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ABSTRACT: This research demonstrates the oral language relationship with the 
writing and the gestures help in the significance process (re) elaboration in two aphasic 
subjects. In activities and discursive practices that involve the use of the reading and in 
the writing, the language reflexive function favored the relationships among those 
symbolic systems. 
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0. Introdução 
 

Esta comunicação apresenta parte da reflexão de minha dissertação de 
mestrado, recém-defendida, cujo tema é a relação da linguagem oral com a 
escrita/leitura e gestos na avaliação e seguimento terapêutico de duas pessoas afásicas.  

Os dados desta pesquisa foram produzidos por MG e NF durante avaliação e 
acompanhamento terapêutico cujo objetivo foi auxiliar essas pessoas afásicas, 
promovendo a utilização da linguagem em diversas situações discursivas e configuração 
contextual. Trata-se de uma Jargonafasia e de uma dificuldade de seleção de nomes, 
respectivamente. 
  Durante a avaliação discursiva, esta pesquisa buscou identificar os sinais afásicos e 
também, em dados singulares, a manifestação de atividades lingüísticas que, a despeito 
da lesão, se encontravam íntegras. Esta atitude epistemológica e o método discursivo, 
empregado durante o acompanhamento, levaram a resultados que demonstram como 
sujeitos afásicos compõem a significação de seus enunciados através da inter-relação 
entre processos de significação verbal (oral e escrita) e não verbal (desenhos, rabiscos e 
gestos). Tais aspectos se apresentam como recursos que os sujeitos afásicos utilizam 
para a manutenção dos elementos pragmáticos e interacionais da linguagem. 
 A partir da metodologia utilizada na avaliação e na análise dos dados, conseguiu-se 
traçar um seguimento terapêutico cujo objetivo foi auxiliar esses dois sujeito a se 
(re)utilizarem novamente da linguagem para diferentes fins e em diversas configurações 
textuais. 
 
1. Perspectiva teórica 
 

Um dos pontos importantes desta pesquisa é teorizar sobre a linguagem na 
afasia, seguindo, para isso, alguns pressupostos teóricos sobre a linguagem idealizados 
por Franchi (1977). Para compreender como estava se efetuando o processo de 
significação destes sujeitos afásicos, partiu-se para a análise qualitativa em que dados 
singulares poderiam ser indícios da ocorrência de linguagem ou da afasia que se 
manifestavam em determinados contextos. Esta forma de analisar segue os pressupostos 
teóricos do Paradigma Indiciário de Ginzburg (1989). A avaliação discursiva, 
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lingüisticamente orientada e desenvolvida por Coudry ( 1986), foi a forma utilizada para 
conduzir os sujeitos nas situações contextuais para a produção dos dados. 

A linguagem desempenha diversos papéis, mas destaca-se, neste texto, seu 
envolvimento no e com o processo de significação. Entende-se que este processo pode 
ser concretizado por diversos caminhos, ou seja, através dos recursos lingüísticos, 
gestuais ou mesmo pela co-ocorrência de ambos. A maneira como o processo de 
significação se constitui não é predeterminada nem segue uma regra fixa, mas, com 
certeza, é negociada durante a interlocução, e gerenciada pela linguagem, sendo que tal 
processo reorganiza os componentes lingüísticos ou não lingüísticos correlacionando-os 
a questões antropológicas, sociais e culturais vigentes em um determinado momento 
histórico. De acordo com Franchi (1977: 12), significação é um ato intencional e 
motivado que põe em relação de um lado, os interlocutores, de outro os elementos 
convencionais de que servem na interlocução com a função específica a que se visa em 
cada ato de comunicação e a [forma] das expressões.  

Os sujeitos (afásicos e não afásicos), durante o processo enunciativo, fazem 
uso de vários mecanismos lingüísticos e não lingüísticos para garantirem a significação. 
Isto mostra que o sentido não é dado previamente, mas se faz envolvendo uma série de 
fatores que relacionam a língua com coordenadas contextuais, espaciais, temporais e 
intersubjetivas, o que resulta em um trabalho lingüístico produzido pelo sujeito em 
interação com seu interlocutor. Tal processo é conduzido com base na enunciação em 
seus diferentes papéis e lugares, a partir do que a linguagem é tomada como uma ação 
sobre e entre interlocutores mediada pela língua, gestualidade e percepção.  

Da referência ao processo enunciativo formulado por Benveniste, destaca-se o 
papel crucial que processos não-verbais têm na produção e interpretação do sentido: 
Todos os sistemas de sinais rudimentares ou complexos acompanham a subjetividade 
pela linguagem, Benveniste (1976: 285), e será dentro deste campo enunciativo, quando 
o outro se dispõe a levar em consideração os sistemas não verbais (gestos, mímicas e 
entonação) utilizados pelo eu que a comunicação ultrapassa as barreiras da língua e 
atinge seu ápice de inter-relação e de interpretação de idéias contidas no discurso do 
sujeito, Benveniste (1976).  
 
1.2 Definição de afasia 
 

Parte-se de uma definição (inicial) de afasia informada lingüisticamente: A 
afasia se caracteriza por alterações de processos lingüísticos de significação de origem 
articulatória e discursiva (nesta incluindo aspectos gramaticais) produzidas por lesão 
focal adquirida no sistema nervoso central, em zonas responsáveis pela linguagem, 
podendo ou não se associar a alterações de outros processos cognitivos. (Coudry, 
1996: 5). Tal definição foi reformulada ao longo dos anos e estendida da seguinte 
forma: A afasia produz alterações em processos de significação verbais e não-verbais; 
decorrem disto dificuldades em um nível lingüístico havendo repercussão de um nível 
em outros no funcionamento da linguagem. Em resumo a afasia pode afetar o sistema 
da língua (ou a língua como sistema), bem como a relação desse sistema com os 
parâmetros culturais partilhados por uma dada comunidade de falantes (Coudry, 1993; 
Novaes-Pinto, 1999 e Freire, 1999). No primeiro caso, geralmente, estão implicados os 
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níveis gramaticais (morfologia e sintaxe) e, no segundo, as dimensões semântica e 
pragmática da linguagem (Coudry, 2002).  

 

2. Processos de significação verbais e não verbais de MG e NF 

2.1. MG1 
Inicialmente, nos três primeiros meses pós-lesão, suas dificuldades afásicas 

relativas à linguagem oral se caracterizavam pela presença abundante de um jargão 
indiferenciado acompanhado de uma desorganização dos gestos articulatórios para 
produzir os sons da língua, o que configura uma Jargonafasia. MG, nesse momento, 
estava anosognósica2 (ela agia como se a sua fala estivesse perfeita), apresentava 
apraxia ideomotora3, estava hemiparética4, e hemiassomatognósica5, em relação ao 
hemicorpo direito. Não tinha qualquer iniciativa, apresentando-se o que caracterizava 
um estado de apatia.  

A terapia inicial teve como objetivo principal apontar, aos poucos, para MG 
suas dificuldades, ou seja, dizer-lhe que o que dizia era muitas vezes incompreensível; 
essa diretiva foi ajudando MG a refazer seu discurso oral, e as atividades centradas em 
sua agenda, caderno de atividades, fotos de família e notícias de jornal serviram como 
expedientes metodológicos para delimitar o contexto de fala e produzir diferenciação no 
jargão indiferenciado. 

Após três meses de terapia MG utiliza-se de gestos para lhe auxiliar durante a 
produção de seus enunciados orais, com seis meses de terapia ela passa a utilizar-se 
também da escrita na produção do sentido de seus enunciados e um ano após o início do 
tratamento é possível de observar o trânsito entre a oralidade, a gestualidade e a escrita 
nos enunciados de MG. (quadro 1)  

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 MG é destra, bilíngüe, segundo grau completo, agente de turism o, aposentada. Foi acom etida por Acidente 
Vascular Cerebral Isquêm ico (AVCi) em j aneiro de 2000 aos 52 anos. O laudo da tom ografia cerebral relata 
uma lesão isquêmica no lóbulo parietal esquerdo, determ inando com pressão sobre o ventrículo lateral e 
apagamento regional dos sulcos corticais. 
2  Lebrun (1983): Anosognosia: não reconhecimento de sua própria doença 
3 LeGall (1991/1997): Apraxia Ideom otora: corresponde ao déficit fonológico, que afeta a program ação da 
atividade gestual fonoarticulatória, explicam-se os erros de seqüencialização dos gestos necessários à 
produção oral. 
4  Hem iparética designa um  déficit de força que compromete um a porção (direita ou esquerda) do corpo, após 
uma lesão no sistema nervoso central ou periférico. 
5  Lebrun (1983) Hem iassom atognosia: os doentes que negam  sua hem iplegia, por vezes, com portam-se como 
se seus mem bros paralisados não lhes pertencessem, de acordo com itens bibliográficos da Neuropsicologia. 
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(06/02/2001): Conversação6 
MG conta para Ilf que iniciará a hidroginástica.7 

Sigla 
do 
locutor 

Processos de 
significação 
verbais 

Processos de significação 
não verbais 

Observações do 
investigador 

 Oral Escrita Gestos  

RECORTE 
MG (3) Daí  eu vou 

andar 
 Coloca o braço 

esquerdo à frente 
do direito e dá 
duas batidas.// 
encenando a 
atitude de 
andar// 

A palavra andar 
acompanha as 
batidas do braço na 
mesa, ou seja, ela diz 
an-da silabando 

RECORTE 

MG (6) Ah  começa 
ois/oito horas 

13:00  Escreve 
simultaneamente à 
fala. 

 

2.2. NF8 
Os processos de significação de NF, no início do tratamento, eram 

estabelecidos obedecendo a um princípio de não redundância diante do qual ou escrevia, 
ou falava, ou utilizava-se de gestos nos trechos referentes ao lugar do nome. 

O trabalho terapêutico se desenvolveu através de atividades contextuais 
semelhantes às utilizadas em MG, acrescentando a produção de cartas, fato que 
possibilitava a realização de atividade reflexiva da linguagem e tornou possível, após 
dez meses de intervenção terapêutica, a produção de significação em seus enunciados 
orais ou a co-ocorrência de processos de significação gestuais, escritos e orais (ver 
quadro 2). 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Este trecho foi retirado de quadro (MG-7, p:86 e 87) presente na dissertação de m estrado de Santos 2003 “ A 

relação dinâm ica da linguagem oral com  a escrita e o gesto na afasia” (IEL/UNICAMP) 
7  O símbolo  indica pausa silenciosa.durante a produção dos enunciados 
8 NF é destra, concluiu o primário, é casada, tem  duas filhas e trabalhava com o doméstica. No dia 31/05/1999, 
aos 40 anos, NF sofreu um  Acidente Vascular Cerebral (AVC) e perm aneceu internada por um dia; de acordo 
com  o laudo de Elétro-Encefalo-Gram a, há uma alteração na região fronto-temporal à esquerda8. 
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(02/05/2001) Conversação 
NF conta à investigadora o que vestiu para ir a uma consulta médica 

Sigla do 
locutor 

Processos de significação 
verbais 
 

Processos de 
significação não 
verbais 

Observações 
do 
investigador 

 Oral Escrito Gestual  
Ilf Então você vestiu o 

quê? 
   

NF (1) Calça (1) calça  NF escreve e 
fala 
concomitant
emente. 

Ilf  E o que mais?    
NF (2) isso aqui. Como 

é que chama? 
 (2) com os braços 

aponta para a 
blusa e faz gestos 
de se vestir 

 

Ilf B::   Prompting 
de blusa  

NF (3) blusa    
 

3 Conclusão 
 
A metodologia de análise de dados que privilegiou a qualidade e não a 

quantidade encontrou indícios de funcionamento da linguagem que garantem a 
produção de sentido além de mostrar como MG e NF lidam com sua condição afásica. 
Nos termos de Coudry (2000) a teorização se faz tomando as formulações: a de que há 
linguagem em funcionamento na afasia. 

Os dados desta pesquisa demonstram que os sujeitos afásicos, aqui 
acompanhados, estabelecem a significação de seus enunciados através do trânsito entre 
a linguagem oral a escrita e o gesto. Este trânsito entre o verbal e não verbal é fruto da 
força criadora da linguagem, presente também na afasia, condição humana que supõe 
sujeitos em exercícios. 

 
RESUMO: Esta pesquisa demonstra como a relação da linguagem oral com a escrita e 
os gestos ajuda na (re) elaboração do processo de significação em dois sujeitos afásicos. 
Em atividades e práticas discursivas que envolvem o uso da leitura e da escrita, a função 
reflexiva da linguagem favoreceu as relações entre esses sistemas simbólicos. 
 
PALAVRAS CHAVES: Afasia; discurso; significação. 
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