender que não sabe co mo escrever e qu e precisa de ajuda, po r isso pede a Iem que 
venha de seu lado . O pedido feito por CF é muitas vezes de que o interlocutor escreva a 
palavra para que ela copie, como acontece quando  ela copia o no me dos cantores. 
 Na es crita, CF também utiliza as associaçõ es feitas pelos interlocutores  (C de 
CF, D de Dudu) e até reconhece a letra “ o” presente na palavra Leandro. Essas questões 
são i mpo rtantes d estacar porque CF tem bastante di ficuldad e (d e ordem fonológica) 
com a escrita. As associações propost as pelos interlocutores fazem co m que ela, aos 
poucos, consiga encontrar caminhos para en frentar suas di fi culdades .  
 A correção que IM, afásica, faz ao texto de CF é o ponto principal deste 
episódio. CF parece muito i mpressionada co m o fato de qu e u ma pesso a afásica, co mo 
ela, possa fazer u ma correção em seu texto. É interessante observ ar que Iem tamb ém 
não tinha notado que CF havia escrito “ f” e não “t” (as duas letras são graficamente 
semelhantes, e o eng ano é possível). No entanto , CF parece compreender que a 
correção , a d etecção do erro , exige atividades lingüísticas mais co mplexas que a escrita 
propriamente dita. 
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6. Considerações  finais 
  
 Todos os afásicos do grupo participam das atividades d e leitura e escrita do 
CCA, uma vez que consideramos a emergên cia de todos os atos d e leitura e de escrita 
(leitura e escrita propriamente ditas , des enhos, gestos de escrita, es crita de números, o 
“ folhear” uma revista) e qu e a linguagem es crita d e afásicos aqui descrita só oco rre 
dessa manei ra porque está inserida num determinado espaço discursivo em que o CCA 
se constitui. 
 Sabemos  que há afasias qu e incid em mais sobre a escrita e outras  sobre a 
oralidade, mas a participação dos sujeitos em situações significativas de usos de 
linguagem (oral e es crita) acaba po r proporcionar mudanças do sujeito em relação à 
própria es crita e a linguag em  em geral. O trabalho co m a escrita p arece eviden ciar 
modi ficações do fun cionamento não apen as dessa es crita mas também da fala 
(observando aqui  a evolução dos  sujeitos longitudinal mente).  
 Como resultado d este trab alho, podemos dizer, também, que parece haver 
diferenças nas produções es critas em relação aos  gên eros produzidos, mes mo para u m 
único sujeito. Resta sab er que diferenças  são estas, o qu anto isso resu me-se ao  sujeito 
afásico ou se é algo do processo enun ciativo escrito d e qualqu er pessoa. 
 
RESUMO: Observ a-se no CCA que todos os afásicos apres entam di fi culdades com a 
linguagem escrita. Co mo prática discu rsiva, apresenta u m caráter de “solucionar” os 
problemas causados pel as dificuldades na oralidade. Su a emerg ência revela a 
i mportân cia numa so ciedad e letrada e seu ap elo revela uma remiss ão a p rocessos 
alternativos d e co muni cação e signi ficação. 
 
PALAVRAS-CHA VE: linguagem escrita; afasia;  neurolingüística. 
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