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RESUMO 

 

O jargão é uma manifestação linguística presente em alguns casos de afasia, 

que se caracteriza por segmentos restritos de fala cristalizada e repetitiva, 

segundo a literatura médica e fonoaudiológica. Nesses casos, o que o paciente 

diz são fragmentos ininteligíveis ou pedaços de fala que insistem em seus 

enunciados. A fala jargonafásica indaga um clínico de linguagem que pretende, 

como direção de tratamento, dar “vez e voz” ao afásico (FONSECA, 2002). Na 

literatura clínica, são raros os trabalhos que têm se dedicado à esta 

manifestação de fala com jargão e poucos se detido na tentativa de pensar a 

respeito de suas implicações no tratamento fonoaudiológico. Na verdade, 

destaca-se que esta sintomatologia grave é uma “barreira”, uma 

“impossibilidade” para a terapêutica. Sendo assim, este trabalho problematiza a 

fala jargonafásica a partir de uma teorização linguística particular, que tem no 

cerne a interpretação da relação sujeito-linguagem (língua e fala), como 

proposto pelo Interacionismo (DE LEMOS, 1992, 2002 e outros) e a Clínica de 

Linguagem (LIER-DeVITTO, desde 2000). Apresento o estado da arte na 

jargonafasia, com discussão de questões sobre as descrições e classificações, 

que dão suporte a diferentes abordagens fonoaudiológicas. Com a Clínica de 

Linguagem, e com base nos materiais clínicos, destaco a importância de um 

refinamento teórico-clínico necessário para a construção de uma escuta, que 

tome o lugar do apoio a métodos científicos de descrição e classificação. 

Abordo a possibilidade de apreender o funcionamento linguístico particular que 

comanda cada fala afásica e seus efeitos no sujeito. Esse trabalho perpassa, 

ainda, uma reflexão sobre a escuta e seus efeitos na fala afásica. 

  

 

Palavras-Chave:  Jargonafasia; Afasias; Escuta Clínica; Clínica de Linguagem. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The so called jargon in symptomatic speech manifestations is a linguistic 
manifestation which occurs in some severe cases of aphasia. It can be 
characterized, according to medical and phonoaudiological literature, as 
repetitive and crystallized speech segments. Such insistent enigmatic 
productions tend to be unintelligible or uninterpretable by the other. The 
jargonaphasic speech requires a clinical approach less normative. It requires an 
accurate therapeutic listening to what is unique in its surprising occurrence. The 
final clinical aim should be to open the possibility of giving "voice and position" 
in language to the aphasic subject (FONSECA, 2002). In the clinical literature, 
few studies have been devoted to the so called jargon speech and very few 
have attempted to reflect upon its implications for speech therapy. In fact, it is 
emphasized that this symptomatology stands as a "barrier" for therapy. The 
present study discussed jargonaphasic speech from a specific linguistic theory, 
i.e., European structuralism, an attempted to offer a solid interpretation for the 
subject-language relationship in jargonaphasic clinical cases. 
Interactionism (DE LEMOS, 1992, 2002) and Language Clinic (LIER-DeVITTO, 
2000) were the essential theoretical sources. The state of art in jargonaphasia 
field was discussed and also particular issues, such as the vagueness of 
definitions and the descriptive and classificatory biases, which are also strong in 
the area, were dealt with. An important critical step was given towards 
traditional therapeutic approaches and an alternative view offered to the speech 
therapy setting. An expressive amount of clinical segments were discussed to 
sustain theoretical assumptions assumed in this thesis, which suspends 
grammatical descriptions in favor of an explanatory trend which involves the 
functioning of language (SAUSSURE, 1916, JAKOBSON, 1960) and the 
hypothesis of the unconscious (FREUD, 1900). 
  
 

Keywords: Jargonaphasia, Aphasia, Listening, Language Clinic. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 ----------------------------------------------------------------------------------------- 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................. 13 

CAPÍTULO 1  .................................................................................................... 20 

AS DEFINIÇÕES E INDEFINIÇÕES NA JARGONAFASIA ............................. 20 

1.1 Considerações sobre os termos “jargão”, “neologismo”, “parafasia” e 
“estereotipia verbal” na classificação sintomatológica das afasias. .............. 20 

1.2 Jargão:  percorrendo discursos teóricos ................................................. 27 

1.2.1 Neuropsicolinguística ....................................................................... 27 

1.2.2  A Neurolinguística Discursiva .......................................................... 38 

1.2.3  O toque na Jargonafasia ................................................................. 39 

CAPÍTULO 2  .................................................................................................... 50 

A FALA AFÁSICA: TEORIZAÇÕES DE UMA CLÍNICA DE LINGUAGEM ....... 50 

2.1 A constituição de um novo cenário clínico .............................................. 52 

2.2 Sobre o privilégio da escuta – uma tomada de posição ......................... 60 

2.3 Avaliação e terapêutica: sob os efeitos do inesperado numa fala .......... 66 

CAPÍTULO 3  .................................................................................................... 74 

CLÍNICA DE LINGUAGEM E O JARGÃO NA AFASIA .................................... 74 

3.1  O jargão na afasia – Interrogações  clínicas .......................................... 79 

3.1.1  Os enunciados de Iziquias .............................................................. 79 

3.1.2  Avaliação e direcionamento terapêutico .......................................... 82 

3.1.3  Decisões clínicas: efeito da posição de um sujeito na linguagem ... 90 

3.1.4  Mais alguns comentários ................................................................. 94 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  ............................................................................. 97 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  .............................................................. 101 

ANEXOS ........................................................................................................ 110 

 
 

 

 

 

 

 

 



13 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

As questões iniciais deste trabalho originaram-se na minha graduação 

em Fonoaudiologia quando atendi pacientes afásicos. Diante da fala 

perturbada e perturbadora desses pacientes, o efeito que se produziu em mim 

foi de que um diálogo seria impossível. Meu primeiro paciente afásico vinha 

com uma fala repleta de segmentos cristalizados e repetitivos, que eram de 

difícil interpretação. Eles são denominados, pela literatura médica e 

fonoaudiológica, jargões. Entre os déficits mais notáveis, descritos na 

semiologia das afasias, estão as parafasias, as perseverações, os jargões, as 

repetições, os agramatismos e as anomias. O jargão, de um modo geral, é 

visto por muitos autores como “não-palavras”, embora, neles se possa 

reconhecer fragmentos de uma língua.   Segundo Oliveira e Marcolino (2009), 

definições para o jargão podem ser encontradas na literatura, porém a 

explicação para sua manifestação é um ponto pouco explorado. Ou seja, o 

jargão merece um tratamento teórico e não uma busca exclusiva de descrição - 

este caminho que pretendo trilhar nesta dissertação. 

Destaco que o efeito que a fala jargonafásica produz no outro-clínico é, 

nomeadamente, uma profunda dificuldade de interpretação. Diante de falas 

jargonafásicas diversas questões terapêuticas me indagavam e me instigaram 

a partir em busca de uma explicação teórica. Inicialmente, questionei: “Como 

interpretar uma fala ininteligível?”; “Como sustentar um diálogo clínico?”. Em 

muitos momentos, durante as sessões, parecia que eu e o paciente não 

falávamos um mesmo texto. A questão é: “O que um clínico de linguagem pode 

escutar de uma fala que insiste em ser sempre a mesma”? 

A partir da reflexão da Clínica de Linguagem, que envolve teoria 

linguística (o estruturalismo europeu) e que convoca o compromisso do clínico 

com a fala do paciente, discuti, em meu trabalho de conclusão de curso (TCC) 

em Fonoaudiologia, alguns pontos envolvidos em direções terapêuticas no 
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atendimento de um caso clínico de um paciente com fala jargonafásica1. 

Exploro, nesta dissertação, o jargão na afasia, não como uma variável 

independente, mas como uma manifestação linguística que produz diferentes 

efeitos no paciente. Para tal problematização, abordei este fenômeno 

linguístico a partir (1) de uma teoria de linguagem, incluindo o conceito de 

língua como funcionamento autônomo, uma “força perene e universal” 

(SAUSSURE, 1916/2012) - ou seja, como um funcionamento não submetido ao 

domínio orgânico, cognitivo e/ou social; e considerando (2) a hipótese do 

sujeito do inconsciente, da Psicanálise. 

Há, na literatura fonoaudiológica, diversas definições de afasia, modos 

de classificá-la e opções para o tratamento – todas estão ligadas à noção de 

sujeito psicológico (fonte e central de conhecimento). O que acontece em 

muitas dessas definições, todas decorrentes da classificação de sinas e 

sintomas na fala, é o apagamento do sujeito. Daí decorre a adoção de métodos 

empiristas (de estimulação) com vistas à supressão do sintoma (o que tem se 

mostrado impossível!). Fato é que a heterogeneidade das manifestações do 

sintoma no afásico se erige como uma espécie de barreira à produção de uma 

almejada categorização única e sólida, deixando, inclusive, margem para 

críticas quando se busca fazer relações causais entre cérebro e linguagem. 

É inegável que não há afasia sem lesão cerebral, e isso nos obriga a 

problematizar a relação entre o que é da ordem do organismo (cérebro) e o que 

é da esfera do corpo falante (parlêtre), do corpo pulsional (como marcou 

Freud). São imprescindíveis na esfera das afasias as contribuições de Jackson 

e Freud. Jackson, “um pensador além do seu tempo” (FONSECA 2002, p. 

34), representa o antilocalizacionismo2. Ele propôs uma organização 

hierárquica do sistema nervoso central em que o estado patológico passa a ser 

reconhecido por um valor qualitativo, numa mudança na organização do 

sistema nervoso central e não  por perda de função. Pode-se, aqui, pensar em 

uma aproximação com Saussure sobre a abrangência universal da língua. 

                                                 
1 Inicialmente, realizei uma revisão bibliográfica, perpassando pela literatura nacional. Encontrei 
escassas produções sobre o jargão e pouca explicação teórica, o que justifica a minha 
insistência nesse tema. 
2 Broca (1861) e Wernicke (1874) são representantes do localizacionismo. Nessa vertente a 
relação é direta, causal, ou seja, há uma causa neurológica para as perturbações (perdas) na 
linguagem. 
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Ao tratar das afasias, Jackson busca explicar como é que uma nova 

condição cerebral pode causar a dissolução da linguagem – porém, sem utilizar 

um raciocínio causal simplista. Um novo conceito entra em cena, o de 

concomitância psicofísica , que exclui a causalidade direta e linear entre 

lesão e sintoma, mesmo havendo que se supor relação entre eles. Essa 

doutrina é pautada em uma premissa básica de que “embora as duas coisas 

ocorram em paralelo, não há interferência imediata de uma s obre a outra ” 

(FONSECA, 2002, p. 38). Isso quer dizer que o funcionamento cerebral é 

alterado pela lesão e tal alteração cria um novo estado  e é ele que acarreta um 

problema linguístico. A afasia acarreta, diz Jackson, eventos contínuos em que 

os fenômenos linguísticos e cerebrais são simultâneos. Ele afirma não ser 

possível que o médico indique caminhos terapêuticos – pois, ele pouco sabe 

sobre a linguagem já que seu compromisso é com o “corpo” - ao médico cabe 

explicar o funcionamento cerebral. Com isso, ele deixa aberto o espaço para 

uma clínica que tenha compromisso com a linguagem. Foi esse o veio que foi 

perseguido pela Clínica de Linguagem, a que me filio. 

Freud, influenciado por Jackson, em sua monografia A Afasia (1891), 

também critica o localizacionismo e, apresenta ideias tão inovadoras que se 

puderam gestar, depois, a Psicanálise. Ele propõe um “aparelho de linguagem” 

com um funcionamento concomitante (paralelo), mas, diferentemente de 

Jackson, ele sustenta que esse aparelho é afetado pelo acontecimento 

cerebral. O termo “dependente” afirma que só há afasia com lesão cerebral: a 

relação entre cérebro e linguagem não é de causalidade; trata-se de 

dependência entre funcionamentos. Por esse motivo, os fenômenos singulares 

das afasias (falas afásicas) não podem ser explicados pelo que ocorre no 

cérebro: linguagem e cérebro são domínios heterogêneos. A afasia é 

considerada, por Freud, uma alteração no aparelho de linguagem. Freud abre 

uma direção: a clínica médica deve se ocupar com o cérebro, e uma clínica que 

recolha a linguagem deveria ser estruturada – ele oferece, mais tarde, a 

Psicanálise...  mas não para o tratamento das afasias! 

Aberto esse espaço teórico e clínico, caberia ao fonoaudiólogo à 

linguagem . E para tal uma Clínica que pudesse ser investida e afetada por 

toda essa discussão, inovaria a metodologia avaliativa e terapêutica em casos 

em que a linguagem foi comprometida. Autoras como Lier-DeVitto, Arantes, 
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Andrade, Fonseca, Landi, Marcolino, entre outras são pioneiras nas discussões 

dessa Clínica do singular. 

Sendo assim, para discutir sobre o jargão na afasia, tomo como 

fundamento pressupostos teóricos das reflexões encaminhadas por 

pesquisadoras do Projeto de Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem, no 

LAEL-PUC/SP3. Nesta perspectiva, cunhada como CLÍNICA DE LINGUAGEM, 

o conceito de língua, com o qual Saussure delimitou o campo da Linguística, é 

central. Saussure, ao postular um objeto teoricamente constituído, faz da 

Linguística uma ciência moderna (galileana), ou seja, a língua não é o “objeto 

percebido” nem atingido pela via de métodos indutivos – a língua é “objeto 

posto” (RODRIGUES, 1975), teoricamente construído por dedução. O autor 

determina que o objeto da Linguística é  a língua (la langue), definida como um 

sistema de relações, regido por  “leis perenes e universais” (SAUSSURE, 

1916/2012). Trata-se de um sistema de valor o que significa dizer que as 

unidades não são primitivos, mas efeitos das relações entre os elementos em 

uma cadeia (ANDRADE, 2003). Esse funcionamento autônomo está, portanto, 

em qualquer manifestação de linguagem e é logicamente anterior ao 

sujeito (LIER-DeVITTO, FONSECA, LANDI, 2007). De fato, a língua  funciona 

em uma língua  - sempre “está lá” antes de cada falante. Além do que, está 

anterioridade mostra sua força no fato de que o falante não pode criar e nem 

modificar sua língua (SAUSSURE, 1916/2012). As mudanças são sempre 

superficiais – basta considerar que o português é português porque sua 

estrutura se manteve ao longo de séculos, em que pesem modificações locais 

e vocabulares. 

A relevância desta proposta para aqueles que têm ocorrências 

sintomáticas pode ser apreendida na definição do que é material factual para a 

Linguística: “A matéria da Linguística é constituída inicialmente por todas as 

manifestações da linguagem humana (...) considerando-se (...) não só a 

linguagem correta e a bela linguagem, mas todas as formas de expressão” 

(SAUSSURE, 1916/2012, p. 37). Pois bem, falas tortuosas e sintomáticas estão 

aí incluídas. Por certo, onde houver linguagem haverá “redes de relações” – 

haverá língua em funcionamento. Como afirmam Lier-DeVitto e Fonseca 

                                                 
3 Esse projeto foi idealizado e coordenado por Maria Francisca Lier-DeVitto (1997). Tem Lúcia 
Arantes como vice líder, desde 2002. 
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(2001), Saussure “dá a chave” para outros autores como Jakobson 

(1954/1988), que pode fazer a articulação entre língua e fala: há língua na fala, 

depreende-se da obra desse autor. 

Nesta perspectiva, considerando-se a anterioridade lógica da língua, não 

há espaço para o sujeito epistêmico, que “controla” sua fala. O sujeito é, ele 

mesmo, “efeito de linguagem - não de leis que regem o funcionamento 

orgânico” (MARCOLINO, 2004, p. 60). Compreende-se, assim, a introdução, na 

Teoria Interacionista e na Clínica de Linguagem, do sujeito proposto pela 

Psicanálise: um sujeito capturado pelo e no movimento simbólico. O termo 

“captura” é conceito trazido da Psicanálise (LACAN, 1901 – 1981/1998), por 

Cláudia de Lemos, para a área de Aquisição de Linguagem. Lier-DeVitto (1995; 

1998) fala de um sujeito assujeitado ao funcionamento da língua, preso nas 

redes que ele tece. 

Portanto, em uma Clínica de Linguagem, como já nos disse Arantes 

(2001) o compromisso ético do fonoaudiólogo é com a fala do paciente. Isso 

significa que afetado por essa teoria, o clínico poderá “suportar” a fala estranha 

ou o silêncio do paciente. Ele (clínico) é investido, pelo paciente, de um saber e 

deve estar ciente de que seus conhecimentos teóricos e clínicos são faltosos 

(MARCOLINO, 2004). Fonseca (2002) afirma que uma clínica de linguagem 

nas afasias, deve estar voltada para a possibilidade de dar “vez e voz” ao 

afásico, para a fala em sofrimento. Para isso, diz ela, é preciso teorizar sobre o 

afásico, considerando sua singularidade e de sua fala; a heterogeneidade das 

manifestações. O compromisso teórico é essencial, diz ela, para que se venha 

proceder a uma adequada articulação entre teoria e prática. 

As características de uma fala afásica dependem da singularidade de 

cada caso, na afirmação de Fonseca (1995) o dizer do afásico pode ser 

fragmentado, ter pausas, hesitações, repetições, segmentos ininteligíveis, que 

demonstram um movimento linguístico. A autora supracitada (1995, 2002 e 

outros) destaca pontos importantes sobre o quadro afásico4. Pensar em falas 

patológicas exige considerá-las como problemas linguísticos que afetam, de 

forma singular, o sujeito falante (FONSECA, 2002). Ao mencionar o termo 

                                                 
4 Retirei algumas das considerações apresentadas do trabalho de Fonseca (1995, 2002), uma 
autora de grande relevância teórica na clínica de linguagem sobre as afasias. Sua discussão 
envolve questões complexas e de extrema importância para esta dissertação. 
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“afasia”, segundo a autora, coloca-se em jogo um cérebro ferido , uma fala em 

sofrimento  e um drama subjetivo . Ou seja, três dimensões heterogêneas, 

mas que são mobilizadas pelo acontecimento cerebral. A lesão, diz ela, 

instaura um antes e após, faz um corte brutal na vida de um sujeito; marca um 

tempo irrecuperável – contudo, o sujeito “fica ao lado” do que diz (LACAN, 

1955-1956/2010), ele sofre por efeito de sua fala perturbada em sua escuta5. 

A “nova” posição de falante imposta pela afasia PRODUZ angústia no 

sujeito e no outro. Sujeito e clínico experimentam o sentimento de impotência: 

  

Impotência que produz fratura, ao mesmo tempo, na ilusão 
de ser a fonte do dizer e na, não menos ilusão de 
semelhança, que sustenta o laço social. É nessa reversão 
imaginária que um falante tem que se haver com o fato de 
que a língua lhe é anterior e, também, de que ela 
permanece para além de sua existência (FONSECA, 2011, 
p. 2338). 

  

Explicitei de forma breve, os fundamentos sobre linguagem e sobre o 

sujeito que subjazem à teorização assumida nesta dissertação.  Além de 

pincelar o enquadre teórico de uma clínica com afásicos nesta abordagem6. 

Feitas essas considerações, proponho-me a realizar um retorno às falas 

jargonafásicas e a refletir sobre as possibilidades de pacientes com esse tipo 

de fala ser recolhido (e como) na clínica de linguagem. 

Sob este enquadre, as questões que serão abordadas no decorrer desse 

trabalho são: (1) Como o jargão é definido e explicado na literatura médica e 

fonoaudiológica?; (2) Como um clínico de linguagem poderá interpretar uma 

fala jargonafásica? Há limites para o tratamento desses casos? E ainda, (3) 

Como teorizar sobre a fala jargonafásica a partir de uma perspectiva 

linguística? 

Para responder tais questões, algumas etapas foram percorridas: (1) 

levantamento bibliográfico sobre como o jargão é definido em diferentes 

abordagens teóricas; (2) retorno a questões teóricas na Clínica de Linguagem 

com afásicos; (3) abordagem e interpretação de dados clínicos focalizando os 

efeitos de uma fala jargonafásica e a direção de tratamento – com destaque na 

                                                 
5 Esse ponto teórico será privilegiado nesta dissertação. 
6 Discussão que será aprofundada no capítulo 2. 
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relação sujeito-linguagem. E permeando toda essa discussão uma reflexão 

teórica sobre o jargão na afasia. 

No capítulo 1 me dediquei ao primeiro tópico, desbravando no cenário 

da literatura internacional e nacional, a posição de teóricos sobre a fala 

jargonafásica. Detive-me em duas abordagens, a (a) Neurolinguística 

Tradicional e a (b) Neurolinguística Discursiva, sendo a primeira pioneira e 

dominante nos trabalhos específicos sobre o jargão. Nessa discussão, de 

modo geral, deixo ver que as categorizações ganham destaque, deixando os 

dados clínicos a mero caráter quantitativo para definir padrões na fala. O jargão 

é diferenciado por essa quantificação de parafasias e neologismos. 

A segunda abordagem em questão valoriza os dados de fala, e começa 

a discutir sobre um sujeito que faz presença na fala jargonafásica. O jargão, 

acompanhado dos neologismos e das parafasias é colocado dentro da 

enunciação, como possibilidade para esse sujeito manipular sua fala. Ambas 

não fogem de uma descrição gramatical da fala, apostando em sujeito 

cognitivo, que tem domínios sobre sua linguagem. 

No capítulo 2 privilegiei um retorno a Clínica de Linguagem nas afasias e 

uma discussão inicial a partir da reinterpretação de alguns dados clínicos já 

citados no capítulo 1. Sublinhei que o jargão como categoria não basta para 

considerações teóricas e clínicas. Chamei atenção ainda, para um 

funcionamento linguístico que não é vislumbrado se o clínico acomodar-se 

diante da descrição: jargonafasia. Afetada por um retorno aos dados diante da 

articulação com a teoria, procurei cernir diferenças na escuta do sujeito afásico 

e da criança, bem como nos efeitos dessa escuta. 

Finalmente, no capítulo 3 mergulhei em uma discussão clínica, na qual 

os dados foram elencados como primordiais, a partir deles pude discutir 

questões clínicas e teóricas sobre a singularidade da posição do clínico de 

linguagem frente a falas sintomáticas, bem como os diferentes efeitos no 

sujeito afásico. Considero que, ao encaminhar estas questões sobre as falas 

ditas jargonafásicas, contribuo para a reflexão teórica e clínica nas afasias, 

destacando uma fala em pleno funcionamento, a ser desvendada para além de 

um viés descritivo. 
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CAPÍTULO 1  

AS DEFINIÇÕES E INDEFINIÇÕES NA JARGONAFASIA 
 

1.1 Considerações sobre os termos “jargão”, “neologismo ”, “parafasia” e 
“estereotipia verbal” na classificação sintomatológ ica das afasias.  

 

Uma discussão, que pode ser levantada a respeito da semiologia das 

afasias, remete à qualificação e definição de manifestações específicas de 

linguagem que participam da classificação sintomatológica das afasias. Refiro-

me a termos como “jargão”, “neologismo”, “parafasia” e “estereotipia verbal”. 

Procurarei mostrar que há imprecisões e ambiguidades na caracterização de 

ocorrências de fala e, ainda, uma certa ausência de toque teórico na definição 

de cada designação nosográfica. Tais questões não parecem ter sido 

consideradas na literatura afasiológica. Com tal apontamento, início este 

capítulo que dará direção à minha tentativa de responder às seguintes 

questões ligadas, em grande medida, ao meu problema de pesquisa, centrado 

naquilo que se concebe como jargonafasia . Pergunto: (1) Seria possível 

qualificar, efetivamente, uma fala como sendo “jargonafásica”? Para sustentar 

tal objetivo, (2) não seria, ao menos, preciso dispor de uma definição precisa e 

clara de “jargão”? Fato é que há dispersão e indistinção, na literatura, entre os 

termos que intitulam o subtítulo deste capítulo e que participam de menções a 

“jargão”.   

Iniciemos pelas definições, abaixo, encontradas no Dicionário Global de 

Língua Portuguesa, no Dicionário de Termos Médicos e no livro “Sintomas e 

Sinais da Prática Médica”. Observemos o que há em comum entre elas e, 

principalmente, em que diferem.  
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TABELA 1 

 Dicionário Global de 

Língua Portuguesa 

Dicionário de Termos 

Médicos (on line ) 

Sintomas e 

Sinais na 

Prática 

Médica  

(on line) 

Jargão  

e 

Jargonafasia 

 1. linguagem 

incompreensível ou sem 

sentido ; 2. Linguagem 

técnica de qualquer 

classe, profissão, etc. 3. 

Calão, gíria. 

 

1. tipo de afasia motora 

caracterizada pelo fato de 

os doentes criarem e 

dizerem sílabas e palavras 

sem sentido . 

- (do francês jargon: 

«linguagem 

incompreensível »,  

afasia). 

1. discurso 

convincente e 

fluente, mas sem 

significado.  

Neologismo 1.     palavra nova ; 

 2. palavra antiga com 

acepção nova; 3. doutrina 

muito recente. 

 

1. palavras sem 

sentido , utilizadas por 

doentes psicóticos. 

2. palavra antiga com 

novo sentido. 

3. emprego de 

palavras novas. 

1. o paciente 

inventa palavras 

como  se fossem 

corretas . 

Estereotipia  1. processo de 

reprodução .  

- estereotipar:  

1. Imprimir pelo processo 

de estereotipia.  

2. tornar fixo, inalterável  

 

1. repetição  transitória ou 

permanente e de forma 

automática  e 

inconsciente  de gestos, 

palavras ou movimentos.   

A estereotipia é um 

sintoma que pode estar 

presente em perturbações 

mentais, como a 

esquizofrenia. 

1. algumas 

palavras ou 

sentenças que os 

pacientes usam 

sempre , 

independente do 

que é perguntado. 

Parafasia 1. perturbação da 

linguagem em que as 

palavras não 

correspondem com às 

ideias . 

 

1. forma de afasia em que 

se verifica a utilização 

errada de palavras , por 

lesão do centro da 

linguagem. 

1. uso de 

palavras 

substitutivas  

com som ou 

significado   
semelhante à 

palavra original. 
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Os negritos na tabela são meus. O objetivo foi destacar as palavras-

chaves, aquelas que são repetidas nas diferentes definições, apontando para 

relativa indistinção ou imprecisão entre elas. Chamo a atenção para “jargão”, 

definido como fala sem sentido/significado nos três dicionários consultados e, 

também, para o fato dessa mesma ideia estar presente na definição de 

“neologismo”. Vale destacar que esse deslizamento também é recorrente no 

cenário da Fonoaudiologia, em que “jargão” é fala repleta de neologismos. 

Como se pode ver, fala jargonafásica é medida, nesse ambiente, pela 

quantidade de neologismos. Sendo assim, parece que “jargão” confunde-se 

com neologismo e fala jargonafásica é, nesse raciocínio circular, uma fala 

afásica repleta de neologismos. Além disso, interessa comentar que “jargão”, 

fora do discurso sobre patologia, é definido como uma “linguagem técnica”, ou 

seja, um registro rígido, repetitivo; de uso restrito e distante da vida ordinária da 

linguagem (ainda que seja necessariamente patológica, como disse). O termo é 

além do mais definido como “gíria” (na origem, linguagem de marginais e 

malandros), o que não deixa de ser, de certo modo, um registro que costuma 

funcionar como de “mecanismo de coesão tribal”7.  Estranho mesmo é 

aproximar uma fala patológica desse sentido, mesmo porque, deve-se 

acrescentar que este registro é considerado como “discurso convincente e 

fluente, mas sem significado”, como podemos ler acima. Pergunto: “como 

poderia um discurso ser coerente se é sem significado?”. Importa, parece-me, 

assinalar a ingenuidade e equivocidade das definições de jargão, ainda que 

elas permitam alguma inteligibilidade: “jargão” carrega uma tonalidade 

negativa.  

Essas pontuações indicam um caminho interessante para percorrer 

nesse trabalho, qual seja, o de procurarmos delimitar o que seria uma 

jargonafasia , uma vez que, por definição, jargão comporta ocorrências ditas 

normais – aceitas pelo falante nativo de uma língua e que em afasias de 

diferentes tipos temos “falas fluentes e sem sentido” (com neologismos,  

portanto?). A expressão “sem sentido” (que nos remete à definição de  

neologismo) nos faz interrogar novamente a definição de jargão e nos leva, 

outra vez, à questão normal X patológico (pois, por exemplo, palavras antigas 

                                                 
7 Dicionário Houaiss da língua portuguesa, verbete “gíria”. 
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com novos significados são fatos normais de língua). Além do que, gíria é 

criação regular nas línguas; crianças ‘criam palavras’ no processo de aquisição 

e afásicos também ‘inventam palavras’ em que se reconhecem pedaços da 

língua constituída. As palavras “criar” e “inventar” podem conduzir à suposição 

de que há vontade e deliberação, da parte do falante, para inovar e produzir 

novas palavras. Quanto a esse ponto particular, Saussure ensina:  

 

Nunca se consulta a massa social nem o significante escolhido 
pela língua poderia ser substituído por outro. Esse fato, que 
parece encerrar uma contradição, poderia ser chamado 
familiarmente de “a carta forçada”. Diz-se à língua: “Escolhe!”; 
mas acrescenta-se: “O signo será este, não outro.” Um 
indivíduo não somente seria incapaz, se quisesse, d e 
modificar em qualquer ponto a escolha feita, como t ambém 
a própria massa não pode exercer sua soberania sobr e 
uma única palavra : [a escolha] está atada à língua tal qual é 
(SAUSSURE, 1916/2012, p. 111) (ênfase minha). 

 

A questão é que “o signo linguístico escapa à nossa vontade” porque 

uma “língua é uma herança”. Nesse enquadre, o signo, arremata Saussure, 

“não conhece outra lei que a da tradição” (SAUSSURE, 1916/2012, págs. 113- 

114).  Se o peso dessa herança garante a consistência de uma língua ao longo 

dos séculos, é garantia de sua “imutabilidade”,  é verdade, também que 

mudanças acontecem. Nessa aparente contradição, a única verdade que 

interessa a Saussure é que “a língua se transforma sem que os indivíduos 

possam transformá-la” (SAUSSURE, 1916/2012, rodapé, p. 115).  Saussure 

destaca, no caso da mutabilidade que “O que domina, em toda alteração, é a 

persistência da matéria velha” – “a infidelidade (...) é apenas relativa ” 

(SAUSSURE, 1916/2012, p. 115). Vemos que as “invenções de palavras 

novas” não podem ser atribuídas à vontade de um sujeito epistêmico: as 

mudanças acontecem, mas todas autorizadas pela língua: elas acontecem e 

aprisionam afásicos que, mesmo sob efeito dessas alterações, nada podem 

fazer para mudar sua fala (LIER-DeVITTO, 1998, 2006).  

Passemos, a seguir, à estereotipia : uma “reprodução”, nas três 

definições apresentadas na tabela.  É importante levarmos em consideração 

que a repetição está, de alguma forma, implícita nas definições de jargão, 

acima comentadas (como rigidez de um registro) e, ainda, de certa forma 

explicitam diferentes abordagens fonoaudiológicas. Diz-se, por exemplo, que 
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sons se repetem sem significado (BASTIAN, 1869 apud BROWN, 1981). Na 

verdade, a repetição, aqui, comparece como sinônima de reprodução 

(repetição “fixa”) – esse cuidado não se encontra, porém. Todavia, basta 

olharmos para falas afásicas para vislumbrarmos a imprecisão dessas 

definições. Não é sem razão, entendo, que “estereotipias” sejam mencionadas, 

no quadro acima, como expressões de manifestações linguísticas nas psicoses 

(ecolalias ocorrem em falas de crianças e de adultos) – em que elas seriam 

diferentes, específicas, de quadros afásicos?8  

Vejamos um segmento (de uma mesma sessão clínica) que pode ilustrar 

o que digo: 

 

SEGMENTO 1  
 
T: Como que foi a semana do 

senhor? Foi boa, ‘seu’ Iziquias? 

 

 P: Tranquilo. 

 

T: É?  

 P: Cova  sim, guivo  sim, né? Assim 

no vim que sim, né? 

T: Ah! Que eu achei que o senhor 

não vinha? 

 

 P: É, isse vim ,  

         isse vo  dia,  tranquilo , é o (SI),     

         onte vo,   

             vi vo cê   

                      cê veio,   

      Ah, já, né? (SI)   tô qui . 

T: Ah! O senhor lembrou que tinha 

que vir, né? 

 

 P: É, é isso, é. 

T: Então, o filho do senhor tinha me  

                                                 
8 A esse respeito, sugiro a leitura de Lacan [tese (1932) e Seminário 3 (1955-1956/2010)]. 
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dito – é o filho do senhor, né? Que 

trouxe o senhor? 

 P: É o meu piá , meu piá . 

T: Teu piá!   

 P: Meu piá! 

(...)  

T: Tenta o senhor lê.  

     (acompanhando o texto) 

P: A letã assim co-onte.  

T: Hã, hã!....  

 P: Isso que é co-utie , e esse co-otie.  

T: Uhm!  

 P: (cantando)  

Isse codê riojô i tedió tedió,  

isse gatero ritiô,  

isse gó:: ritiô,  

isse gó:: retiô,  

isse gó:: reri (SI) tiôtiô.  

 

(prossegue no ritmo da música com 

os seguimentos ininteligíveis).  

T: Uhum e o refrão?... 

 “E deixa a vida me leva” 

 

 P: (cantando)  

Isse tá:: letiô,  

isse tá:: litiô. 

T: “Deixa a vida me leva”.  

 P: (cantando)  

 

Ia mi tiô,  

isse tá:: i tone (SI) goretiê (SI)  

isse to::lite, uleto dolitete (SI).  

(risos).” 
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Não é difícil notar nessa fala, considerando as definições apresentadas, 

que ela é “sem sentido” (perpassada por neologismos?), que há, nela, forte 

estereotipia verbal – seria ela, então, jargonafásica? Mas, como quantificá-la 

para distinguir se é jargonafásica ou fala afásica com neologismos? Como 

separar jargonafasia de outras modalidades de afasia, em que há também 

repetição de grupos sonoros, de neologismos (como “cova” ou “guivo”, no 

segmento acima), e cujo sentido é igualmente difícil de apreender, ainda que 

os fragmentos de fala sejam indiscutivelmente pedaços de palavras da língua 

constituída? Esse conjunto de perguntas deve servir ao meu propósito de 

apontar para a fragilidade das definições e de descrições a-teóricas de falas 

denominadas “jargonafásicas”.   

Também, a “fala viva” (DE LEMOS, 2003; LIER-DeVITTO, 2004) - 

aquela enunciada de forma “espontânea”, aquela que ocorre “no tempo e no 

espaço” (MILNER, 1978; LIER-DeVITTO, 2004), aquela que não é conduzida e 

recolhida com base em testes padronizados9 e que circula e se movimenta no 

diálogo com o outro - não favorece a quantificação e demarcação de 

neologismos e reproduções que se ajustem às definições de jargão10. Os 

materiais coletados em testes mortificam a fala como lugar do sujeito e de sua 

verdade, i.e., anulam sua relação com a linguagem e desprezam seu 

sofrimento. Não me parece ser isso que o sujeito vai buscar na clínica. Espero 

ter podido ilustrar, com um material clínico, a fragilidade das definições que são 

utilizadas para abordar a fala afásica, jargonafásica. Entendo que essas 

tentativas de dissecá-la e quantificá-la aproximam-se de um malabarismo 

metodológico.  

Ortiz (2005), em seu capítulo sobre avaliação das afasias, traz uma 

definição que caracteriza tais procedimentos. Esta menção é introduzida 

porque ilustra a discussão acima. A autora afirma que: “uma fala/escrita 

repleta de neologismos se torna um jargão , incompreensível aos ouvintes e 

esta manifestação também recebe o nome de jargonafasia” (idem, p. 75). Ou 

seja, o que qualifica uma fala patológica (não necessariamente afásica) é a 

presença maciça de neologismos – numa “fala sem sentido”.  Se a definição se 

                                                 
9 Para dizer a verdade, testes padronizados conseguem muito pouco de falas como as 
apresentadas acima – elas resistem à possibilidade de descrição gramatical e/ou morfológica.   
10 Para uma crítica a respeito de testes, de coletas “fora do contexto”, remeto o leitor a 
Coudry,(1986/1996 e outros) e de Novais-Pinto (1999 e outros).  
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alarga para abarcar falas patológicas, ela pouco ou nada ajuda na delimitação 

entre jargonafasia e falas afásicas.  

Por fim, as parafasias, remetidas a palavras trocadas ou que não 

correspondem às ideias do sujeito. Destaca-se em suas definições o uso 

errado das palavras. Nessa categoria lembro novamente das ideias já citadas 

de Saussure, pois “uso” e “utilização” não podem ser remetidos a um falante 

que está submetido à ordem própria da língua. Aqui há menção ao significado, 

o qual desliza para outro lugar, contudo seria inconcebível também a 

articulação com a fala jargonafásica, nesse cenário descritivo, já que está 

última impõe a falta de sentido. Somar essas categorias inviabiliza uma das 

duas descrições, pois em uma delas haveria deslocamento de sentido 

(parafasias), com palavras de significado semelhante e na outra suspenção de 

significado (jargão). 

Destaquei, até aqui, definições genéricas (de dicionário) de jargão (que é 

introduzido como característica da jargonafasia), de neologismo e parafasia 

(que o define) e da estereotipia (que responde pelo caráter patológico da 

repetição). Avanço um pouco mais, a seguir, apresentando dois discursos 

fonoaudiológicos diferentes e mais estruturados acerca do jargão. Trata-se de 

discursos, que foram afetados, ainda que de diferentes formas e pesos, pelo 

discurso da Medicina, o qual permanece vigente e ativo nesses 

posicionamentos. 

 

1.2 Jargão:  percorrendo discursos teóricos   

1.2.1 Neuropsicolinguística 
 

No levantamento bibliográfico realizado, encontrei diversos textos sobre  

jargão, sobretudo na perspectiva teórica da Neuro(psico)linguística Cognitiva. É 

fato que o termo “jargonafasia” nasce na medicina e através dessa abordagem 

teórica é migrado para Fonoaudiologia. Segundo Marcolino-Galli (2013), a 

Neuropsicologia surge com o estudo de Broca, na afasiologia médica, que 

correlaciona à terceira circunvolução do lobo frontal à zona cerebral da 

articulação da linguagem.  O termo “psicologia” (uma novidade), que 

estabelece a aproximação entre áreas. Desde então, as ocorrências 
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sintomáticas na fala propiciaram estudos que investiram em hipóteses e 

explicações que correlacionavam cérebro-mente-linguagem. A Neurolinguística 

destaca a cognição, entendida como um conjunto de processadores11 

interligados no cérebro. A “linguística”, presente ou não no título da área, 

recebe, nas versões mais clássicas, uma face gramatical, ou seja, privilegiam-

se descrições fonético-fonológicas, morfossintáticas e/ou semântico-

pragmáticas. Isso significa que é a fala-objeto (não a fala viva) que interessa e, 

assim, o falante importa enquanto “cérebro-mente” - cede de processamento 

(análise) desse objeto. Nada se diz de teórico, portanto, sobre a relação tensa 

e sofrida do sujeito com a linguagem.  

Nesse enquadre, Butterworth (1979) afirma que o termo “afasia com 

jargão” foi empregado inicialmente por Alajouanime12, Sabouraud & Ribaucourt, 

em 1952, para descrever uma fala/discurso mais ou menos inteligível, fluente 

ou super fluente, com parafasias, circunlóquios e neologismos. Não posso 

deixar de comentar, neste momento, aquilo que tenho apontado desde o início 

deste capítulo: a definição pioneira do jargão soa, como procurei discutir, 

insuficiente já que não circunscreve de modo preciso nem jargão, nem a 

categoria que pretende isolar no campo das afasias: a jargonafasia. A definição 

acima poderia recolher várias falas/discursos afásicos e até mesmo 

falas/discursos de um falante não-afásico em situações tensas ou de fadiga 

(como indicou FREUD, 1891). Além disso, chama a atenção expressões como 

“mais ou menos” e “super”, que se afastam de um discurso linguístico (sobre a 

fala) e/ou do rigor pretendido de um discurso médico de cunho científico. 

                                                 
11 A definição de processadores, bem como a divisão desses é um ponto divergente nessa 
teoria. Vamos encontrar diferentes classificações e rotas explicativas para o processamento 
cerebral da linguagem. Por exemplo, Garret (1976, 1984 apud MANSUR & RADANOVIC, 2004) 
propõe o seguinte modelo para produção da fala: 1) processo inferencial  > 2) processo lógico 
e sintático > 3) processo sintático e fonológico > 4) processo de regulação fonológica, sendo 
essa uma lógica sucessiva. Outro modelo é proposto por Basso & Marangolo (2000 apud 
ORTIZ, 2005), que pode ser aplicado tanto para produção oral como escrita: Entrada Fonética 
> Registro Fonológico de entrada > Léxico Fonológico de entrada > Sistema Semântico > 
Léxico Fonológico de saída > Registro Fonológico de saída > Saída Fonética. Ressalto que 
não é objetivo dessa dissertação explorar essas diferenças, mas pareceu-me pertinente 
iluminá-las, haja visto que nem todos os artigos explorados nessa dissertação fazem uso da 
mesma rota de processamento. 
12 Alajouanine teve formação em Humanidades e, depois, optou pela Medicina. Foi neurologista 
dedicado ao estudo das afasias. Seus trabalhos iniciais preocuparam-se com a desintegração 
fonética nas afasias de Broca e com os jargões das afasias de Wernicke. Segundo Lecours & 
Melaragno-Filho (1981) essas publicações foram marco importante no nascimento da 
Neurolinguística. 
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Brown (1981) afirmou que na jargonafasia há fala repleta de sons sem 

significado – coincidiria, pergunto, esta definição com o termo neologismo? Ela 

parece ampla demais, ainda que possa incluir “neologismo”. Cabe, ainda, 

admitir ser difícil aceitar que sons tenham significado!  Christiman & 

Buckingham (1989), provavelmente cientes da indesejável extensão para 

jargão, produzida pela definição de Brown, discutiram a relação entre o 

neologismo e a jargonafasia. Eles consideram que o cérebro opera como uma 

máquina com processadores interligados. Ou seja, falhas nos níveis 

linguísticos (fonético-fonológico; morfossintático e semântico) dessa máquina 

causam “erros” e dificuldades de acesso, seleção e conexão. Os autores 

sustentam que neologismos e jargões seriam decorrentes de substituições 

fonéticas e fonológicas, que afastam a palavra-alvo das reconhecidas na língua 

constituída e geram dificuldade de acesso lexical e problemas de seleção 

semântica. Vemos, aqui, que a fonte do problema (neologismo e jargão) está 

no processamento fonético-fonológico. Importa, contudo, dizer que a 

localização do “déficit” não distingue neologismo de jargão.   

A distinção classificatória parece ser ponto importante na discussão do 

jargão seja na Medicina, seja na abordagem neuro(psico)linguística. Todos os 

artigos revisados neste trabalho convergem na opinião de que a primeira 

classificação de jargão, realizada por Alajouanine (1952, 1956), é a única que 

oferece uma visualização mais satisfatória dos estágios da deterioração da fala 

afásica com jargão (RAU, 1975). Alajouanine afirma que a afasia com jargão 

corresponde à “desintegração anosognósica dos valores semânticos da 

linguagem” (apud KINSBOURNE & WARRINGTON, 1963, p. 36). Parece que 

os “sons sem significado” (falha no processamento fonético-fonológico) gera 

palavras estranhas (“sem sentido”). Entende-se, portanto, a presença do termo 

“anosognósico” – as “palavras sem sentido” levam à suposição de um estado 

subjetivo de falta de consciência na fala afásica.  

A classificação de Alajouanine (1952, 1956) leva em conta a 

preservação relativa da organização linguística. Ele fala em:  

 

(1) jargão parafásico,  caracterizado como “fala fluente, 

gramaticalmente intacta, mas contaminada por erros semânticos do tipo 

parafásico”;  
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            (2) jargão assemântico : “fala ininteligível, com sintaxe preservada, 

mas invadida por neologismos”; 

            (3) jargão indiferenciado : “fala repleta de fonemas ininteligíveis, 

totalmente sem sentido, tendente à estereotipia e perseveração” 

(HANLON & EDMONDSON, 1996, p. 199-200) (ênfases minhas).   

 

Esta categorização foi incorporada e adaptada por Perecman & Brown 

(1985) com objetivo de relacionar cada classe a um nível de processamento 

linguístico. Segundo Perecman & Brown (1985) teríamos: 

 

            (1) a jargonafasia semântica , é repleta de “palavras reais”, mas suas 

combinações são inadequadas. O problema estaria localizado no 

processamento morfossintático, afetando também o processamento 

semântico. A fala torna-se ininteligível;  

 

(2) a jargonafasia com neologismos é inteligível, apesar de distorções 

de palavras (neologismos), é fala com neologismos (por vezes não é 

possível encontrar a palavra-alvo). Nessa tipologia, o problema 

estaria nos processadores fonético-fonológico, com alteração de 

processamento morfossintático. O semântico estaria menos afetado. 

 

(3) o jargão fonêmico ou indiferenciado : é ininteligível, com nenhuma 

ou poucas “palavras reais” (há inúmeros neologismos). Os 

processadores fonético-fonológico, morfossintático e semântico 

estão alterados.  

 

É possível notar que a distribuição dos jargões parte da hierarquia que 

segue do nível sentencial, depois vai para o morfológico e finalmente para o 

fonético-fonológico. Os autores procuraram iluminar modos de desintegração 

do sistema linguístico. Ainda assim, invocando componentes deste sistema, 

chama a atenção o uso de expressões leigas como “palavras reais”, “palavra-

alvo”, ou “discurso regular”, que são estrangeiras ao vocabulário de um 

linguista. Acontece, porém, que toda fala afásica costuma ter níveis linguísticos 

afetados – reconhece-se isso, mas de fato não é nada fácil criar classes 
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estáveis e nítidas – há sempre mescla! Esse desejo classificatório pode 

confundir, contudo e não se atinge, a partir dele, a especificação almejada, que 

tantos autores tentam demonstrar. É preciso dizer, ainda, que na literatura 

consultada não se encontram “dados”, i.e., segmentos de fala de pacientes, 

que pudessem elucidar as definições e explicações. De todo modo, dentre os 

poucos, pude destacar alguns, referentes a respostas que continham 

solicitações de descrição de figuras. Recolhidas em testes, distantes da fala-

viva, elas, ainda assim, nos colocam frente à vagueza do termo “jargão”. O 

primeiro segmento está em Marshall13 et al (1996, p. 259):  

 

SEGMENTO 2  

Foot, nose, feets, shoe feets, shoe, the shoe itsel f, 
but the knife seems more strenuous than anything 
else.14 

 
Esta produção foi recolhida de um teste de nomeação, em que o 

paciente foi colocado frente à figura de um pé (foot ). Este enunciado afásico foi 

enquadrado na categoria jargonafasia semântica , em que, dizem autores, é a 

(des)organização das palavras que produz nonsense. Pensando na definição, é 

inegável que as palavras em negrito são do inglês – embora uma sentença não 

se monte, impossível dizer que elas não tenham sentido e que não guardem 

certa relação entre si (partes do corpo) – enigmática é a sentença correta, que 

sucede a sequência de palavras. Bem, a definição também faz menção à “fala 

gramaticalmente intacta”. É claro que “but the knife seems more strenuous than 

anything else” é gramatical, mas a análise não explica a sua relação com um 

texto e nem com as palavras “soltas”. Pode-se dizer que nem se suspeita da 

sua qualidade de “bloco cristalizado” (estereotipia?).  

Em situação diferente, ainda na tipologia do jargão semântico, Weinstein 

(1981) apresenta um exemplo interessante. Segundo ele, quando questionado 

sobre sua doença, o paciente diz:  

 

                                                 
13 Jane Marshall é terapeuta de linguagem e professora pela City University, em Londres, e é 
um nome muito reconhecido. Suas publicações, acerca da sintomatologia do jargão, datam de 
meados de 1996 e estão presentes até os dias atuais. Essa autora se dedicou 
incansavelmente ao estudo do jargão, nesse cenário teórico. 
14 Tradução minha: “pé, nariz, péses, sapato péses, sapato, o próprio s apato.   
                              mas a faca parece mais ativa/vigorosa do que qualquer outra coisa”      
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SEGMENTO 3  

Well, it has been suggested that there were certain 
oddities and restrictions, technically, the activities of the 
student body , so  to speak  (WEINSTEIN, 1981 apud 
MARSHALL, 2006, p. 401, ênfase minha)15.  

 

Weinstein considera que este enunciado é “um discurso elegante”; com 

o qual o paciente tentaria “camuflar” sua dificuldade na comunicação. Ele 

assinala, também, que sintomas psicológicos  estão sempre presentes em 

quadros afásicos. Importa, no caso, que este admite sofrimento do lado do 

paciente. Para Weinstein, se sua fala piora, o jargão fica sempre mais 

recorrente quando ele fala sobre sua doença. Tal pontuação, contudo, não 

caminha para além de uma menção e a relação sujeito-fala, ainda que 

indicada, não é explorada. Este ponto é central em outra proposta teórica, que 

será discutida no capítulo 2.  Quanto a Weinstein, ressalto que não há 

propriamente discussão dos dados: eles entram para ‘exemplificar’ uma 

tipologia proposta. 

Acerca desses “enunciados elegantes” e da “falta de consciência” do 

paciente a respeito da alteração em sua fala, Alajouanine (1956) afirma que “o 

paciente não duvida por um instante de sua fala. É incrível vê-lo falando, de 

modo firme e seguro, palavras sem sentido ou frases extraordinárias.” 

(ALAJOUANINE, 1956, apud RAU, 1975. p. 58). Importa para esta dissertação 

enfatizar as observações desses autores sobre a “falta de consciência” para a 

fala, uma vez que, para mim e a posição teórica que assumo, a questão da 

escuta do paciente tem lugar especial, como veremos.  

A jargonafasia com neologismos é a segunda classe presente em 

textos da Neuro(psico)linguística. No dado que segue, o paciente, diante de 

uma figura de piquenique, diz:  

 

 

 

                                                 
15 Tradução minha: “Bem, acredita-se ter havido algumas estranhezas e restrições, 
tecnicamente falando, as atividades do corpo aluno , por assim dizer”.   
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SEGMENTO 4  

 

I don’t know...its semicurer...its big its...has no....r...no, 
no uh no...I do not know no...pigyburger...um...I don’t 
know…I don’t think there is…she has lugyburguer…she 
has radio…she has pigyburger pigyburger and uh 
blop…I guess there shoes and a spade…then if they 
were…but this bow is good nice to no…no…ya I think. 
(BOSE, 2013, p. 585, grifo da autora). 

 

As palavras grifadas são “neologismos”, eles foram assinalados pela 

autora, como palavras estranhas ao inglês (sic), entretanto, nenhuma 

hipótese ou análise é avançada sobre elas ou sobre o motor de sua 

composição16.  De fato, não há discussão sobre dados no artigo de Bose. Diz-

se que há “palavras desviantes” e, contudo, a quantidade de neologismos não 

é o que mais chama a atenção e, sim, as muitas hesitações e insucessos de 

organização discursiva. Para isso, a autora parece estar cega. Segundo 

entendo, as “palavras estranhas” são meras facetas e não caracterizam o 

essencial dessa fala.    

Robson et al (1998) afirmam que muitos autores remetem a tipologia, 

discutida acima, a uma “impressionante manifestação de anomia”, quer dizer, a 

uma profunda dificuldade de estruturação da palavra, como indicariam as 

muitas hesitações. Elas dizem de tentativas de busca de palavras e de falha no 

processador lexical. Butterworth (1979), na mesma direção, afirma que 

neologismos são estratégias de substituição de palavras-alvos, que não podem 

ser verbalizadas. Vemos, aqui, a anomia, sintoma clássico das afasias, ser 

incluído como traço essencial da fala jargonafásica – mais uma ampliação, eu 

diria, que cria problemas para a circunscrição do jargão como típico de um 

quadro específico. Passemos, a seguir, ao jargão fonêmico ou 

indiferenciado . O enunciado já vem descrito em alfabeto fonético, tão certos 

estão os autores de que o problema é fonético-fonológico: Este segmento está 

em Robson et al (2001, p. 486): 

 

 

 

                                                 
16 Adianto que este dado, assim como os outros serão interpretados nesta dissertação.   



34 
 

SEGMENTO 5 

 

 

 

 Impossível e inútil é a tentativa de explicar esse dado, nem ao menos 

conseguimos transcrever em ortografia regular as palavras transcritas (em 

destaque) para dizer se são (ou não) palavras da língua. A transcrição é feita 

apenas nas palavras “desviantes” - é certo que elas são destacadas, mas não 

há análise, apenas uma espécie de “mostração” do desvio. Robson et al (2001) 

assinalam, mesmo, que esta fala é “ininteligível”, à exceção de algumas poucas 

palavras reconhecíveis. Há, aqui também, muitas hesitações e elas nem 

mesmo são mencionadas. Ao que parece, essas falas, mesmo reguladas por 

procedimentos específicos, não escondem sua perturbadora heterogeneidade. 

Clínicos admitem que as descrições da “jargonafasia” referem-se a um campo 

heterogêneo  de desordens de linguagem: o paciente é fluente, mas o discurso 

ininteligível. Marshall (2006) pergunta como manifestações da fala tão 

diferentes poderiam levar à uma divisão terminológica tão pouco elucidativa. 

Ela levanta duas razões para esse fato: (1) a própria fluência e baixa 

inteligibilidade dessa fala e (2) essas duas características não são excludentes: 

podem ocorrer simultaneamente. Apesar desse grande passo, Marshall não 

considera a problemática da relação sujeito- fala/linguagem. Costuma-se, 

mesmo, assumir como suficiente assinalar que o falante  funciona de acordo 

com a integridade (ou não) de seu aparato cognitivo, e que ele falha quando há 

problemas em seus processadores. É consensual a ideia de que o jargão é 

resultado de falhas no processo fonológico, semântico e no acesso lexical e 

que, além disso, há déficit no monitoramento pessoal (fator agravante que 

dificulta a abordagem terapêutica dos casos - MARSHALL et al, 1998; 

MARSHALL, 2006;  OLSON et al, 2007; EATON et al, 2011; ROBSON et al, 

1998; entre outros). 
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Chamo a atenção, neste ponto, para duas afirmações interessantes 

quanto à terapêutica nos casos de jargão. A primeira é articulada por Bose 

(2013), que descreve a dita jargon aphasia with neologisms – JAN 

(jargonafasia com neologismos). Ela destaca, com perplexidade, que este tipo 

de afasia é clinicamente intratável. Gostaria de frisar o termo “intratável”, à 

assumida impossibilidade de intervenção, a uma pessoa que não é possível 

tratar. Seria a clínica, contudo, apenas um lugar de “supressão de sintomas”?,  

pergunto.  

A segunda afirmação, na mesma direção que a anterior, é de Marshall & 

McDermot e Horner & DeLong: “a fala com jargão é frequentemente associada 

a um prognóstico como sendo pobre demais para recuperação, particularmente 

quando em contexto há uma afasia de Wernicke” (2008, 1996 apud EATON et 

al, 2011, p. 1544 (tradução minha). Ou seja, “problemas de compreensão” 

tornariam o caso mais árduo e diminuiriam as possibilidades de intervenção.  

Note-se que os autores convergem sobre a “impossibilidade terapêutica” 

de jargonafasias. “Prognóstico pobre” é expressão que chama a atenção para a 

gravidade ou barreira imposta já de início para qualquer abordagem 

terapêutica. Não teríamos, então, uma clínica para um afásico com jargão, já 

que é ela é decretada “clinicamente intratável”? Por que, ainda assim, esses 

pacientes são recolhidos para atendimento? Por interesse meramente 

científico?  

Estudos como os de Robson et al (1998); Marschall et al (1998) e Eaton 

et al (2011) abordam a terapêutica em casos com fala jargonafásica. As 

propostas incluem um tratamento com ênfase em aspectos fonológicos. Não só 

a linguagem é dissecada, o que indica uma concepção gramatical (concepção 

mentalista, portanto), como ainda, a orientação do trabalho é 

comportamentalista (empirista, portanto) – a terapêutica proposta é de 

estimulação, como suporte anterior ao de reflexão, julgamento e 

monitoramento pessoal da própria fala17. O foco é no trabalho com sílabas, 

fonemas iniciais e palavras isoladas. Diz-se que algumas premissas são 

fundamentais para o sucesso terapêutico: a quantidade de estimulação e a 

                                                 
17 O trabalho desse aspecto é frisado como essencial já que o problema do jargonafásico está 
principalmente na falta de monitoramento de sua fala e consequentemente não supressão dos 
erros. 
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adequada seleção de palavras a serem trabalhadas: aquelas mais utilizadas 

pelo falante (como, porém, saber quais são mais utilizadas por alguém?). Note-

se que, aqui, há menção a “sucesso” terapêutico possível. Qual seria ele?. 

Autores indicam que pacientes melhoram seu desempenho em provas 

de nomeação e repetição, mas que não há evidências de mudança na fala 

espontânea. Não posso deixar de assinalar a curiosa ideia de “sucesso” 

contida nessa terapêutica. Também, admite-se que, apesar da seleção rigorosa 

de palavras para estimulação, autores reconhecem que o falante, muitas 

vezes, “faz uso de palavras menos convencionais” (ou seja, menos frequentes).  

Marshall percorre um longo caminho reflexivo dentro desta abordagem e 

levanta, sem dúvida, questões interessantes sobre o jargão na afasia. 

Encerrarei esta parte da dissertação com ela. Em 2006, ela retoma algumas 

afirmações clássicas em “Jargon afasia: what have we learned?”. A 

problemática do monitoramento pessoal, como “negação da doença”, é a 

primeira que a autora põe em cheque. Esta “perda” decorre do fato de que o 

monitoramento é, com frequência, relacionado a problemas de “compreensão 

auditiva” (palavras de autores). Contudo, assinala Marshall, casos clínicos em 

que a “compreensão auditiva” está preservada, o monitoramento pode falhar o 

que, sublinha esta autora, interroga essa suposta causalidade. A explicação 

usual passa pela questão psicológica da “depressão” e o paciente negaria seu 

déficit. Difícil, mesmo, ligar essas pontas!  

Marshall afasta-se dessa posição e reconhece a dificuldade de explicar a 

perda de monitoramento, ressaltando que: “quando o monitoramento está 

presente, é frequentemente inconsistente e indiscriminado ” (MARSHALL, 

2006, p.399) (tradução e ênfase minha). Ainda assim, na busca por uma 

explicação cognitivista, a autora resvala numa afirmação, no mínimo 

inquietante, deixando ver que algo de incerto, instável acontece nesse 

funcionamento  - os processadores são insuficientes pra explicar essa falha.  

A questão das “conexões fracas” no sistema lexical: déficits localizados 

nas conexões entre léxico e fonológico e/ou nas conexões do sistema 

semântico são explicações recorrentes para produção do jargão. Marshall se 

interroga sobre o porquê da certeza de que déficits lexicais causariam, em 

alguns pacientes, o jargão e, em outros, apenas omissões e um discurso não 

fluente. Ela faz este apontamento, mas também não vai além nessa discussão, 
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embora, repito, ela tenha chegado tão perto de um ponto de virada.  Marshall 

questiona a lógica implicada na relação estreita entre alterações linguísticas e 

falhas em processadores - ela foi, sem dúvida, interrogada pelos dados desses 

pacientes. Acontece que ir além nessa inquietação exigiria interrogar sua 

própria posição teórica. 

Seu próximo questionamento diz respeito ao que, para alguns autores, é 

denominada a integridade da sintaxe (se ela estaria, ou não, preservada). 

Marshall afirma que estruturas de frases se misturam, resultando em “opções” 

estranhas com erros lexicais, ou seja, o jargonafásico, por efeito de suas 

escolhas, atrapalha a sintaxe de seu enunciado. Para finalizar, ela afirma: 

 

Uma possibilidade final é supor que alguns indivíduos 
escolhem o jargão. A fala com jargão é tão aberrante que 
podemos imaginar que ninguém faria tal escolha. No 
entanto, negligencia-se o fato de que, mesmo o mais 
comprometido falante com jargão pode, ainda, comunicar 
muito. (...) se a escolha é o silêncio ou enunciados 
peculiares do jargão, alguns podem, ao menos, escolher o 
jargão (MARSHALL, 2006, p. 406-407, tradução minha). 

 

Reconhecer que esses falantes têm muito a comunicar é um ponto 

favorável nas afirmações da autora – mesmo com a fala prejudicada, eles 

estão na linguagem! (FONSECA, 2002). Entendo que ela pode vislumbrar que 

“sob o jargão” está um sujeito. O ponto nevrálgico é supor que ele “escolha o 

jargão” (e não que ele não pode falar, senão assim, sem escolha). Fato é que 

se um paciente só consegue se apresentar desse modo, cabe ao terapeuta 

enfrentar essa fala (mesmo em uma abordagem que considere o falante como 

senhor do seu dizer). 

Conclusivas ou inconclusas são as considerações acerca do jargão. 

Destaco, para encerrar a discussão desta abordagem: (1) a concepção de 

falante, como alguém consciente e com possibilidade de “escolher” o que diz - 

sujeito epistêmico, psicológico, portanto; (2) o prognóstico apontando para a 

incredulidade de uma melhora; (3) a tentativa de homogeneização do jargão 

em categoria, e, ao mesmo tempo, a falha desse objetivo frente à 

heterogeneidade de manifestações; (4) a terapêutica como estimulação 

direcionada, concomitante ao reconhecimento de nenhuma ou pouca melhora 

na fala encadeada/discurso espontâneo; e, principalmente, (5) a dificuldade de 
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teorização sobre uma manifestação que ocorre em tipologias afásicas mais 

assistemáticas e impermeáveis à correção.  

 

1.2.2  A Neurolinguística Discursiva  
 

Outra abordagem, no interior da mesma tendência, abordagem, esta, de 

grande impacto no atendimento de afásicos no Brasil, é a Neurolinguística 

Discursiva (NLD) ou Enunciativo-Discursiva, inicialmente proposta por Coudry 

(1986/1996). Como o próprio nome sugere, a Neurologia é área essencial – no 

caso, aquela que tem em Luria (1947) seu maior expoente. A Psicologia 

implicada não diverge daquela da Neurologia clássica no sentido de que o 

sujeito em questão é o psicológico (pode escolher palavras, pode avaliar o 

contexto, e assim por diante) – tem presença consciente frente à linguagem, o 

outro e o mundo. Imprime-se aí, nessa comunhão entre uma teoria de 

funcionamento cerebral e de funções mentais (elementares e superiores), um 

viés organicista inevitável. Nada parece ultrapassar o comportamento 

observável e passível de anotação. Nesse enquadre, as relações com o mundo 

são objetivas e objetiváveis (descritizáveis), como sustenta Lacan embora, 

acrescenta ele:  

 

(...) o mito da unidade da personalidade, o mito da síntese, o 

mito das funções superiores e inferiores (...) todos esses tipos 

de organização do campo objetivo mostram a todo instante a 

quebra, o despedaçamento, a dilaceração, a negação dos 

fatos, o desconhecimento da experiência mais imediata 

(LACAN, 1955-1956/2010, p.16). 

 

A Linguística, que comparece na NLD, é a Análise do Discurso de linha 

franco-soviética, informam as pesquisadoras: Benveniste, Foucault e Bakhtin 

são fontes fundamentais18. Diz-se que o sujeito é o da “enunciação”, aquele 

que tem recursos cognitivos para escolher “caminhos vicinais” de forma a 

contornar as dificuldades impostas pela afasia. Isso porque a linguagem é 

                                                 
18 Importa dizer que Bakhtin não é linguista, mas filósofo e estudioso da literatura. Através dele, 
contudo procura-se estabelecer um laço compatível com a teorização sobre o funcionamento 
cerebral e mental, que é soviética.   
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inserida em práticas sociais desde sempre. Assim, essas práticas, 

determinantes que são da enunciação, recriam situações já vividas e 

mobilizam, portanto, um “conhecimento comum”. Tem-se, desse modo, que o 

“trabalho fonoaudiológico” deve ligar “uma noção de sujeito e discurso a uma 

concepção de atividade cognitiva ou mental que se constitui por 

processos de mediação entre o sujeito e o mundo soc ial ” (COUDRY & 

MORATO, 1990, p. 127) (ênfase minha)19. Portanto, a interação com o outro 

(mediador) é indispensável – estabelece-se aí, a relevância da relação (dual) 

entre falante e ouvinte.   

Na discussão sobre o jargão, Novaes-Pinto (1998; 1999; entre outros); 

Coudry (1986/1996; 1990; 2003, entre outros) e Ishara (2003; 2004; 2005) se 

pronunciam. Embora compartilhando alguns pressupostos teóricos, procura-se 

sustentar diferenças em relação aos primeiros trabalhos da NLD e em relação 

a vertente atual defendida por Morato (1998; 2010), Tubero (2010) e Viscardi 

(2006). Pode-se dizer que, em ambas as tendências, a apresentação de dados 

é privilegiada - há forte tendência à exemplificação. Talvez se possa situar a 

diferença essencial entre as vertentes no seguinte: na segunda visada, as 

manifestações da afasia (“atividades discursivas”), sempre instáveis e 

indeterminadas, não são, nunca, abordadas como enunciados isolados porque 

a apreensão do sentido só pode ocorrer em um “sistema sociointerativo” 

(TUBERO, 2010). Importante: aqui, o outro é social - ele agencia o discurso - 

Digamos que, antes de sujeito-falante, há o sujeito-social. Na abordagem 

avançada por Coudry, Novaes (e outros), o falante é declarado “sujeito da 

enunciação”20, como vimos acima.  

 

1.2.3  O toque na Jargonafasia 
 

A jargonafasia percorre caminhos na NLD. Ela é diretamente ligada à  

produção de neologismos e à alteração na compreensão. Em 1998, Morato e 

Novaes-Pinto afirmam que o que define a jargonafasia é ser “uma produção 
                                                 
19 Esta afirmação dá visibilidade à crítica de Lacan, acima inserido, às hipóteses psicológicas 
(articuladas ou não a uma vertente organicista).  
20 Não pretendo, nesta dissertação, aprofundar diferenças e semelhanças entre as duas 
vertentes da NLD, desenvolvida na UNICAMP. Considerei importante registrar que há duas 
vertentes em que a natureza da temática explorada não coincide, assim como fontes teóricas 
da Linguística. Morato tem se dirigido mais à Linguística Textual, por exemplo.  
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sucessiva de parafasias” (MORATO & NOVAES-PINTO, 1998, p. 396). As 

autoras enfatizam não ser possível confundir neologismos e parafasias, já que 

“o processo de criação lexical nos dois casos é diferente e nem sempre o 

segundo é resultado de um déficit de consciência” (idem, ibidem). Morato e 

Novaes-Pinto (1998) avançam teoricamente ao questionar a insuficiência das 

explicações clássicas e ao circunscrever a jargonafasia a uma condição, 

digamos, “sintomática”. Elas assumem, ainda, uma visada linguística 

(discursiva) para abordar a manifestação jargonafásica. Tendo em vista que a 

fala jargonafásica tende a surpreender os interlocutores, numa perspectiva 

enunciativa, seria primordial considerar, para sua interpretação: (1) a situação 

enunciativa da produção; (2) a condição interativa e (3) processos enunciativos 

(reflexividade da linguagem, processos dialógicos e intersubjetividade). Note-

se, a esse propósito, o aparecimento da palavra “diálogo” como equivalente à 

“interação”. Esse esforço teórico das autoras tem como mérito deslocar um 

problema na linguagem para a esfera da enunciação (linguística, portanto):  

 

Assim, partindo do pressuposto de que a natureza de toda 
relação enunciativa é dialógica , nosso estudo da 
jargonafasia leva-nos a considerar os dois itens 
semiológicos, a parafasia e a anosognosia, no interior da 
enunciação . Isso implica considerar o trabalho semântico  
que realizam o sujeito afásico e seu interlocutor em 
instâncias enunciativas determinadas (MORATO & 
NOVAES-PINTO, 1998, p. 397) (ênfases minhas).  
 

Para as autoras, a anosognosia ou inconsciência da própria doença, não 

é suficiente para explicar o quadro jargonafásico. Elas apresentam um 

segmento de fala de EV: “Não leio mais uma leia (...) nem uma leia... perdi tudo 

tudo tudo (...) falo sem falar” (op. cit., p. 397) – para elas, este enunciado 

mostra que o jargonafásico “tem consciência da própria doença”. Elas chamam 

atenção para o fato que “um sujeito que não é anosognósico o tempo todo”, e 

nem sua fala é repleta, apenas, de neologismos e parafasias. Sendo assim, 

concluem elas, só a partir da consideração de aspectos enunciativos haveria 

possibilidade de apreender “atividades epilinguísticas”21, processos de 

significação e de (re)organização na fala em relações interlocutivas. De fato, no 

                                                 
21 Atividade que o sujeito exerce de manipular a linguagem; uma operação sobre a própria 
linguagem. É através delas que o sujeito lança mão da consciência para sanar suas 
dificuldades e recorrer a outros processos de significação (sup. cit.). 
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dado acima, isolado como é apresentado, não encontramos parafasias, 

neologismos ou mesmo jargões. O que, então, o caracterizaria como 

enunciado jargonafásico?  

Contudo, na descrição de outros segmentos22 de fala dessa paciente, as 

autoras apontam parafasias fonológicas deformantes e semânticas – uma fala 

que seria incompreensível e sem possibilidade de autocorreção: “Sua 

jargonafasia, então, aponta mais para um jargão neologizante . Por estar 

anosognósica (...) [ela] nem sempre mostra automonitoramento  de sua fala, 

agindo como se estivesse sendo compreendida pelo in terlocutor”  

(MORATO & NOVAES-PINTO, 1998, p. 398, (ênfases minhas).  

Tal caracterização é importante para meu trabalho na medida em que 

“jargão neologizantre” aponta para embaraços na definição de jargão. Pode-se 

notar que, mesmo afirmando a importância da interação e do discurso, a 

presença da Neurologia é forte quando se pronunciam sobre esta afasia 

nomeada “jargonafasia”, i.e., parece difícil realizar deslocamento do discurso 

há muito sustentado pela Neurologia(psicologia) e pela Fonoaudiologia. Este 

enunciado das autoras será retomado nesta dissertação, em momento 

oportuno. 

Novaes-Pinto (1999), em sua tese de doutorado, sustenta a necessidade 

de desconstrução da visada tradicional do jargão. Traz a mesma discussão, 

apresentada acima, sobre a anosognosia, a parafasia e os neologismos,  

acrescentando alguns pontos. Quanto às parafasias, a autora sugere que elas 

não são uma ocorrência caótica, como discutiu Freitas (1997). Elas obedecem 

restrições fonotáticas da língua - uma questão que já havia sido levantada por 

autores da Neurolinguística clássica. Sem dúvida, toda fala é regida por leis de 

referência interna, próprias ao sistema linguístico, mesmo as afásicas.   

A autora sustenta, ainda, que o dito “estado anosognósico” tem estreita 

relação com a situação dialógica, já que, muitas vezes, é o interlocutor que 

“deixa de fora” o jargonafásico, que desiste da interação. A dificuldade do outro 

compreender aquilo que o afásico diz pode fazer com que se suponha um 

déficit de compreensão no afásico. A consequência, diz ela, é a proliferação de  

jargões na fala e a posterior desistência/recusa do paciente a interagir.  

                                                 
22 Para vislumbrar outros dados discutidos pelas autoras ver: “Aspectos enunciativos da 
jargonafasia”, 1998. 
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Novaes-Pinto trata, ainda, da questão da “sintaxe preservada”, conforme 

definições clássicas de jargão. Para ela, esta suposição é difícil de sustentar 

visto que, em muitos enunciados ditos com jargão, é difícil (senão impossível)  

delimitar unidades lexicais. Sem dúvida, como diz ela, a transcrição “em 

unidades” é realizada por “percepções e valores acústico-semânticos de quem 

a descreve” (NOVAES-PINTO, 1999, p. 217). Fica, também, portanto, a critério 

do investigador (ou do clínico) julgar o que seria um neologismo (ou não) na 

fala afásica. Enfim, segundo a autora, não é possível afirmar que a sintaxe 

esteja preservada em todos os casos de jargonafasia – pontuações com as 

quais concordo inteiramente.  

Novaes-Pinto apresenta um dado envolvendo, como ela diz, “tarefa de 

repetição” e, outro, envolvendo um episódio dialógico – ambos para discutir 

certas diferenças na fala de uma mesma paciente. O ponto destacado diz 

respeito a “tarefas metalinguísticas”, que, segundo Novaes-Pinto, não são 

eficientes se não houver significado  para o afásico. Assim, em uma tarefa de 

repetição, a paciente mostrou muita dificuldade, a fala veio repleta de jargões; 

contudo, frente a uma figura da Estátua da Liberdade, ela diz: “Eu fui lá...gostei 

muito de lá...lá é muito bonito...” (op. cit., p. 213).  

Novaes-Pinto (1999, p. 221) afirma:  

 
Não se pontua o tempo que o sujeito leva para repetir as 
palavras. O resultado não é quantificado em termos de 
“acerto” ou “erro”, “sucesso” ou “fracasso”. A análise é 
qualitativa, sendo consideradas as tentativas, as 
autocorreções, os comentários realizados. 
 

Nesta NLD, incorporam-se todas as atividades sobre a linguagem 

(atividades metalinguísticas, portanto), sempre “em contexto, para que possam 

ser consideradas práticas discursivas23. Vemos, então, que a capacidade de 

manipular a própria fala exige um falante reflexivo que pode ser considerado 

agente de sua fala, o que é, no mínimo, paradoxal porque ou bem ele pode 

manejar a fala para superar o sintoma, ou deve-se interrogar o poder e valor de 

uma alegada capacidade metalinguística (que funciona como índice do sujeito 

psicológico). Vemos que a NLD, como disse, alinha-se à NL clássica no que diz 

                                                 
23 Morato & Noves-Pinto (1998) já haviam sustentado que um falante, mesmo jargonafásico, 
pode “manipular metalinguisticamente” o seu dizer e o do interlocutor. Para elas, isso seria 
indicativo da “resistência da capacidade discursiva”.  
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respeito à visada cognitivista sobre o sujeito. Importa acrescentar que o 

caminho metodológico trilhado na análise dos dados agrega ao discursivo uma 

análise gramatical - foco no uso de substantivos e verbos, na natureza da 

presença de sufixos, na marcação de gênero, número e grau, flexão dos 

morfemas, por exemplo. O ponto é avaliar a “atividade metalinguística” 

(cognitiva, portanto) do falante jargonafásico.  

Coudry (2003) e Ishara (2003, 2004, 2005) detêm-se em dados de uma 

mesma paciente, JM, cuja afasia causou “problemas de percepção e 

reconhecimento de processos fonológicos que redundam (...) em palavras que 

não são da língua (jargão)” (COUDRY, 2003, p. 962). Temos aqui uma 

insinuação à presença de neologismos nessa fala – palavras (neologismos) 

que estão do “lado de fora” da língua. Ishara afirma: “JM localiza sua 

dificuldade de acesso lexical e pede ajuda” (ISHARA, 2003, p. 329). Nesse 

ponto, volto a questionar essa capacidade metalinguística atribuída ao afásico 

com jargões na fala: pergunto como poderia um falante com tais características 

“localizar” o problema em sua fala e “pedir ajuda específica”, quando mesmo 

linguistas e fonoaudiólogos admitem dificuldades em registrar, segmentar e 

descrever suas falas?. De fato, o efeito inicial que a fala jargonafásica produz 

parece contradizer essa suposição feita do falante, uma vez que o efeito que 

ela produz no ouvinte (investigador, clínico ou leigo) é, exatamente, a de ser 

uma expressão de “falta de controle”, de impossibilidade do falante “monitorar” 

sua fala desviante.  

Nos três artigos sobre jargonafasia, privilegiados aqui, suas autoras 

destacam que essas falas respeitam as restrições da língua e que pode-se, 

nelas, reconhecer três marcas específicas. Ishara (2004) indica que, nos 

enunciados de JM, a nasalidade faz forte presença (como em: “berrão, begani, 

pepanho, pinai, bebendi”). Em 2005, ela afirma que não há, propriamente 

falando, trocas de palavras ou substituições, mas hipóteses conflitivas sobre 

relações enunciativo-discursivas, uma modalidade de “relação com o 

funcionamento da língua” (diz a autora). Nota-se, contudo, certa dificuldade 

para caracterizar esta “relação com o funcionamento da língua”.  Ishara afirma: 

“É possível constatar, ainda, seu trabalho com a língua, deixando em sua fala 

as marcas do feminino, referentes à pessoa que queria enunciar” (2003, p. 

331), ao apresentar o seguinte dado:  
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SEGMENTO 6 

 
JM escutando a gravação “Eu sou Jaci” e tentando 
reproduzi-la: 
 
JM: Eu estou comigo 
       Eu estou com a figa 
       Eu está comigo 
       Eu falí comigo 
       Eu estou Jaci (ISHARA, 2003, p. 331). 

 

Este dado é importantíssimo para introduzir a questão do paralelismo 

como funcionamento da língua (LIER-DeVITTO, 1998, 2001 e outros). A 

pesquisadora entende que, no dado acima, há derivação de fragmentos 

alterando a ordem [dos elementos]. Para ela, este é “um trabalho do sujeito 

com a língua” (ISHARA, 2003, p. 331), e essa é a explicação da autora para o 

dado acima. Não se sabe bem o que é próprio do funcionamento da língua e 

quais são as “hipóteses conflitivas” do falante. O que ressoa nessa 

interpretação é que não há, na proposta, uma hipótese sobre o funcionamento 

próprio da língua – parece suficiente contar com as hipóteses gramaticais24.  

Após a apresentação dos dados de fala de JM, as autoras concluem 

que, de certo modo, os aspectos prosódicos, morfológicos e fonológicos têm 

papel central nos segmentos enunciativo-discursivos25. Ishara (2003), sustenta, 

ainda, que pessoas não-afásicas também apresentam lapsos26, os quais se 

assemelham com os movimentos de perseveração metonímica presentes na 

fala de JM. Resta saber o que a autora entende por “lapsos” tendo em vista a 

perspectiva cognitivista assumida na NLD27. Para ela, a jargonafasia é 

impedimento para a possibilidade de reorganizar a fala. Vemos que a 
                                                 
24 Votarei a este dado em momento apropriado. Não posso deixar de reconhecer, no Segmento 
6, a possibilidade de outra interpretação que, de fato, envolve o funcionamento da língua (e 
não de uma língua particular). Remeto o leitor à discussão de Lier-DeVitto (1998, 2001, 2006, 
2011) sobre sequências paralelísticas, no caso de crianças os monólogos. A estrutura 
paralelística deixa ver a projeção do eixo metafórico sobre o metonímico, típico da função 
poética (JAKOBSON, 1954-1988/2010), que rearranja a contenção metonímica. É a fala do 
sujeito restringida pela estrutura, como veremos. 
25 Não se chega a saber, com clareza, o que as autoras querem dizer com esta afirmação, que 
não é desenvolvida por elas.  
26 Interessante observar que ao final de seu artigo, nos anexos, a autora cita exemplos de 
lapsos de fala de sujeitos não-afásicos. Por exemplo, “É tão mínima (É tão minúscula); 
Simbóloga (Simbólica)” (op.cit., p. 334). 
27 É preciso assinalar que Freud (1905) deu valor conceitual aos lapsos e chistes e lugar de 
questão sobre o inconsciente. Eles não ficam bem situados no contexto de um trabalho 
cognitivista, a não ser que sejam (re)conceituados.  
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comparação que Ishara faz entre falas afásicas e “normais” recorre à ideia de 

habilidades cognitivas perdidas (no primeiro caso) e, mais, por efeito de um 

dano cerebral. A comparação com lapsos e chistes também não satisfaz, na 

medida em que, ali, o sujeito é “surpreendido” com o que acontece de estranho 

em sua fala – surpresa de não ser senhor de seu dizer.  Entende-se, ainda, 

porque a gramática acaba sendo suficiente para a NLD: ela importa como 

instrumento descritivo (não explicativo). O segmento, abaixo, trazido por servir 

para que mais uma comparação seja realizada:  

 

SEGMENTO 7 

 

EV: vida bôla boa fazi...muito bem...falava tudo  (SI) 
MF: A senhora falava tudo, né? 
EV: Estes dias eu tô corando muito, parece eu tô (SI) 
MF: A senhora não queria incomodar.  
(MORATO & NOVAES-PINTO, 1998, p. 400).   

 

As autoras afirmam que a jargonafasia remete a uma condição 

semelhante à de crianças em aquisição de linguagem: a fala estranha é 

interpretada pelo outro. Trata-se, como dizem elas, de uma “significação 

orientada”, que pode ferir as reais intenções comunicativas do falante, contudo, 

ela é, muitas vezes, imprescindível para a construção do significado. A 

comparação entre falas afásicas e de crianças foi autorizada por Jakobson “a 

regressão gradativa do sistema fonológico nos afásicos mostra regularmente, 

de forma inversa, a ordem das aquisições fonológicas da criança” (1954-

1988/2010, p. 68). Fonseca (1995) assinala, contudo, que o autor “cai na 

armadilha” de comparar construção e desintegração da linguagem – 

“armadilha” porque ele desconsidera que afásicos são sujeitos já constituídos e 

não perdem essa posição na afasia. Crianças em aquisição da linguagem, 

diferentemente, não tem condição subjetiva estruturada.  Contudo, não lhe é 

tirado o mérito de propor uma abordagem linguística para afasia, enquanto 

apenas propostas de cunho localizacionista vigiam. O efeito da patologia é, 

certamente, diferente do erro na aquisição da linguagem (LIER-DeVITTO & 

ARANTES, 1998). 
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Quanto a procedimentos terapêuticos, antes de comentá-los, apresento 

os dados de JM:  

 

SEGMENTO 8 

  

IMC: Então vamos lá, vamos ler todo o texto, ó: em 
1985, a revista 
JM: as belotas lindas//JM comenta sobre os lindos 
olhos da menina// 
IMC: É, os olhos, né? Quer tentar ler você? 
JM: iajunha vozengrandi um lovomi lavaidi // e começa 
a rir// 
IMC: Onde você tá, JM? //risos// 
JM: beganho vojovanho que: um begão que begain um 
homem que gangangui vocerain vuci um bai mui:to 
bonita begain vojo bucão um bagão i e bagão e 
vogandi e vocrandi muito cândi 
IMC: Credo, JM! 
JM: Ave Maria! 
IMC: Que língua é essa?...Você viu o que você fez no 
Afeganistão? Você fez begão. Você fez uma coisa 
assim, como se fosse grandão, 
JM: Foi? 
(...) Outro segmento: no computador. 
JM: Aquele primaro. Ah! Você quer ver lá? 
IMC: Primaro você falou, você viu? Primaro, primeiro. 
Primero 
JM: Primera 
IMC: PrimerO 
JM: ma 
IMC: Primeiro. Um 
JM: Umo 
IMC: um, um -  olha o que você falou? ‘Umo’, ‘umo’ -  
você falou ‘umO’// risos da investigadora// Ai, Jaci. É 
genial isso. Eu, só posso achar genial. Em vez de você 
falar ‘primeiro’ você falou ‘umo’. 
JM: O que é isso? 
IMC: O que é isso? Um. Um// fazendo o gesto do nº 1 
com o dedo). Daí você pôs o “o”. Porque é masculino 
você falou umo. 
JM: uma 
IMC: Uma é feminino. Existe. Mas ‘umO’! 
JM: homi // muitos risos de ambas// 
(COUDRY, 2003, p. 963-964).  

 

Nos dois diálogos, a investigadora espera que o leitor a acompanhe nos 

comentários e na surpresa que ela tem frente à estranha mobilidade da fala de 
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JM; mas os dados não são propriamente analisados. Todavia, vemos que, do 

ponto de vista do primeiro atendimento, há clara tentativa de chamar atenção 

de JM para a fala (para que ela possa monitorar sua fala?). De fato, no 

segundo segmento, fica mais nítido, a investigadora busca incitar a 

reformulação da flexão de gênero - sem sucesso, contudo. Enfim, é uma 

“escuta” gramatical e uma confiança na intersubjetividade o que guia a relação 

do investigador no atendimento de afásicos.  

Com os próximos diálogos, finalizo minha discussão sobre 

procedimentos no atendimento de afásicos, na NLD:  

 

SEGMENTO 9 

 

(falando sobre o cachorro) 
 
IMC: fez o quê? 
JM: jojã 
IMC: fez o quê? 
JM: jojã 
IMC: xixi 
JM: jijã 
IMC: xi: 
JM: jijã: Jô 
IMC: chá ou café? //trata-se de um recurso para JM 
escolher entre a produção de chá ou café// 
JM: jo 
IMC: que jô? Chá 
JM: chá 
IMC: vou mudar só a vogal chá 
JM: chá 
IMC: chi 
JM: chi 
IMC: xixi 
JM: xi 
IMC: fala duas vezes xixi 
JM: jiji //manifesta descontentamento de não conseguir 
controlar o que quer dizer// eu não quero cê vê? Eu não 
quero, eu quero, eu quero. 

 
(falando sobre spray anti-inflamatório) 
 
IMC: O spray que eu passei agora. E tem comprimido 
pra... 
JM: e comaio, tomaio 
IMC: Tomaio? 
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JM: Tomaia. 
IMC: Tomar 
JM: Tomãe 
IMC: Tomar 
JM: Tomãe 
IMC: Não. To... 
JM: To 
IMC: mar 
JM: mar 
IMC: Tomar  
JM: Tuba. 
  (COUDRY, 2003, p. 965-966). 

 

No primeiro segmento de diálogo, a autora utiliza uma estratégia 

denominada “bordão28”. Diz Coudry que, devido à dificuldade de coordenar a 

abertura da vogal (i), a investigadora incita JM a produzir a vogal (a), para, 

assim, “sair da dificuldade de produção”. Os dados mostram a impossibilidade 

de repetição: este procedimento repisa, a meu ver, a própria dificuldade do 

paciente. Outra estratégia, muito conhecida na fonoaudiologia, é implementada 

no último diálogo. Trata-se de prompting: o investigador inicia a palavra para 

que o paciente a finalize (“To...”). Todo trabalho parece dirigido pela busca de 

retomada da possibilidade do sujeito a refletir e agir sobre sua fala, reformulá-

la.  

Enfim, para Neurolinguística Discursiva, é importante mobilizar o papel 

ativo dos falantes, perdido na afasia. Independentemente da especificação da 

manifestação afásica, sustenta-se que o sujeito deve ser reintegrado em suas 

funções/atividades sociais. Nesta vertente, o jargão aparece, muitas vezes, 

relacionado à impossibilidade do paciente “fazer signo”, aliar som e significado; 

ou, ainda, relacionado a um déficit na associação de seleção lexical e forma 

fonológica. Procura-se, ao lado disso, envolver outra perspectiva: aliar o jargão 

a um funcionamento da linguagem, mas, como disse, a visada é gramatical – o 

que se pode esperar dela é descrição, não explicação. De todo modo, acredita-

se que o falante “retoma o bom caminho” nas tentativas discursivas (COUDRY, 

                                                 
28 Bordão é uma expressão comumente repetida por alguém em determinada situação. Por 
exemplo, no humor pode ser utilizado para identificar alguns personagens “Foi sem querer 
querendo” (bordão do personagem Chaves). Nessa abordagem é utilizado como recurso, no 
exemplo acima a paciente aglutina “xixi” e “cocô”, essa lida instável com a sonoridade pode ser 
facilitada com bordões que são inseridos no acompanhamento terapêutico, ou seja, aos quais o 
paciente já está habituado. São escolhidos dois segmentos fônicos contrastivos “para facilitar a 
escolha da paciente”, afirmam as autoras. 
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2003), recorrendo a recursos verbais e não verbais, com o auxílio do 

investigador que o atende.    
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CAPÍTULO 2 

A FALA AFÁSICA: TEORIZAÇÕES DE UMA CLÍNICA DE LINGU AGEM 
 
 

A afasia tem sido discutida, desde 1995, na Clínica de Linguagem, uma 

vertente inaugurada por pressuposições definidas e desenvolvidas por Lier-

DeVitto sobre falas sintomáticas, desde 199429. Fonseca é pioneira nesta nova 

reflexão, estendida por ela, para as afasias. Sua dissertação (FONSECA, 1995) 

e, depois seu doutorado (FONSECA, 2002), além de vários outros artigos 

sobre o tema, inauguram uma proposição alternativa e afirmativa sobre as 

afasias, tanto do ponto de vista teórico, quanto clínico (diagnóstico de 

linguagem e terapêutica). Vieira (1992) articula-se à proposta e depois dessas 

autoras, outras autoras como Landi (2000), Marcolino (2004, 2006, 2009), 

Catrini(2006, 2011), Tesser (2007) trouxeram contribuições importantes30, ao 

aprofundar aspectos da afasia e de sua terapêutica. Entretanto, foco na fala 

jargonafásica, a qual ainda não foi destacada e suficientemente explorada, 

nesta abordagem, o que justifica a relevância desta dissertação.  

Posso partir, para dar início a esta discussão, alinhada à Clínica de 

Linguagem, de Allouch (2007), que interroga a lógica classificatória do 

agrupamento de sintomas31, que, de certo modo, tem separado a jargonafasia 

das afasias – um passo que, digamos, foi criticamente abordado no capítulo 1. 

O autor afirma que nessa tendência de busca incansável por novas espécies, é 

possível encontrar tantas espécies quanto sintomas, ou seja: uma categoria 

pode ser destrinchada e dividida em tantas quanto um investigador se 

determinar a elencar. Este exercício tem sido improdutivo, a meu ver porque 

não se tem chegado muito além da intuição de que certas afasias são mais 

graves do que outras - não se tem podido justificar, com clareza, os aspectos 
                                                 
29Maria Francisca Lier-DeVitto, organizou um primeiro livro Fonoaudiologia no sentido da 
linguagem, reunindo artigos com discussão já motivada por uma teorização particular sobre a 
linguagem. Depois disso, em 1997, coordena o projeto integrado CNPq (20025768), ao qual se 
articulam fonoaudiólogos, cujos trabalhos, orientados por ela, fundam uma perspectiva original 
e sólida sobre falas sintomáticas e sobre seu atendimento. Entende-se, por aí, o título “Clínica 
de Linguagem” para marcar essa diferença inquestionavelmente reconhecida no país e, hoje, 
fora dele. O livro Aquisição, patologias e clínica de linguagem (2006), foi traduzido para o 
espanhol e lançado na Argentina, em 2014, pela Universidade Nacional de Rosário.   
30Lier-DeVitto, também escreveu artigos sobre o assunto, em 2001, 2003, 2006 e 2013.  
31Fonseca (2002) explorou as afirmações deste autor ao discutir a instabilidade sintomática na 
afasia. 
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linguísticos que distinguem, do ponto de vista empírico, uma jargonafasia, 

ainda que certas falas afásicas apresentem dificuldades clínicas mais 

significativas do que outras. Nota-se, como resultado, a tentativa de 

estabelecimento de listas extensas de sinais observáveis, que, contudo, não 

fecham adequadamente o quadro “jargonafasia”. Por isso, recorre-se a 

explicações que apelam para um “fora da linguagem”, i.e., ao monitoramento, 

maior ou menor, do sujeito sobre a linguagem.  

Remeto, novamente, o leitor ao percurso do primeiro capítulo, em que 

insisti na dificuldade dos autores em definir “a jargonafasia”. Fonseca32 reiterou, 

em apresentação recente, que a afasia é fala em sofrimento que implica um 

drama subjetivo (1995, 2002 e outros) – ponto importante porque ela nos 

desloca para a esfera da clínica, em que é o sofrimento de um sujeito que a 

justifica. Dito de outro modo, uma das particularidades desta vertente teórica é 

discutir a fala sintomática (afásica), sem esquecer que ela é recolhida na 

clínica. Ou seja, não se discute a questão como “dado” em sentido estrito, mas 

como “material clínico”. Neste caso, a relação sujeito-fala é ponto de partida, 

inclusive para a discussão da fala que promove sofrimento. Ficamos frente, 

assim, à impossibilidade de sustentar uma “abordagem da jargonafasia”, per 

se, como uma categoria universalizada, regularizada: a relação de um sujeito 

com sua fala é, sempre, singular (não há dois casos iguais, nem a 

manifestação de uma fala é homogênea a outra). Certamente, sob tal direção, 

acrescenta-se pressão à terapêutica – não se pode prever qual será o 

“estímulo” ou “conjunto de estímulos” a serem implementados – isso está do 

lado do sujeito e não do clínico. A questão clínica passa, sempre, pela 

consideração de como um sujeito se apresenta na sua relação com a 

linguagem.  

Em outras vertentes, explora-se a investigação estritamente científica de 

falas de pacientes, em grande parte guiada por uma descrição gramatical 

(fonético-fonológica; morfossintático-semântica), como vimos, ainda que, no 

caso da NLD, a questão do discurso introduza considerações sobre a interação 

(social) e diálogo. Procura-se circunscrever a falha, o desvio para estabelecer 

                                                 
32 Em sua participação no mini-curso “Questões Metodológicas: Investigador, Clínico e 
Professor frente a dados de fala e escrita”, em 2014, oferecido por Lier-DeVitto, pelo LAEL-
PUC/SP.  
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classes: parafasias, neologismos, estereotipias e jargões são exemplos dessa 

tentativa de classificação. Pouco se diz da relação sofrida do sujeito com sua 

fala. Não pretendo, com os comentários feitos, desqualificar esforços e 

análises; meu objetivo é traçar a singularidade da Clínica de Linguagem nesse 

ambiente, no caso o fato de que ela parte da clínica e de que a teorização 

assumida não é gramatical (como veremos, abaixo). Sublinho, neste momento, 

uma das características dessa teorização: a Clínica de Linguagem nasce com a 

assunção e o compromisso de sustentar que na fala há falante e, no caso de 

manifestações ditas patológicas, de que há, ali, sujeito em sofrimento. Sendo 

assim, a abordagem dessas manifestações sintomáticas envolve o 

funcionamento linguístico na fala daquele sujeito - o movimento universal da 

linguagem, de que não ficam excluídas nem a fala sintomática, nem o falante. 

Vejamos, então, como esta proposta organiza um discurso teórico e clínico. 

  

2.1 A constituição de um novo cenário clínico 
 

Pensei, várias vezes, em como escrever um percurso da Clínica de 

Linguagem, tendo em vista a profundidade das discussões que não deveriam 

receber uma leitura/interpretação simplista. Embora não seja meu objetivo 

esmiuçar um percurso, é sempre preciso rigor – esta é a meta que procurarei 

cumprir.  Seguir uma discussão linear, cronológica, pareceu-me impróprio já 

que o foco aqui é a assim chamada jargonafasia e há, na construção dessa 

teorização, exploração de diversos quadros clínicos. Decidi, então, tomar como 

ponto de partida, na abordagem das afasias, um autor bastante discutido por 

Fonseca (1995, 2002) que, ainda no campo da Neurologia, privilegiou o 

sintoma na fala em sua teorização sobre o cérebro – o que abre espaço para 

uma clínica em que a linguagem pudesse ser protagonista.  

Freud (1891), na sua monografia A afasia, demonstra a limitação de 

abordagens localizacionistas da afasia – ele coloca em causa a causalidade 

direta lesão�sintoma na fala33. Em sua discussão, apesar dos termos 

neurológicos que utiliza, tem-se uma ultrapassagem desse discurso médico-

organicista. Fonseca afirma que esta obra abriu espaço para o surgimento da 

                                                 
33 Ver discussão aprofundada sobre isso em Fonseca (1995, 2002 e outros). 
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Psicanálise. Freud propõe um “aparelho de linguagem”, cujo funcionamento 

teria uma relação do tipo “concomitante dependente” em relação ao do cérebro 

– ele faz corpo, aí, ao paralelismo psicofísico, de Jackson (1864, apud 

FONSECA, 2002). Trata-se de funcionamentos heterogêneos que se afetam 

mutuamente. O termo “dependente” instaura a necessidade de se admitir que 

só há afasia com lesão cerebral, lembra Fonseca (2002); já com o termo 

“concomitante”, Freud faz cair a ideia de causalidade direta entre cérebro e 

linguagem: a relação entre esses funcionamentos não é de sucessividade, mas 

de simultaneidade: a perturbação num domínio afeta o outro. A afasia, para 

Freud, é uma alteração no aparelho de linguagem.  Em momento algum ele 

recorre ao fisiológico para fazer menção ao linguístico. Aí está o passo 

magistral:  

 

A concomitância deu margem à postulação tanto de um 
funcionamento cerebral inusitado quanto de um 
funcionamento inédito: o de um aparelho de linguagem 
(associação de associações) para explicar o sintoma 
linguístico. (...) Freud abre caminho para que essa clínica 
possa ser pensada e realizada exatamente porque pôde 
reconhecer a especificidade da linguagem (FONSECA 2002, 
p. 73-74). 

 

Pode-se vislumbrar, portanto, a grande contribuição de Freud 

(neurologista) para a abertura de uma Clínica de Linguagem. Suas 

considerações apontaram para a possibilidade de explicar o sintoma na 

linguagem por uma visada linguística, e não como mera manifestação da lesão 

cerebral-mental. Segundo Fonseca (1995), Freud deixou espaço para uma “(re) 

interpretação” das manifestações afásicas, um caminho que caberia ao 

fonoaudiólogo desbravar. Este caminho foi trilhado pela Clínica de Linguagem 

que lançou mão de uma teorização, na Linguística, que implicasse um 

funcionamento na teorização da linguagem. O estruturalismo europeu, 

impulsionado pela novidade saussuriana (LIER-DeVITTO & FONSECA, 2001; 

LIER-DeVITTO, 2013) foi à saída, em especial, Jakobson (1954), um de seus 

expoentes, que se voltou para as afasias:   

 

Jakobson (...) "oscila", mas seu compromisso maior é 
com a "ordem da linguagem" , mesmo quando concede à 
teoria da comunicação e à neurologia. Os estudiosos da 
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afasia, entretanto, não hesitaram em homogeneizar, em 
"apagar" as suas oscilações. É curioso constatar que nos 
trabalhos sobre a afasia, o Jakobson mais citado é aquele 
que não rejeita a causalidade lesão/sintoma. Isso, a meu 
ver, representa um grande equívoco já que mesmo nesse 
lugar (o da causalidade), o pesquisador "oscila", "duvida" e 
deixa ver sua perturbação relativamente ao linguístico na 
afasia. Pensar a linguagem enquanto instância 
simbólica, não cerebral, é, em minha opinião, a gra nde 
contribuição trazida por Jakobson . O cérebro humano 
passa a ser visto como condição de possibilidade pa ra 
o funcionamento simbólico, mas não como lei que 
submete o domínio do simbólico . A proposta desse autor 
permite dissolver, portanto, o vínculo causal 
cérebro/linguagem uma vez que confere à linguagem uma 
"ordem própria" (FONSECA, 1995, p. 92 – 93) (ênfases 
minhas). 

 

Essa escolha não decorreu de um “gesto alienado” (LIER-DeVITTO, 

1995), mas, precisamente, da impossibilidade de descrever gramatical e 

positivamente o erro (DE LEMOS, 1982; FIGUEIRA, 1992, 2001 e outros; 

CARVALHO, (1995, 2006 e outros) – como diz Lier-DeVitto, “que dirá o 

sintoma, que desmancha palavras, distorce segmentações e obscurece a 

sintaxe?”34. A saída possível foi encontrada numa abordagem “dinâmica”, num 

funcionamento, que envolve movimento – no caso, nos famosos processos 

saussurianos, o associativo e o sintagmático; depois ressignificados por 

Jakobson como metafórico e metonímico.  Enfatizo, com esses comentários, 

que nem foi qualquer leitura e nem qualquer autor que interessou ao 

tratamento e falas sintomáticas: estamos falando de “compatibilidade” entre 

essas falas e uma teorização, e de grandes expoentes da Linguística (e de 

Freud). Prossigo com as autoras da Clínica de Linguagem.  

Landi (2000) também se debruça sobre as afasias – mais 

particularmente sobre a proposta de Schuell (1955, 1963/1974 apud LANDI, 

2000), uma fonoaudióloga de destaque na área, que propôs uma terapêutica 

de reabilitação/reeducação de afásicos. Ela aponta para a colcha de retalhos 

teórica desta proposta e discute a interdisciplinaridade35: disciplinas diferentes, 

com objetos e objetivos diferentes, são alinhavadas, sem compor um todo 

harmônico, para tratar de aspectos sintomáticos ou clínicos da afasia. Fica-se, 

                                                 
34 Ver também, sobre isso, Arantes (2001). 
35 Ponto de destaque na teoria de Schuell, a qual vai a campos como a Neurologia, Linguística 
e Psicologia, emprestando e transpondo conceitos, para elaborar sua teoria nas afasias.  
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diz a autora com Lajonquière (1992 apud LANDI, 2000), frente a um 

“Frankenstein discursivo”, uma constante na Fonoaudiologia, que não tem se 

inquietado com isso. A Clínica de Linguagem, segundo Landi, se afasta da 

tentação da interdisciplinaridade e assume posição num “diálogo teórico” 

(expressão de LIER-DeVITTO, 1994) e não abdica do compromisso com as 

falas de pacientes, nem recua frente à exigência de sustentar uma posição 

rigorosa na articulação teórica entre os campos que convoca. Ela aproxima 

este empreendimento de certo sentido de transdisciplinaridade; em suas 

palavras: “Numa prática transdisciplinar deve-se produzir um “terceiro”: produzir 

algo “para além de”, do já edificado (...) seria a produção do novo  (...)” 

(LANDI, 2000, p. 103) (ênfase da autora). O caminho é o da elaboração de um 

discurso próprio. Mais um passo importante, como se pode ver, na construção 

da Clínica de Linguagem.  

No que concerne à clínica, Arantes (2001) desenvolve uma discussão 

profunda sobre o diagnóstico: “já na entrevista o clinicar está em causa”, diz ela 

(ARANTES, 2001, p. 86). Sendo esse o caso, Fonseca acrescenta que o 

afásico seja convocado para a entrevista inicial (e não familiares) – é ele que 

deve, como puder, enunciar sua queixa (FONSECA, 2002; MARCOLINO, 

2004) – afinal é com ele e sua fala que o clínico terá que se haver!, acrescenta 

Fonseca. Afasta-se, assim, o outro como “informante”, aquele que fala pelo e 

do afásico36.  Segundo Marcolino (2004) esse é o “gesto simbólico” que define 

o espaço clínico – com ele, o fonoaudiólogo dá “vez e voz” ao paciente 

(FONSECA, 1995, 2002).  

Inevitável e necessário é iluminar a posição do clínico frente a essas 

falas tão difíceis: ele deve ter condições para sustentar uma posição, para 

suportar os efeitos dessa fala estilhaçada ou, ainda, o silêncio do paciente. 

Assinala-se que essas exigências são colocadas de início, nas entrevistas. Ali 

se configura o espaço clínico, que se baseia num compromisso com o paciente 

e com sua queixa/demanda. Quanto ao acompanhante ocupar esse espaço:  

 

O ponto é que com frequência cai-se na armadilha de que 
esse “falar sobre” do acompanhante equivalha a uma 
espécie de “falar por”, ou melhor, expressar aquilo que o 

                                                 
36 Se o clínico considerar, contudo, que há necessidade de convocar a família, ele o fará, mas 
não antes de receber o afásico e não seu conhecimento e presença! 
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afásico gostaria de dizer, mas não consegue. (...) Muito 
frequentemente, o que se nota na clínica é que o 
acompanhante “toma a cena”: reproduz falas médicas e, ao 
falar sobre a pessoa do afásico, queixa-se dele ou das 
dificuldades introduzidas, na vida familiar, por sua nova 
condição, ou seja, ele fala das próprias apreensões, 
incômodos e temores. Assim, a figura do afásico é erigida a 
partir do “si mesmo” do acompanhante (MARCOLINO, 2004, 
págs. 22-23). 
 
 

Vale reiterar, com Fonseca, que a convocação do afásico é 

recomendação nessa clínica, e não regra. Destaca-se a importância desse 

procedimento em muitos casos, mas é o terapeuta que decide pelo caso e seu 

manejo clínico (pode haver, enfim, resistências ao tratamento).  

Frente a um afásico, é preciso não esquecer que ele é sujeito 

constituído, ou seja, já enlaçado pelas redes simbólica e imaginária da 

linguagem: “o afásico está na língua, já foi “capturado por ela” (C. Lemos, 

1992) e, uma vez na estrutura, não se sai mais dela” (LIER-DeVITTO & 

FONSECA, 2001, p. 437). Convém lembrar que um sujeito afásico vive o 

conflito permanente entre um “antes” e o “depois” da afasia: em sua escuta, ele 

estranha essa fala. Nas palavras de Lacan “o afásico fica sempre ao lado do 

que quer dizer” (apud LIER-DeVITTO & FONSECA, 2001, p. 438). 

Lacan, no Seminário 3 (1955-1956/2010) passa pela afasia, ao dedicar-

se à  questão das psicoses. É preciso cernir diferenças, afinal. Na lida com a 

linguagem, o psicanalista aborda, de forma aprofundada, os eixos da 

similaridade/metafórico e da contiguidade/metonímico, enunciados por 

Jakobson (1954/1988). Embora Lacan tenha feito algumas poucas pontuações 

sobre o sujeito-afásico, elas são importantíssimas para quem toma distância do 

sujeito epistêmico e repercutiram na Clínica de Linguagem. Diz Lacan: o 

afásico “fica sempre ao lado do que quer dizer” (1955-1956/2010, p. 256)... 

mas ele nada pode fazer para mudar sua fala (LIER-DeVITTO, 2003).  

Tal observação é feita no Seminário 3 - As Psicoses. Neste livro o autor 

está bem próximo da Linguística e é, a partir dessa aproximação, que ele trata 

de justificar a diferença entre esses quadros e as afasias. Ele considera a 

existência do significante e, mais do que isso, da organização significante 

(cadeia, nos termos de Saussure), que é comandada pelo funcionamento dos 
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eixos metafórico e metonímico (nos moldes de Jakobson)37. Lacan assinala 

que o significante pode abalar toda conexão lexical e sendo ele que comanda a 

significação, vê-se que “o afásico não consegue comunicar o essencial” 

(LACAN, 1955-1956/2010, p. 257), ele fica submetido, de forma radical, a esse 

funcionamento cego da linguagem: a força significante, por si, não conecta 

essa fala estilhaçada para produzir significação. As dificuldades do afásico 

refletem sua posição frente à fala – ele não pode funcionar como restrição 

imaginária ao jogo significante (VIEIRA, 2006). Fato é que a afasia desfaz a 

ilusão do falante como senhor do seu dizer - há queda no imaginário de 

controle sobre a fala -, mesmo que ela não passe em branco na escuta do 

afásico. Como assinalou Fonseca, ele é sujeito constituído pela linguagem e, 

sua fala, deixa um sentimento de ser “outro falante” após a lesão. A autora 

expõe as dimensões desse drama, ao reiterar as palavras de Cardoso Pires, 

escritor português que foi vítima de uma afasia transitória. Ele diz: “espantoso 

como bruscamente o meu eu se transformou ali noutro alguém, noutro 

personagem menos imediato e menos concreto[...]eu tinha-me transferido para 

um sujeito na terceira pessoa[...] Ele, o Outro. O outro de mim.” (apud 

FONSECA, 2001, p. 2338). 

De fato, Lier-DeVitto e Arantes (1998) dão ênfase à afirmação de Allouch 

(1995) sobre essa condição sintomática do sujeito, que “não pode passar a 

outra coisa”. Condição sintomática, de fato, que envolve mais do que o erro, já 

que: 

 

da noção de sintoma participam tanto o ouvinte...que não 
deixa passar uma diferença, quanto o falante...que não 
pode passar a outra coisa . Pode-se dizer que o sintoma 
na fala “faz sofrer”  porque é expressão tanto de uma 
fratura na ilusão de semelhante  (ele descostura o laço 
social), quanto leva à “ruptura da ficção de si mesmo” 
(Vorcaro), i.e., da ilusão de sujeito em controle de si.  
(LIER-DeVITTO, 2006, p. 185). 

 
Portanto, sintoma implica um sujeito “fora do controle” sobre a 

linguagem, ou seja, que se vê frente à insuficiência de um aparato cognitivo 

que venha como recurso para sair do enrosco de uma fala patológica. Nisso, 

                                                 
37 Ver De Lemos (2002) e Andrade (2003) sobre a relação entre Saussure, Jakobson e o 
Interacionismo.  
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também, sintoma é enigma, para o falante e para o clínico. Trata-se de um 

dizer “desconexo, fragmentado, marcado por pausas, hesitações, segmentos 

ininterpretáveis, repetições, ou seja, circulação ou trânsito dos mesmos 

fragmentos no interior de um dizer” (FONSECA, 1995, p. 104). Mas, se esses 

são sinais sensíveis, seus efeitos38 ultrapassam esta esfera porque a fala 

afásica afeta cada sujeito afásico de modo peculiar/singular.  

Fonseca (1995, 2002, 2011) ensina: a afasia é fala em sofrimento que 

produz um conflito subjetivo . Importante, nessa pontuação, é o destaque 

dado à articulação entre fala e escuta para a fala: o afásico sofre com sua fala 

dissemelhante. Para a autora, deve-se considerar a tripla natureza da 

linguagem na afasia: um “cérebro lesionado”, uma “fala em sofrimento” e um 

“drama subjetivo”. Embora a lesão não esgote a questão, diz ela, não há afasia 

sem lesão cerebral, que esgarça fala e escuta. A alteração na fala, por sua vez, 

conduz ao sentimento de impotência: o afásico sente-se dissemelhante porque 

sua fala está irremediavelmente dissemelhante – fala e sujeito “em sofrimento”, 

portanto. Se essa fala é notada pelo afásico, ela afeta também a escuta do 

outro, que estranha essa dissemelhança, e por vezes exclui o afásico.  

 

a condição afásica produz, portanto, um efeito de 
“destituição subjetiva” – de perda de vez e voz na linguagem 
– e, um efeito “social” de afastamento do outro que pode 
não encontrar meios para sustentar o laço com um falante 
tão dissemelhante (FONSECA, 2011, p. 2339).   

 

O que esta teorização, comprometida com a clínica e voltada para a 

heterogeneidade, para a singularidade de cada falante sublinha, é que cada 

caso é um caso - o que torna pouco instrutivas subdivisões das afasias ou os 

esforços de categorização, apoiados em visadas quantitativas (número maior 

ou menor de neologismos, de parafasias ou de jargões).  

Reunindo o que disse Lacan sobre a posição do afásico, sobre a força 

do significante; Fonseca sobre os efeitos da fala afásica sobre o falante e Lier-

DeVitto sobre o sintoma, podemos dizer que na fala afásica, a língua opera 

sem que o sujeito possa incidir sobre ela. Ainda que em falas outras, de 

crianças, por exemplo, a força significante é constante, a diferença, no caso da 

                                                 
38 Importa aqui a discussão de Fonseca (1995) sobre uma Clínica de Efeitos e não de Causas. 
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afasia, reside no fato de que o afásico tem escuta para sua fala e sofre por 

isso. No caso de crianças, essa força constante pode se mostrar. Lier-DeVitto 

(1998, 2001 e outros), em seu trabalho sobre os monólogos, traz à luz a força 

da estrutura, do paralelismo (Jakobson, 1954 e outros), em que há projeção do 

eixo metafórico sobre o metonímico – há predominância da função poética 

(JAKOBSON, 1954). Fato é que o paralelismo é dominante na poesia, assim 

como nos monólogos das crianças. Na poesia ou nos monólogos, o sujeito 

desliza na massa sonora, articulada pela rede simbólica. Acontece que 

paralelismos sustentam também falas afásicas, como vimos antes, no capítulo 

1:  

 
JM escutando a gravação “Eu sou Jaci” e tentando 
reproduzi-la: 
 
JM: Eu estou comigo  
       Eu estou com a figa  
       Eu está  comigo 
       Eu falí      comigo  
       Eu estou Jaci   (ISHARA, 2003, p. 331). 
 
 

Chamo a atenção para as palavras iluminadas em vermelho e azul, 

compostas num monta-remonta da massa sonora, articulada na estrutura (Eu 

estou  comigo ), que garante a mobilidade alternada de seus elementos. 

Requer a atenção, de fato, a sequência paralelística do segmento acima, que, 

diferentemente da análise antes realizada (NLD, capítulo 1), nos remete à 

interpretação de Lier-DeVitto (1998) dos monólogos da criança:  

 

1.  Num fala  nu  teu nome 
 2. Num  fala  nu  meu nome 
 3. Num  fala       mi danoni  
 4.  ___  fala       mi   á  noni   
 5.  ___  fá’a        mi dá nome  
 6. Num  fala   nu  meu nome 
 7. Não  fá’a   nu  ...     no – me / nome 
12. U / Ráfa ...  
13. Num Rá/ la u meu nome 
 (LIER-DeVITTO, 1998, p. 154). 

 

Interessa assinalar que tal aproximação ilumina o fato de que os 

enunciados afásicos, tanto quanto os de crianças, estão submetidos à estrutura 
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e à mobilidade que ela autoriza. Nessas sequências paralelísticas, aparece um 

movimento “metaforicamente metonímico”, como mostrou Lier-DeVitto, uma 

vez que as substituições acontecem “em presença” (e não “em ausência”, 

segundo Saussure) - há língua em operação na fala afásica! Tal interpretação 

toma distância do raciocínio classificatório e gramatical e joga luz sobre a “força 

da organização significante”, i.e., nas montagens-desmontagens; articulações-

rearticulações significantes, seja em falas de crianças, seja em falas afásicas:  

“o que nelas impõe é o funcionamento da língua” (LIER-DeVITTO & 

FONSECA, 1997, p. 68). A diferença reside na posição do sujeito : o afásico 

escuta  o que diz e sofre; a criança, nos monólogos, estudados por Lier-

DeVitto, não tem escuta  e não sofre por efeito de desarranjos em sua fala.    

 

2.2 Sobre o privilégio da escuta – uma tomada de po sição 
 

Este é bem o momento para assinalar que ouvir  e escutar  não são 

equivalentes, como a própria língua registra na necessidade de distinguir os 

dois termos. Arantes (1997) escreveu, a partir de Barthes (1990), que ouvir é 

capacidade biológica/fisiológica e escutar envolve uma interpretação – envolve, 

portanto, a consideração de um corpo pulsional, falado e falante. Andrade 

afirma, por sua vez, que há “impossível coincidência ou, melhor, necessária 

dissimetria entre ouvir e escutar” (ANDRADE, 2003, p. 133). Ela alerta para o 

fato de que uma Clínica Fonoaudiológica pode se assentar em uma dessas 

possibilidades: (1) vislumbrar o input da fala como acessível pela via sensorial, 

perceptual – aí, o clínico estaria do lado do ouvir39; (2) implicar a relação 

língua-fala-sujeito, que suspende a possibilidade da linguagem ser apreendida 

por aparatos perceptuais e, sim e unicamente, pela via do corpo falado, corpo 

pulsional – aí o clínico coloca-se ao lado do escutar. Nesse caso, não há meia-

medida, mesmo porque assumir uma posição depende do modo de captura do 

corpo do clínico por uma teoria (ou crença). Nessa captura, uma posição é 

definida, necessariamente (CARVALHO, 2006). De Lemos (2002) deixa claro 

que corpo pulsional é aquele interpretado pela linguagem, que só pode ser 

considerado a partir do simbólico. A Clínica de Linguagem assenta suas 

                                                 
39 Nesse enquadre estão as propostas discutidas no capítulo 1. 
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proposições teóricas e sua clínica segundo este olhar - linguagem e 

subjetivação, como destaca Lacan, articulam-se. A linguagem vem como 

condição de possibilidade de haver sujeito falante e inconsciente40.  

A proposição teórica, que desloca a apreensão da posição do falante 

para a “escuta para a fala” foi inaugurada por De Lemos (1997). A autora, para 

introduzir sua proposta sobre mudança na aquisição da linguagem como 

mudança de posição da criança na estrutura criança-língua-fala, reinterpreta 

a curva em U41, que representa a trajetória da criança na linguagem como um 

percurso, como uma sequência do tipo acerto-erro-acerto - “curva em U”, antes 

abordada por psicólogos cognitivistas (KARMILOFF-SMITH, 1986 e PETERS 

1983, por exemplo). A impossibilidade de descrever a fala indeterminada, 

assistemática e cambiante da criança, que oscila entre o que se supõe ser 

“acerto” ou “erro”, leva a autora a se aproximar da ideia de “julgamento” em 

Chomsky (desde 1957) e deslocar a reflexão e investigação mudança  da fala 

para a escuta ; esta, sim, capaz de apreender o movimento nada linear do 

sujeito na linguagem.  

Importante ressaltar que essas mudanças não são ações perceptivas ou 

cognitivas realizadas pela criança, num gesto de apropriação da linguagem 

como se ela fosse objeto de observação ou lugar da ação. A linguagem 

“acontece nela”, diria Chomsky (1988, p. 134)42. De Lemos (1997) sustenta, 

mais próxima da Psicanálise, que a criança é capturada pela linguagem – nos 

dois casos, diferentes que são, fica afastada a hipótese cognitivista da 

Psicologia. Os tempos dessa captura passam por considerações sobre a 

escuta da criança a partir daquilo que acontece em sua fala e de como ela é 

afetada pela fala do outro e pela própria. Posições na estrutura criança-língua-

fala serão postuladas e a “curva em U” será, por efeito disso, também 

ressignificada. Em um primeiro momento (aquele primeiro tempo dito de 

                                                 
40 Lembremos que, no capítulo 1, introduzi a questão da anosognosia, sinal clínico assumido 
como característica principal em casos de jargonafasia. A dita falta de monitoramento, 
consequência, segundo os autores discutidos, da “falta de consciência da própria doença” é o 
que responde pelo fato do sujeito falar sem pausas ou interrupções. A interpretação que 
ofereço volta-se para a problemática da escuta: o falante fica menos ao lado do eu quero dizer 
porque há comprometimento na “escuta para a fala”, ele fica mais à mercê do movimento cego 
da língua. 
41 Essa proposta pode ser encontrada em abordagens construtivistas, utilizada para explicar as 
mudanças na fala da criança em processo de aquisição, há em um momento a tomada de 
consciência, é o período Ss, no qual emerge uma capacidade metalinguística na criança. 
42 Ver, sobre isso, Lier-DeVitto & Fonseca (1997).  
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“acerto”), corresponde a um tempo de alienação à fala do outro – a criança 

fala fragmentos incorporados de enunciados produzidos no diálogo com ela - 

não há, portanto, escuta: ela é falada pelo outro. Ou seja: a criança fala a fala 

do outro. Já vemos, aqui, a natureza triádica da interação nesta proposta – a 

Língua está na fala do outro e garante o trânsito metonímico entre as falas. Em 

outro tempo, que não abole este, surgem os erros como indícios de 

afastamento da fala do outro – a criança, porém não se corrige e nem aceita 

correção. Os erros dizem da escuta e também da dominância da Língua em 

sua fala, que ganha extensão, sem coesão, contudo. Aparece, aqui, como 

afirma Lier-DeVitto, “a fala de criança” (não coincidente com a do adulto, mas 

movimentada pelas leis de referência interna da linguagem). Os paralelismos, 

estudados por Lier-DeVitto, são acontecimentos notáveis dessa segunda 

posição: neles há coesão estrutural e desarranjo de sentido. Digamos que a 

criança fala, mas não escuta o que fala. Por fim, propõe De Lemos, há o tempo 

da cisão entre fala e escuta (do sujeito falante/ouvinte), há possibilidade de 

saída da alienação fundante. Emergem reformulações e correções da fala de 

outros – índices de escuta para a fala .  

Importa, para esta dissertação, lembrar que a ideia de estrutura barra a 

ideia de cronologia e de estágio – pode-se falar em dominâncias, de privilégio 

de uma posição, não em sucessão ou superação de posições. Pode-se afirmar 

que o afásico fica sob efeito de sua fala despedaçada , ele escuta  e é 

afetado pela dissemelhança em relação a uma condição e aos outros falantes – 

ele sofre (FONSECA, 1995, 2002 e outros). Acontece, porém, que esta escuta 

não é ponto de apoio para mudanças na fala do afásico (LIER-DeVITTO & 

FONSECA, 2012, p. 76). Escutar não é garantia para uma ação transformadora 

sobre a linguagem e nem é ela permanente – uma capacidade: a escuta tem 

intermitências.   Alguns dados com fala jargonafásica parecem sustentar esta 

afirmação43. Recuperemos um segmento introduzido neste trabalho: 

 

1. IMC: Então vamos lá, vamos ler todo o texto, ó: em 
1985, a revista 
2. JM: as belotas lindas//JM comenta sobre os lindos 
olhos da menina// 
3.  IMC: É, os olhos, né? Quer tentar ler você? 

                                                 
43 Volto a esta questão em momento oportuno.  
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4.  JM: iajunha vozengrandi um lovomi lavaidi // e 
começa a rir// 
5.  IMC: Onde você tá, JM? //risos// 
6. JM: beganho vojovanho que: um begão que begain 
um homem que gangangui vocerain vuci um bai mui:to 
bonita begain vojo bucão um bagão i e bagão e 
vogandi e vocrandi muito cândi 
7.  IMC: Credo, JM! 
8.  JM: Ave Maria! 
9. IMC: Que língua é essa?...Você viu o que você fez 
no Afeganistão? Você fez “begão”. Você fez uma coisa 
assim, como se fosse grandão, 
10. JM: Foi? (COUDRY, 2003, p. 963). 

 

Nesse segmento, JM se apresenta com um enunciado ininteligível e, 

mesmo assim, ela prossegue (enunciados 4 e 6, especialmente). Nessas 

sequências enunciativas, reconhecem-se palavras do português (em, 6, “um 

homem que”, por exemplo) e também fragmentos bem formados dessa língua, 

que se articulam formando pseudo-palavras44, mas dificilmente reconhecíveis 

ou admissíveis como neologismos porque não há palavra-referência para 

essas construções – elas não remetem a outras e não portam uma significação 

- exceção, talvez, de “begão”, em 10, associado, pela pesquisadora a 

“Afeganistão”, provavelmente presente no texto lido. Fato é que JM cede a 

iniciativa da interpretação à investigadora45 – ela escuta os abalos em sua fala 

e escuta a fala do outro – ela ri  do que emerge em sua fala; diz “Ave Maria” 

depois de um “Credo” (essas palavras se convocam metonimicamente!); mas 

ela nada pode fazer para reformulá-las, corrigi-las, para dar prumo à sua fala 

(LIER-DeVITTO, 2003 e outros).   

Vale destacar que o sofrimento nos leva a dizer que há escuta não 

alienada em muitos casos de afasia: há sujeito aprisionado numa fala sem 

direção, mas governada pela Língua:  

 

um  begão   que    begain  
um homem que        gangangui  
 
vocerain vuci  

                                                 
44 Reitero: essas pseudo-palavras são formadas por composições fonêmicas, silábicas, 
autorizadas pelo português, mas não formam palavras, nem neologismos (são irreconhecíveis 
como tal). 
45 Marcolino (2013) discute a função imaginária assumida pelo fonoaudiólogo para dar 
andamento à fala do outro, para “fazer falar”.  
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um bai mui:to bonita  
begain vojo bucão  
 
um    bagão  
       i e bagão  
        e vogandi  
        e vocrandi  
muito     cândi 

 

As cores utilizadas acima servem para mostrar o monta-desmonta- 

remonta estonteante da Língua em estruturas bem demarcadas (que foram 

anotadas, aqui, em paralelo). O sujeito afásico escuta, insisto, mas fica à mercê 

do que se compõe a partir dos movimentos da Língua (metafórico e 

metonímico) em torno de poucos elementos. Na verdade, “fragmentos” que não 

compõem uma fala aceitável, nem para o afásico. Fato é que ele fica, não só à 

mercê da Língua, como também da interpretação do outro. Note-se que esta 

interpretação alternativa permite apontar para a hipótese do inconsciente. É 

preciso deixar assinalar, porém, que há heterogeneidade – pode haver 

oscilações (comprovadas pela literatura e testemunhadas pela clínica) na 

escuta do afásico, como há para falantes não-afásicos. De todo modo e 

resumidamente, o segmento acima mostra um sujeito preso a pedaços sonoros 

que repetem e se contaminam promovendo articulações significantes 

imprevisíveis e inaceitáveis como palavras do português (às vezes chegam 

perto, como em 10, mas não chegam lá por vontade do falante). Esse jogo da 

linguagem sobre a linguagem nos mostra, como disse, que há restrições na 

montagem da cadeia, no caso, restrições impostas pela sonoridade da língua 

(não semânticas ou discursivas) – as restrições são estruturais. Há, portanto, 

relativa “desordem”, mas não há caos porque há estrutura – como disse Lacan, 

há uma ordem significante na cadeia falada.  

Insisto, mais uma vez: a jargonafasia apontaria, de fato, para um jargão 

neologizante? Parece-me que não e, também, como tenho tentado dizer, desde 

o início desse trabalho, parece-me que a jargonafasia não pode ser 

medida/quantificada pelas desordens que aparecem na fala do afásico. Mais 

interessante, parece-me, é chegar mais perto dessa dissociação profunda entre 

escuta e movimentos na fala. Interessa precisar a natureza de escuta “em 

sofrimento” e que “faz sofrer”.  
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No segmento abaixo, na diferença, há do mesmo:  

 

I don’t know...its semicurer...its big its...has no....r...no, 
no uh no...I do not know no...pigyburger...um...I don’t 
know…I don’t think there is…she has lugyburguer…she 
has radio…she has pigyburger pigyburger and uh 
blop…I guess there shoes and a spade…then if they 
were…but this bow is good nice to no…no…ya I think. 
(BOSE, 2013, p. 585) (grifo da autora). 

 

I don’t know... 
                   its semicurer... 
                   its big  
                   its... 
                   has no....r... 
                          no, no uh no... 
I do not know  
                         no...pigyburger...um... 
I don’t know… 
I don’t think there is… 

       she has lugyburguer… 
       she has radio… 
      she has pigyburger pigyburger and uh blop… 

     I guess there shoes and a spade… 
                 then if they were… 
          but this bow is good nice to no… 
                                                       no…ya  
   I think. 
   

No segmento acima, vemos com nitidez a força da estrutura - vemos 

menos desordem e um volume mais expressivo de quase-palavras 

(pigyburger/lugyburger/blop; there/then/ this; know/no; no/ya, por exemplo). 

Observamos, contudo, sequências estruturais interrompidas, enunciados 

fracassados. Chama a atenção, ainda, as muitas pausas e hesitações – um 

falante mais presente na fala, mas, mesmo assim, derrotado na condução “do 

que quer dizer” (LACAN, 1955-1956/2010)46. Assiste-se, acima, a falas 

diferentes entre si, mas que têm em comum a força da Língua e o fracasso 

subjetivo. A heterogeneidade demanda uma resposta da clínica: cada situação 

é um caso, ainda que sinais sejam semelhantes (LIER-DeVITTO & FONSECA, 

2012, p. 77).  Fato é que se “escutar-se é condição necessária e suficiente para 

engendrar reformulações numa fala dita “normal”, ela não se apresenta como 

                                                 
46 Agradeço a Lier-DeVitto as pontuações feitas na interpretação deste dado.  
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tal quando o que está em causa é a condição afásica” (idem, ibidem). 

Dilaceradora é a condição afásica para o sujeito, pois subverte toda sua 

relação anterior de falante com a língua materna, abala sua posição de falante 

– há sofrimento! O afásico fica frente a um real47, que derrota esforços de 

reformulação, de fazer passar o sentido.  

 

2.3   Avaliação e terapêutica: sob os efeitos do inesperado numa fala 
 

Admite-se, na Clínica de Linguagem, que o compromisso ético primeiro 

de um terapeuta é produzir, no processo diagnóstico, um dizer sobre a fala 

e/ou escrita do paciente (ARANTES, 2001), assim como avaliar a condição 

subjetiva do afásico no que concerne à sua posição frente à própria fala e ao 

outro. Essa avaliação busca, como se pode entrever, considerar a natureza da 

fala/escrita e, ainda ou acima de tudo, os efeitos perturbadores de sua situação 

sintomática na escuta, que faz sofrer o falante. A rigor, em uma avaliação na 

Clínica de Linguagem com afásicos é preciso responder a, pelo menos, três 

perguntas: (1) Quais são as características daquela fala e como ela se 

encontra (des)articulada?48 (2) Qual efeito da fala do terapeuta no paciente? (3) 

Qual efeito da fala do paciente no terapeuta e no próprio paciente? (FONSECA, 

2002, 2011; MARCOLINO, 2004, 2009a). 

Carvalho, com Milner (1997)49, apresenta a definição de “efeito” e isso 

interessa: “efeito [é] uma modificação provocada no corpo do sujeito  por 

uma qualidade da coisa, supondo-se o corpo e a qualidade da coisa como 

sendo constituídos pela linguagem” (CARVALHO, 2005, p. 62). Em destaque 

na noção de efeito é a relação incontornável entre corpo e linguagem, efeito 

remete a corpo pulsional, portanto, “[corpo] que demanda interpretação isto é, 

articulado na e pela linguagem [que] se acha no regime da demanda e do 

                                                 
47 Para uma discussão sobre esse ponto ver Marcolino-Galli (2013). 
48 Gostaria de insistir no fato de que não se trata de realizar uma descrição categorial – essas 
falas resistem a esse tipo de toque, que só pode levar a uma “taxonomia às avessas” 
(ARANTES, 1997, 2001) já que se chega a uma apreciação negativa – “ele não faz X; não faz 
Y” e assim por diante. Não se atinge, portanto, uma descrição que só pode ser considerada 
como tal se for “positiva”.  Como procurei mostrar, nem mesmo na NLD se abandona esta 
modalidade de toque na fala. Um exemplo breve de avaliação pode ser visualizada na 
reinterpretação que fiz dos dados acima.   
49 Le triple du plaisir ( MILNER, 1997). 
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desejo” (DE LEMOS, 2002, p. 64)50. Entende-se, assim, que a Clínica de 

Linguagem é regida pelos efeitos da fala patológica  no sujeito e no clínico - 

efeitos que afetam o escuta e a fala, indicando que o corpo está em questão 

neste espaço. Trata-se, é bom lembrar, de falas estranhas que perturbam a 

escuta da língua materna e que o efeito nunca é o mesmo: a diferença se 

instaura na singularidade de cada caso. Nessa Clínica há um diálogo bastante 

particular, como aposta de mudança possível na fala e na posição subjetiva do 

afásico frente a ela e ao outro51:   

 

(...) diálogo não é “interação social”: é linguagem sobre 
linguagem “chama viva” que determina os sentidos ou que os 
dissolve, que sempre demanda a possibilidade de interpretação 
(seja ela bem ou mal sucedida) (TESSER, 2007, p. 64). 

 

Tesser acrescenta que é nesse encontro com falas patológicas que “fica 

irremediavelmente suspensa à ilusão de controle” (idem, ibidem).  Estão aqui 

postas as noções centrais da Clínica de Linguagem que suporta o não-sentido 

e que não se guia pela necessidade de compreensão do significado da fala: a 

escuta é guiada pela “densidade da trama significante” (LIER-DeVITTO, 2000 e 

outros). O corpo do clínico (sua escuta especializada) fica ali, afetado por ela e 

dessa posição ele arrisca uma interpretação.  

Bom lembrar que, assinalam Lier-DeVitto & Arantes (1998) é, desde De 

Lemos (1992), que: 

 

Interpretação fica compreendida na ideia de 
ressignificação/restrição – os fragmentos dispersos e 
indeterminados na fala da criança vão ser restringidos ao 
serem articulados numa cadeia significante da língua 
constituída , num texto, escapando ao desdobramento 
imprevisível do significante, à homonímia e à deriva (LIER-
DeVITTO & ARANTES, 1998, p. 67) (ênfase minha). 

 

Chamo a atenção para a noção de “interpretação” como restrição e para 

a relevância do outro, como “instância da língua constituída”, nessa proposta. 

                                                 
50 Esta noção que foi retirada da Psicanálise por M.T. Lemos e introduzida no campo da 
Aquisição para dar relevo à ideia da criança no Interacionismo.  
51 Também, mais uma vez, é importante lembrar que esse diálogo é “triádico” – a língua ocupa 
seu lugar nesse entre-dois (como indiquei nas reinterpretações dos segmentos acima).  
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Sendo assim, não podemos falar em uma clínica com informação psicológica 

sobre a subjetividade, que é, por definição, uma clínica da “compreensão”, do 

significado. Lier-DeVitto & Arantes (1998) sublinharam que se há “força 

estruturante da interpretação do outro” (idem, p. 67), não é outra coisa que se 

deve esperar também numa clínica em que “o sentido não se define devido a 

um incessante deslocamento de fragmentos ao longo do texto” (idem, ibidem). 

O que se suspende é a “oferta de significado”, embora o clínico, partindo da 

trama significante do afásico, recolha, nela uma direção para uma construção 

imaginária, que possa, com a autorização do paciente, dar algum contorno e 

certa consistência ao diálogo clínico.    

Falando sobre a interpretação de falas sintomáticas de crianças, as 

autoras sustentam que: 

 

A interpretação (...) deve “quebrar” o que aprisiona o sujeito 
em seu sintoma na linguagem para que sua fala possa voltar 
a passar pela linguagem do outro, pela “perspectiva 
estruturante” dessa fala. Queremos dizer que o 
“estruturante”, do Interacionismo, só pode se fazer valer 
depois, que um gesto “terapêutico”  se faça valer (LIER-
DeVITTO & ARANTES, 1998, p.71). 

 

Interpretação na clínica e interpretação de falas de crianças “na vida 

real” por leigos não coincidem. Não coincide com ambas, também, 

especialmente no que tange aos seus efeitos, a interpretação de falas afásicas, 

já que, nesses casos, há algo de irremediável, de incorrigível, que lhe opõe 

resistência: um Real, que não se deixa apanhar no enlaçamento do Simbólico 

com o Imaginário de uma interpretação52. Interpretação é restrição, contenção 

de deriva e certamente tem importância53 para terapêutica, seu alcance varia 

de caso a caso. Interessa dizer que a interpretação na Clínica de Linguagem 

não é qualquer, tem especificidades e efeitos plurais e inesperados, que só se 

fazem notar no “só depois”, como diria Freud, ainda que se trate de escuta 

                                                 
52 Agradeço esta pontuação a Lier-DeVitto. 
53 Trata-se de uma escuta que é constituída na articulação “em cena” e “fora de cena” (LIER-
DeVITTO & ARANTES, 1998). “Em cena”, o corpo do clínico fica marcado pela presença do 
paciente e pela qualidade de sua fala (voz, tom, melodia da articulação significante). Na escuta 
“fora de cena”, ele “lê” segmentos anotados, registros feitos e é deslocado para a posição mais 
próxima de um investigador: há uma distância do paciente, mas sua presença fica como efeito 
na escuta “em cena”, como ensina Lier-DeVitto. Arantes (2001) mostra que ambas são 
integradas, “não há transcrição que não seja já uma interpretação por mais que seja guiada 
pela atenção, por mais que seja regida pela ilusão de reprodução de uma fala” (idem, p. 152). 
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especializada , instruída por uma teoria de linguagem e de sujeito, como 

procuro mostrar54. 

Na entrevista, a escuta do terapeuta fica sob efeito do discurso da 

queixa e da demanda – momento de recolher o paciente e seu sofrimento e 

que supõe, ao clínico, um saber sobre a sua fala. Sustentar este imaginário 

mostra a Psicanálise55, é parte do manejo clínico, pois ele carrega uma aposta 

na possibilidade de tratamento e de mudança na fala. Os efeitos desse 

procedimento são vislumbrados no próprio tratamento (MARCOLINO, 2004). 

Na avaliação de linguagem, está em jogo o efeito do encontro entre o corpo 

teórico do clínico e a fala do paciente, assim como a interpretação da relação 

do paciente com a própria fala e no diálogo (FONSECA, 1995, 2002 e outros; 

MARCOLINO, 2004, 2009a), para que uma direção de tratamento possa ser 

vislumbrada para aquele caso. Para tanto,   

 

[interessa] dizer que no jogo entre linguagem (as operações 
do discurso universal, nos termos lacanianos) e fala 
(discurso do sujeito), a primeira leva vantagem: irrompe a 
cadeia, dirige-se pela homofonia e pela homonímia e 
perturba a contiguidade. Assim, embora o sujeito não fique 
totalmente encoberto porque sustentado nos e pelos 
fragmentos de fala, pertinentes a uma cena vivida, esses 
fragmentos emergem em pedaços concatenados, mas 
desordenados, que podem colidir. Pedaços muitas vezes 
estilhaçados e que se aglutinam. As palavras desviam-se 
das formas da língua constituída e desmontam o andamento 
do discurso, que se embaraça e embaralha o falante. O 
falante é ultrapassado pelo movimento da língua e s e 
esforça (sem sucesso) para responder ao outro  
(MARCOLINO, 2004, p. 102) (ênfases minhas). 

 

Em quadros afásicos, a Língua é coadjuvante no palco do sujeito, como 

vimos acima. O sujeito afásico parece transitar nessas cenas sem poder fazer 

restrição nos movimentos da cadeia. Como afirma a autora mencionada, ali 

costuma haver “língua demais no fluxo verbal do afásico e sujeito de menos 

nesse fluxo” (idem, p. 106). 

Na terapia, estabelece-se o diálogo clínico, propriamente dito, que é 

tocado pelos movimentos da interpretação do terapeuta e os efeitos dela na 

                                                 
54 Ver sobre interpretação na Clínica de Linguagem, também Spina-deCarvalho (2003) e 
Pollonio (2011). 
55 Remeto o leitor ao texto de Cláudia de Lemos “Saber a língua e o saber da língua” (1991). 
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fala do afásico. Ou seja, em causa está a afetação que esse jogo possa 

exercer em favor do paciente56. Na terapêutica, então, é a expectativa de 

mudança que ganha espaço – é isso que o paciente e o terapeuta almejam 

mudança na estrutura: na organização da fala e na posição do sujeito com sua 

fala. 

Com todas essas considerações teóricas é visto que o procedimento 

avaliativo e terapêutico não serão guiados por instrumentos padrões ou testes 

específicos, todavia uma sessão a deriva não pode ser sustentada. Marcolino 

(2009a, p. 9) ensina: 

 

Há diferentes modos de conduzir o diálogo e depende de 
cada caso. Alguns afásicos falam/escrevem fatos vividos, 
outros se apoiam em textos lidos, crônicas narradas pela 
terapeuta, em figuras. O texto, muitas vezes, restringe a 
dispersão textual e permite que o terapeuta “empreste a 
voz” ao afásico. Como propôs Fonseca (2002), o afásico 
deve tomar a palavra na sessão – tomar “vez e voz” na 
linguagem mesmo com a fala despedaçada ou no seu 
silêncio. 
 

As discussões e considerações teóricas da Clínica de Linguagem com 

afásicos foram apresentadas: assume-se uma clara concepção de linguagem, 

de sujeito e procura-se retirar daí consequências para a clínica, as quais 

afetam as decisões clínicas. 

Sendo assim, a fala em sofrimento, postulada por Fonseca (1995) é, na 

afasia, ponto nodal para discussão de uma clínica e, para se ter um acesso 

seguro a essa fala, é condição necessária a assunção de uma teoria de 

linguagem em que “erro” e “sintoma” possam receber uma abordagem positiva, 

não guiada por um ideal gramatical como padrão de medida para aquilo que 

acontece nas manifestações linguísticas do sujeito. A possibilidade de 

mudança fica, então, subordinada à interpretação e à escuta especializadas, 

i.e., constituídas por uma teoria. Portanto,: 

 

No que concerne à terapêutica, propriamente dita, deve-se 
dizer que sua base implica, do lado do sujeito , que ele 
tenha “vez e voz” e, do lado do terapeuta , que ele suporte 
e se sustente frente a uma fala/escrita/escuta “em 

                                                 
56 Ver mais sobre isso em Marcolino (2004), quando ela discute, inclusive, um caso clínico para 
ilustrar noções teórico-clínicas.  
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sofrimento” (Fonseca, 1995). O modo como o sintoma se 
instancia é que determina a interpretação do terapeuta. 
Interpretação que, portanto, não se realiza à revelia  das 
manifestações verbais do paciente, mas que incide sobre 
ela. Se não há regra ou norma para interpretar (Arantes, 
2001; Fonseca, 2002; Spina-de-Carvalho, 2003, entre 
outros) há que se respeitar uma condição essencial para 
que a interpretação não produza um efeito disruptivo (...) Só 
assim faz sentido o “fazer texto” nas sessões de 
atendimento fonoaudiológico (FONSECA, 2011, p. 2340) 
(ênfases minhas). 

 

Ainda sobre a terapêutica, a autora propõe, como procedimento clínico, 

um entrecruzamento entre fala-escrita do paciente e terapeuta, levando em 

consideração que ambas as modalidades (fala e escrita) podem ser afetadas 

nas afasias e que, de um modo geral, essas modalidades de linguagem 

afetam-se mutuamente. Com intuito de caminhar na direção da terapêutica e 

seus efeitos na Clínica de Linguagem com afásicos, abordo, a seguir, dois 

casos discutidos por Marcolino e Catrini (2006). O primeiro é o da senhora L., 

que apresentava alterações de prosódia, de articulação textual e, ainda, tinha 

incoordenação pneumofonoarticulatória. Sua fala era truncada, cheia de 

pausas, sua voz era sussurrada e o ritmo lento, mas L., apesar de tudo, 

sustentava um texto, o que favorecia a escuta e a interpretação do clínico, 

garantindo o diálogo. Sua leitura era intermitente (faltava pedaços) e afetava 

negativamente a apreensão do texto lido. Para escrever uma palavra, era 

preciso que ela a falasse – lugar mesmo dos cruzamentos entre leitura, 

oralidade e escrita.  Frente a essas dificuldades e achados clínicos, uma 

direção terapêutica se configurou. Textos orais e escritos passaram a ser 

produzidos. Ao lado disso, insistiu-se numa terapia melódica e respiratória para 

que a fala pudesse ganhar maior inteligibilidade. Apostou-se que a jogada com 

a escrita sustentaria a narratividade, a expansão da textualidade (que se 

mostrou viável na fala), com esses cruzamentos entre leitura, oralidade e 

escrita. Quando L. teve alta, estava com maior autonomia tanto na leitura, na 

fala (melhor compassada) e na escrita. Ela havia recuperado, certamente, uma 

escuta mais afinada para suas próprias produções.  

As autoras comentam, também, o caminho clínico da senhora P., no 

qual suspeitou-se de uma alteração vocal e de dispraxia, além do quadro de 

afasia. Ela, também, sustentava-se num texto, mas numa fluência truncada e 
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muito prejudicada devido às alterações associadas. A fala parecia presa numa 

mesma materialidade sonora. A terapeuta deparou-se, na terapia, com forte 

resistência de P. para escrever textos espontâneos, mas a partir da leitura de 

uma crônica, ela tentou escrever o que tinha lido, e, pela dificuldade, acabou 

desistindo. Surpreendentemente, na sessão seguinte a esta, a paciente trouxe 

um texto bem estruturado e com marcas de oralidade (pedaços de diálogos 

vivenciados). P. passou a escrever textos nas sessões e, assim, montou um 

diário (sem pedido da terapeuta). As situações clínicas passaram a ser 

baseadas no que ela escrevia - fala e escrita articularam-se.  

A referência feita a esses dois casos teve como objetivo indicar uma 

direção de tratamento, que tem se mostrado muito produtiva na Clínica de 

Linguagem com afásicos, que é a de investir no cruzamento de modalidades da 

linguagem, dando vez ao paciente de partir da esfera em que está/sente-se 

melhor situado. A articulação entre estas modalidades é viável porque são elas, 

todas, “linguagem” e, por isso, entrecruzam-se por serem regidas por um único 

funcionamento - pelas leis de funcionamento interno da linguagem 

(GUADAGNOLI, 2007).  É certo que o modo de implicação dessa articulação é 

decidido caso a caso, já que guiado pela condição de cada paciente e pelos 

achados singulares que aparecem na avaliação e ao longo do tratamento. Ora, 

se é uma estrutura dialógica que comanda a interpretação, não poderíamos 

mesmo supor uma proposta que possa antecipar a direção de um tratamento 

ou que suponha, ao paciente, habilidades cognitivas suficientes que possam, 

por “insight” ou por um “saber sobre” seus problemas, conduzi-lo a mudanças 

clínicas – o sintoma é “repetição sem vontade ou saber” (LIER-DeVITTO, 

2003), é aprisionamento involuntário numa condição indesejada (LIER-

DeVITTO & ANDRADE, 2011) que não permite ao falante “passar a outra 

coisa” (ALLOUCH, 1995; LIER-DeVITTO & ARANTES, 1998). 

Nessa rota, Lier-DeVitto & Fonseca (1997) suspendem qualquer 

possibilidade de apoio em “habilidades metalinguísticas” na terapêutica, já que 

erro e acerto não dependem, como sublinham, de uma “decisão consciente” do 

sujeito, – no erro, o sujeito é surpreendido – “é pego por trás”, no só depois de 

dizer (lembrando Freud). Erros são, como os acertos, efeitos  de um mesmo 

funcionamento. Com De Lemos, podemos dizer que não há saber sobre a 

língua  (idem, 1991). Instigar o sujeito a pensar sobre a linguagem não produz 
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efeitos em uma clínica, na qual o saber é posto como interrogação e espaço de 

mistério. Portanto, concordo com Lier-DeVitto (2003), citada por Marcolino-

Galli, que: “não há estratégia cognitiva que retire o falante de seu sintoma, 

ainda que ele tenha escuta para os furos em sua fala” (idem, 2013, p. 110). 

Foi a partir desse percurso, e atravessada por essa teoria, que discuti 

em minha monografia alguns pontos da terapêutica no caso de um afásico com 

a nomeada fala jargonafásica. Foi este atendimento que mobilizou meu desejo 

teórico, que resultou nesta dissertação. Retomo, no capítulo 3, o mesmo caso 

clínico com novo olhar, menos ingênuo suponho, confiante na afirmação de 

Fonseca (2002, p. 207): “no “caso”, realiza-se a conjunção do enfrentamento 

da opacidade de uma fala e da apreensão da natureza das ações clínicas”. 

Este é o próximo passo desse trabalho.   
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CAPÍTULO 3  

CLÍNICA DE LINGUAGEM E O JARGÃO NA AFASIA 
 
 

Em virtude mesmo das propriedades do significante e 
do significado, a tentação eterna à qual sucumbe o 
próprio linguista, e com mais forte razão aquele que 
não é linguista, é a de considerar que é o lado mais 
aparente do fenômeno que lhe dá plena configuração. 

(Lacan, Seminário 3, As Psicoses, p. 262) 
  

A epígrafe acima se ajusta bem à natureza do que ocorre na clínica – há 

um mais além, um mais essencial sobre o sintoma, que não se dá a ver senão 

como fruto de teorização. Apreender a mobilidade na estrutura significante é 

um exemplo maior disso. Guardemos esta citação e caminhemos na direção da 

clínica e da referida jargonafasia. Uma discussão sobre falas com “jargão”, na 

Clínica de Linguagem, foi realizada por Oliveira e Marcolino (2009), que 

abordam a questão discutindo atendimentos de duas pacientes. As 

autoras destacam que o raciocínio médico-organicista é legitimamente guiado 

pelo acontecimento cerebral, assim como a terapêutica que é medicamentosa 

(VIERIA, 1992). Ao fonoaudiólogo, caberia, então, outra modalidade de 

raciocínio, um que desse destaque e importância à perturbação linguística e ao 

sujeito em sofrimento. Posso, neste momento, dizer que, no primeiro capítulo, 

parti e procurei enfatizar a afirmação de que “uma definição generalizada do 

termo [jargão] é o que se vê, via de regra, na literatura. Não há (...) um olhar 

que esclareça a natureza do jargão na afasia” (OLIVEIRA & MARCOLINO, 

2009, p. 39). Neste momento, passo aos comentários sobre dois atendimentos. 

Volto-me para uma paciente afásica há quinze anos, que pode participar 

de várias atividades diárias, inclusive de “rodas de chimarrão”, e que busca 

sustentar suas relações com os outros. Ela chega à clínica e a queixa é 

enunciada por um familiar, com autorização dela. Na avaliação de linguagem, 

observou-se uma fala pouco inteligível e que poderia ser qualificada como fala 

jargonafásica. Ainda assim, ela se empenhava em manter sua posição de 

falante, esforçando-se para manter seu turno dialógico. Como esta paciente 

conseguia indicar “sim” e “não” com meneios de cabeça, era possível 

apreender quando negava ou aceitava a interpretação da terapeuta - gestos e 
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entonação melódica também favoreciam a interpretação. A paciente não 

parecia apresentar problemas de compreensão. Oliveira e Marcolino (2009) 

discutem este caso envolvendo a necessária problemática da relação corpo-

linguagem – bem entendido “corpo que insiste como linguagem e pede uma 

interpretação” (idem, p. 43).  Vejamos um segmento: 

  
SEGMENTO 10 

   
T: fez pão ou não? 
P: (movimento de cabeça indicando “não”) 
T: Não fez pão? 
P: a-a-amanhã (sorrindo) 
T: Amanhã? 
P: ãhã 
T: Ái que ótimo, hum? 
    E bolo, qual a senhora gosta mais de fazer? 
P: in-untadato  

T: bastante? 
P: ãhã (movimento de cabeça indicando “sim”) 
T: então amanhã a senhora vai fazer bolo? 
P: (movimento de cabeça indicando “não”) Pão! 
T: Pão, ah! Vai fazer pão amanhã?             
(OLIVEIRA & MARCOLINO, 2009, p. 43). 

  
Outra afásica, que teve um AVE recente, afastou-se de suas atividades 

– ela só assiste televisão. Na entrevista ela leva a mão à boca e ao pescoço, 

como que indicando sua queixa à terapeuta. Na avaliação da linguagem, 

anotou-se que sua compreensão era falha, intermitente. Ela fazia poucos 

gestos para acompanhar a fala monótona, sem mobilidade suficiente de 

entonação. Durante todo o processo diagnóstico, a terapeuta solicitava que ela 

fizesse gestos para facilitar a interpretação e favorecer a construção de 

um  diálogo. Sua fala era repleta de pseudo-palavras; na verdade, uma fala que 

encolhe e se expande em torno de alguns segmentos. Ela só respondia “sim” a 

qualquer interpretação do outro e não sustentava sua posição de falante no 

diálogo. Vejamos o segmento abaixo: 

 

SEGMENTO 11 

  
T: que novela que a senhora assiste? Aquela das 6? 
“Eterna Magia”? 
P: tran  (movimento de cabeça indicando sim) 
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T: ou não?... É a das 7, da Record? 
P: tran (movimento de cabeça indicando “sim”) 
T: qual que mais gosta? A das 7 ou das 6? 
P: taran  (movimento de cabeça indicando “sim”) 
T: qual? 
P: tarantaran  

  
(...) 
  
(6) - (a terapeuta sabia que a paciente não tinha ido à 
praia) 
T: A senhora foi pra praia ontem? 
P: taran (movimento de cabeça indicando “sim”) 
T: A senhora FOI PRA PRAIA?!!! 
P: taran  (movimento de cabeça indicando que “sim”) 
T: Então, a senhora FOI prá praia! 
P: (faz expressão de surpresa, seguido de meneio de   
     cabeça “não”) 
(OLIVEIRA & MARCOLINO, 2009, pags. 44-45). 

  
  
Muito diferente do segmento anterior, neste, há um falante com um 

corpo aprisionado num mesmo conjunto sonoro (/t/ /r/ /ã/) ; um falante numa 

condição que responde apenas ”sim” às perguntas da terapeuta, a não ser 

quando, frente à ênfase dada ao desencontro e indeterminação que esse “sim” 

promove, ela, diante do “FOI”  insatisfeito e interrogante da terapeuta, na sua 

última pergunta deste segmento, devolve, um “não”, que dá maior consistência 

ao diálogo em curso. Talvez se possa dizer que a escuta da paciente foi 

“despertada” pela ênfase da terapeuta em “FOI”, quando enunciou sua 

pergunta: um efeito de linguagem, que pode afetar o falante! As autoras, frente 

a este caso, dizem: “há afasia nesse “corpo que fala” e, com Lier-DeVitto 

(2003), lembram que sintoma é: “repetição de um corpo que não pensa 

absolutamente, faz. [Trata-se de uma repetição] sem finalidade e sem 

ocultação” (OLIVEIRA & MARCOLINO, 2009, p.45). Enfim, o 

corpolinguagem dá mostras, mesmo, da imbricação de diferentes, na condição 

jargonafásica da paciente.  

Ainda que haja algo de aproximativo nos casos da assim denominada 

Jargonafasia, i.e., uma redução expressiva da massa sonora de uma língua, 

que reduz oposições, abala a segmentação esperada e leva à composição de 

pseudo-palavras, o que resta de possibilidades de uma língua é imprevisível, 

tanto quanto a sintomatologia geral e seus efeitos no sujeito-falante, como 
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vimos acima. Desse modo, o atendimento fonoaudiológico exige considerar 

que dois casos nunca sejam iguais, tanto na manifestaçã o quanto no seu 

tratamento . A posição do afásico na linguagem e a sua relação com o sintoma 

indicam direções terapêuticas singulares57. Estas questões dizem de uma 

clínica que não pode ser antecipada nem normatizada uma vez que um sujeito 

afásico emerge nessa fala dita jargonafásica em posições imprevisíveis, tanto 

quanto é diverso o modo de um enfrentamento subjetivo da doença. A afasia 

escancara em suas manifestações plurais a impossibilidade de, mesmo frente 

a uma tentativa de generalização, fechar um quadro estável e previsível – há 

algo de único que resiste a caracterizações, algo que diz do corpolinguagem. 

Marcolino (2009b) não deixa de questionar a lógica classificatória das 

parafasias. Lembremos a discussão apresentada no capítulo 1 em que procurei 

apontar para as tentativas infrutíferas de definir a jargonafasia pela quantidade 

de parafasias na fala do paciente. Marcolino levanta algumas interrogações. 

Ela pergunta: “como sustentar que a parafasia seria uma falta de 

conhecimento, se o que falta na fala, em um momento, pode se presentificar 

nessa mesma fala em segundos?”. Ela aponta, com isso, para a 

heterogeneidade das manifestações, na fala de um mesmo paciente (LIER-

DeVITTO, 2002, 2008). Convém dizer que as explicações e menções à 

parafasia, na literatura da área da saúde58 estão vinculadas a déficits ora 

orgânicos, ora cognitivos. O estatuto linguístico dessa modalidade de 

manifestação não é sequer considerado. Esse raciocínio tão comum a respeito 

das parafasias foi questionado por Freud. Em suas palavras: 

  
A parafasia observada em alguns doentes não se distingue 
em nada daquela troca ou mutilação de palavras que quem 
é saudável pode encontrar em si próprio em caso de 
cansaço; de atenção distraída ou sob a influência de 
estados afetivos (...). É importante considerar a parafasia na 
sua vasta acepção como um sintoma puramente 
funcional , como um sinal de funcionalidade reduzida do 
aparelho associativo da linguagem . (FREUD, [1891] 
1977, p. 35) (ênfases minhas). 

  
Parece, mesmo, que nas jargonafasias há redução (do volume da massa 

sonora disponível para o sujeito e, portanto, oposições distintivas). Por isso, há 

                                                 
57 Sobre uma discussão a respeito da relação universal-singular, ver Andrade (2003). 
58 Assim como mostrei nas definições de jargão. 
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prejuízo da funcionalidade do aparelho da linguagem, que não destrói o jogo 

cego das leis de referência interna da linguagem (eixos metafórico e 

metonímico). O brilhantismo desse autor é inegável, quando se leva em conta a 

força do pensamento organicista de seu tempo em que a doença ficava no 

centro de toda explicação. Freud trabalha a parafasia como um sintoma 

linguístico  ligado ao funcionamento de um aparelho da linguagem. Se, como 

sinal observável há uma fala-falante em sofrimento, é preciso ir além do 

manifesto: é preciso teorizar, lembrando que o efeito dos acontecimentos 

estranhos na fala afásica são muito diferentes de um lapso, de um neologismo 

e assim por diante (MARCOLINO, 2009b)59. Nessa direção, “não é a presença 

ou ausência da parafasia que determina o patológico de uma fala, mas também 

a posição do falante diante dela” (MARCOLINO, 2009b, p. 125). Esta afirmação 

se ajusta perfeitamente ao que discuto neste trabalho, que se afasta de 

descrições e parte em busca de explicações teórico-clínicas, não perdendo de 

vista que afásicos vivem “uma condição linguística dramática, que só é [por ele] 

experimentada” (op. cit., p. 126). 

Lemos, ainda, em Freud que “há casos em que os afásicos não dizem 

nem sequer uma palavra compreensível, mas desbobinam sílabas sem sentido 

numa sequência inexaurível (lengalenga incompreensível, jargonafasia) (idem, 

[1891] 1977, p. 36)”. Sabemos, porém, um pouco mais sobre redução e 

prejuízo do aparelho de linguagem, que afeta a posição do falante e dificulta o 

enfrentamento dessa fala na clínica (e fora dela), especialmente quando 

ficamos frente a pessoas com a dita jargonafasia. Foi assim que me vi quando 

realizei um atendimento, que abordarei em seguida. Partamos, então, para a 

discussão clínica. Procurarei mostrar segmentos de sessões, de um mesmo 

paciente que iluminam, a meu ver, disparidades que colocam  obstáculos à 

lógica classificatória e interrogam definições. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Ver sobre essa questão, De Lemos (2006), a respeito do paralelismo. 
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3.1  O jargão na afasia – Interrogações  clínicas 
 

3.1.1 Os enunciados de Iziquias  
 
Iziquias60 foi atendido por mim no período de 2010 a 2011, quando eu 

era ainda estagiária na Clínica Escola de Fonoaudiologia da Unicentro – 

CEFONO61. Deparei-me com uma fala, que pode ser ilustrada no segmento 

abaixo: 

  
SEGMENTO 12 - Terapeuta apresenta um texto62 para leitura e paciente 
aponta para os olhos. 
Terapeuta = T                                  Paciente = P 
 

T: O que o senhor quer me dizer?   

  P: Essa aqui não dá. 

T: Não dá?   

  P: Essa ki ota, 

     isse  ica, 

     não tá aí , ó! 

T: Ah, hoje o senhor não tá  de óculos.   

  P: É, é, e tona lála, né, 

                        lá bolina. 

T: Daí o senhor não enxerga.   

  P: Isso , dáda li landa, 

              daí no meda, 

    a muié i dexo.  

T: A mulher esqueceu, né?   

  P: É. 

T: Ah! O senhor não trouxe os 

óculos hoje.  

  

  P: Isso.  

                                                 
60 Nome fictício. Vale dizer que não mantive o mesmo nome utilizado na monografia por razões 
teóricas que serão discutidas mais adiante. 
61 Minha formação como Fonoaudióloga foi pela Universidade Estadual do Centro-Oeste 
(Unicentro/ Irati - Paraná). 
62 O texto apresentado para leitura foi uma fábula: “O Leão e o Rato” e pode ser consultado em 
anexo. 
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T: Mas toda quarta o senhor tem 

que trazer os óculos ! 

  

  P: Isso, pois é, o! 

Só tava aqui, “ela puta que merda ”! 

Iziquias PIDEU e agora... (forte 

entonação). 

T: Esqueceu os óculos, mas perdeu 

ou esqueceu ? 

  

  P: Não né, tá lá em casa.  

T: Ah, tá!.   

  P: Iti lá casa. (faz gesto  de vir) 

T: Hum! Daí, quando o senhor já 

estava vindo pra cá que o senhor 

lembrou que esqueceu. 

  

  P: Ham! É memo! (SI). 

  

 

A fala de Iziquias é comprimida, contida e não se presta ao que ele “quer 

dizer”. Há segmentos pouco inteligíveis (em azul), mas o diálogo caminha em 

meio à desordem afásica, apoiado em gancho discursivo destacado pela 

terapeuta (óculos, esqueceu, etc), que destaquei, em negrito. Iziquias procura 

sustentar uma posição, embora não possa esclarecer se foi ele ou se foi a 

mulher que “esqueceu” os óculos, ou se esqueceu ou perdeu os óculos. 

Operações mais sofisticadas, como discursos indiretos, não ocorrem, o que 

restringe possibilidades enunciativas e, sem distribuição de vozes, há 

perturbação no sentido.  

O segmento abaixo mostra um deslocamento de posição deste sujeito. 

Frente à proposta de leitura, vejamos o que acontece: 

  
SEGMENTO 13 - Leitura de um texto, em que a palavra inicial era “DEUS”. 
T = Terapeuta                                              P = Paciente 
 

T: Exatamente, é agora, sim, 

“Deus” , leia seu Iziquias! 
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  P:    Diu  anole, diu  

um desse lio som (SI). 

um, dois, três, quatro, cinco,  

um, dois, quatro, cinco,  

um, quatro, cinco, quatro.  

T: Quatro...quatro letras.   

  P: um, dois, quatro, “Deus” , 

     um, dois, cinco. 

T: Um, dois, três.   

  P: um, quatro, cinco. 

T: quatro.   

  P: um, oito. 

T: um.   

  P: Um. 

T: dois.   

  P: cinco. 

T: três.   

  P: cinco. 

T: quatro.   

  P: quatro, cinco. 

T: um, dois, três, quatro, “DEUS”.   

  P: um, dois, três, quatro. 

T: Então diga, seu Iziquias!    

  P: É um dois, cinco, coisse inossa, 

Nossa Senhora!  

  
 

Nesse segmento, após o deslizamento do artigo indefinido “um” para 

sequências intermináveis de enumerações, vemos Iziquias sem a menor 

possibilidade de relacionar “quatro” ao número de letras em “DEUS”, como 

procurava aproximar a terapeuta. Parece-me que quando ela suspende sua 

aderência à enumeração e demanda outra cadeia com “Então diga, seu 

Iziquias!” é que o paciente pode chegar a uma expressão cristalizada (“Nossa 
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Senhora”), mas fora do aprisionamento da enumeração. Algo aí foi operado 

entre falas, não se pode confiar na possibilidade de reformulação, mas há corte 

e outro enunciado pode se produzir.  Não poderia deixar de reiterar, então, que: 

  
‘Seleção’ tem a ver com a noção de efeito , noção que 
implica um sujeito não diante da linguagem, mas instigado 
por ela. Ou seja, o sujeito pode “querer” ou “não querer” (...), 
mas não é o sujeito quem determina o que vem à tona 
no seu dizer  e, muito menos, decide sobre quais elementos 
devem concorrer para ocupar um lugar na cadeia. [Nesse 
sentido], ser intérprete é, então estar submetido  a 
restrições de natureza sintática e discursiva. 
Insistimos: submetido e não em controle . (DE LEMOS, 
1993 apud LIER-DeVITTO & FONSECA, 1997, p. 59) 
(ênfases minhas). 

  
Sendo assim, se Iziquias está “ao lado do que quer dizer”, é “intérprete”, 

portanto, ele persiste aprisionado numa fala fora de seu comando. Vemos, 

aqui, efeitos do Real do corpo abalado pela afasia, que deixa rastro também de 

apraxia. Entendo, na mesma linha que Catrini (2011), que apraxia é uma 

questão de linguagem , que deve ser pensada na relação indissolúvel do 

corpolinguagem: “a máquina orgânica é posta em movimento quando suas 

engrenagens são atreladas às engrenagens da linguagem” (CATRINI, 2011, p. 

111). Na Clínica de Linguagem, não há proposta de reabilitação destacada do 

tratamento da apraxia - ela é “patologia de linguagem”, é corpo falante que se 

desorganiza por efeito de um mal que afeta engrenagens do corpo que fala. 

 

3.1.2  Avaliação e direcionamento terapêutico  

 

Situado alguns aspectos da fala de Iziquias e de sua posição na 

linguagem, avancemos. O percurso que procurarei descrever caracteriza 

momentos do diagnóstico . A partir dele, indicarei efeitos de alguns 

procedimentos terapêuticos. Este tratamento envolveu todas as modalidades 

de linguagem – fala, escrita, leitura, música e mesmo gestos. A terapia 

melódica (ênfase no ritmo, nas rimas e na segmentação) foi meu caminho 

inicial63.   Segundo Ortiz (2006), uma fonoaudióloga convencional, que trabalha 

com base em estimulações variadas, em exercícios articulatórios, em 
                                                 
63 Algumas dessas questões foram abordadas em minha monografia e são, 
agora, aprofundadas. 
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estimulação auditiva e repetições, um “tratamento melódico” deveria ser 

dividido em passos para “treinamento”: 

  

� Primeiro, diz ela, o paciente deve ser instruído a seguir o ritmo de 

uma melodia com as mãos , acompanhando a terapeuta. 

� Depois, nesse ritmo marcado, frases do dia-a-dia são inseridas . 

� A terapeuta, aos poucos, deve diminuir sua participação. 

� Ao final deste processo, a melodia  e a participação da terapeuta 

devem ser retiradas. 

 

Tal procedimento não foi implementado desta maneira, mas 

ressignificado a partir de uma perspectiva linguística (estrutural) – não houve 

ordenação de “passos de treinamento”. A ideia é que a música, por acentuar 

compassos de fala , possa despertar a escuta, na medida do possível, para a 

cadência  da língua  materna, e possa barrar a compulsividade desordenada do 

corpo falante. Segue um trecho da sessão: 

  
SEGMENTO 14 - Música: Deixa a vida me levar (Zeca Pagodinho – em anexo 

letra original). Proposta inicial: leitura da letra da música. 

 

T: Agora o senhor podia lê pra mim, 

o senhor consegue, vamos tentar? 

Desde o comecinho vamos tentar ler 

nos dois juntos? 

  

  P: Mama dede nimo novô tomá, 

                                  novô dexa ,        

                                  novô 

      ise,   ilba   ico,   itió,     itió  

    Entendeu? 

T: Não entendi seu Iziquias, tenta de 

novo me explicar. 

  

  P:  Iche fia,  

      itie fiu,  

      insistiu. 
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T: Insistiu?   

  P:  Isistieu, 

     Iziqueil e dá um para 

  ó insiti  (SI) 

  ó de vido. 

T: Vamos tentar ler?   

  P: Vamo ve!. 

T: Tenta o senhor ler.   

      (acompanhando o texto) 

P:  A letã assim co-onte. 

T: Hã, hã!....   

  P: Isso que é co-utie, 

  e esse co-otie. 

T: hum.   

(...) Começa a cantar durante a leitura. 

  P: (cantando) 

Isse codê riojô i tedió tedió, 

isse gatero ritiô, 

isse gó:: ritiô, 

isse gó:: retiô, 

isse gó:: reri (SI) tiôtiô. 

  

(prossegue no ritmo da música com 

os segmentos ininteligíveis). 

T: Uhum e o refrão?... 

 “E deixa a vida me levar” 

  

  P: (cantando) 

Isse tá:: letiô, 

isse tá:: litiô. 

T: “Deixa a vida me levar”.   

  P: (cantando) 

Ia mitiô, 
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isse tá:: i tone (SI) goretiê (SI) 

isse to::lite, uleto dolitete (SI). 

(risos).” 

T: Sou feliz e agradeço por tudo que 

Deus me deu. 

  

  P: É. 

T: Agora, só posso levantar as mãos 

pro céu... 

  

  P: Iteni i chira 

           e chirô (SI) 

T: Se não tenho tudo que preciso   

  P: Se onetiô, isse nosse::io, 

                      isse nosse io, 

                      isse buton nosso io 

(SI). 

T: Com o que tenho vivo de 

mansinho lá vou eu, se a coisa não 

sai do jeito que eu quero... 

  

  P: Me:: tilá, ilelá:: io chiresse  abosó 

(SI),       Ilêlê lichion 

              ilesê lichiô, 

        isse lolistum (SI). 

T: E aos trancos e barrancos lá vou 

eu sou feliz e agradeço por tudo que 

Deus me deu. 

  

  P: É. 

T: E deixa vida me levar.   

  P: Vide iteiló, siletá, 

                        isseletá, 

                        nosselito,       

             ileta::lito, 

             i::telo:litom (SI), 

                      liton, 
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    isse tonliton, 

    ite tonliton, 

    ite donliton, 

    ite tonliton (SI). 

T: Confesso que sou de origem pobre 

mas meu coração é nobre foi assim 

que Deus me fez,  o último refrão seu 

Marcos? E deixa a vida me levar.... 

  

  P: Ilelá ilô, ijó (SI) 

        leton, 

        leton, 

        leton, 

  iteloleton. 

  
 

Disse acima, que numa terapia melódica, espera-se que o paciente 

acompanhe o compasso da música. Iziquias tropeça e mesmo fracassa durante 

sua “cantarolação” por efeito de sua fala tão prejudicada. A terapeuta, cantando 

junto, sustenta a melodia, que se perde quando Iziquias canta sozinho seus 

pedaços de palavras que mal se compõem em poucas pseudo-palavras, que 

insistem com poucas alterações. Iziquias não conseguiu ler sem cantar, 

afetado pela sonoridade de uma letra de música, mas perdido na sonoridade 

da própria língua. Como afirmou Scarpa, a presença de neologismos e jargões 

impõem um desarranjo prosódico  na fala, que se movimenta com termos 

“fugidios, provisórios, cuja ocorrência dificilmente é previsível” (SCARPA, 2000, 

p. 380) (ênfase minha). Acima, assistimos a montagens e desmontagens de 

segmentos ininteligíveis e provisórios. 

Acontecimentos nesta sequência me fazem lembrar das discussões de 

Borges (1995, 2006) e Bosco (2005) sobre a importância do nome próprio na 

escrita. É através do nome próprio, assinalam elas, que a criança começa a 

escrever e são esses significantes que mobilizam a escrita de crianças, são 

eles a marca de identificação com a escrita, e também de identificação do 
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sujeito na escrita. Guadagnoli (2007) encontra essas marcas do nome próprio 

na escrita de pacientes afásicos, e aborda um caso clínico64. 

Chamou a minha atenção a insistência de “I” (Iziquias) nas composições 

significantes ininteligíveis neste segmento – som que está presente no nome 

próprio65 desse paciente e que se imprime fortemente na fala deste afásico. Em 

certo momento, depois de um “Insistieu” vem imediatamente “Iziqueil”... 

insiti. Vem seu nome próprio!  De todo modo, ao contrário do que esperei e, 

ainda, do que recomenda a literatura, a música não auxiliou neste caso. 

Iziquias ficou para longe de uma fala mais articulada. Redirecionei o 

atendimento para a leitura e recontagem de textos discutidos em sessão. 

Vejamos o próximo segmento: 

  
SEGMENTO 15 - Leitura da seguinte reportagem: 
“Eleições. Na véspera do início da propaganda eleitoral gratuita, a candidata do 
PT à Presidência da República, Dilma Russef, ampliou a vantagem sobre seu 
principal adversário, José Serra, PSDB, aumentando as chances de ser eleita 
no primeiro turno, mostra pesquisa Ibope. A petista está 11 pontos na frente do 
candidato tucano. Na pesquisa anterior, divulgada em 6 de agosto, Dilma tinha 
5 pontos de vantagem”. 
  
T: Então vamos ler comigo seu 

Iziquias . Eleições. 

  

  P: Ilial. 

T: Na véspe_   

  P: a de Ilial. 

T: do in ício...   

  P: in tóte... 

T: da   

  P: óte mado / como dado  

T: da propagan _   

  P: Intalá  

     licadá por aqui ilitifo 

                                                 
64 Esse caso será explorado em momento oportuno. 
65 Por esse motivo mudei o nome fictício do sujeito, procurando deixar mais próximo possível 
desses segmentos cristalizados que aparecem na fala, não sem a preocupação de preservar a 
identidade do sujeito. 
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T: eleitoral   

  P: Cule e sei 

T: gratui. ..   

  P: ta / dansálafa 

T: a candidata   

  P: polanguina i dona 

T: do   

  P: ide gunata 

T: PT à presidên_   

  P: a menico otalada 

T: cia   

  P: (SI) iqui litolia 

T: da republi_   

  P: iquiel  

T: ca   

  P: iquiel  a (...) 

  
Embora se possa reconhecer o modo de aprisionamento e repetição 

deste corpo que fala, pode-se apreender, nela, restos deformados do texto lido 

(IBOPE � in tóte), (ELEITORAL � Ilial /  Intalá) e repetido no diálogo nos 

enunciados da terapeuta. Há complementações esperadas (T: Véspe_ / P: a) 

(T: in ício / P: in tóte) (P: gratui_ / P: ta dansalafa) (P: Presidên_ / P: a). Fato é 

que pedaços se embaralham com outros criando aglutinações ininterpretáveis. 

Inegável, contudo, é que Iziquias lê e que sua fala recolhe pedaços dessa 

leitura e da fala da terapeuta. Houve efeito, mínimo que seja. No próximo 

segmento, é a tentativa do paciente falar sobre a leitura acima: 

  
SEGMENTO 16: 
  
T: E então, seu Iziquias, o que nós 

lemos agora? 

  

  P: Eu no tem na opa. 

T: O que o senhor não tem?   

  P: No tem fulá vê, vê cumé que ele 
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fez lá , dipalá em cima. 

T: Como é que ele fez , o quê seu 

Iziquias? 

  

  P: A mum, a mumse cá sabe? 

T: A música?   

  P: A munsecan(SI), salada sabe? 

T: Falada?   

  P: E tá momo se cola, (SI), e neuvada 

sabe? (SI) 

T: Não entendi , o que tem as 

eleições? 

  

  P: Aqui na a dilmo  nosso. 

T: A Dilma...   

  P: Isso essa no aqui, 

              essa aqui e 

              essa aqui não o po 

falá ,                 

              sabe no po falá, né , (SI). 

T: É, e o que o senhor acha da 

campanha deles até agora, da Dilma, 

o que o senhor acha? 

  

  P: Ela pundu tem os dois. 

T: Os dois?   

  P: Não tem né. 

T: O senhor tá vendo os dois?   

  P: É, vote li  dica num né. 

T: É.   

  P: De na casa, de nesso assim, né. 

T: Não sabe quem vai ganha?   

  P: É nisso. 

T: Quem o senhor acha que vai 

ganha? 
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  P: Acho que sesi cole, mas o ilmo.  

T: A Dilma? O senhor acha que ela 

vai ganha? 

  

  P: É, o votã  (SI). 

  
 

Embora esta fala “lance o outro para fora do sentido” (TESSER, 2007, p. 

19), parece inegável que ela assume semblante de fala – segmentos 

compassados mais extensos e segmentados emergem nessa tentativa de 

resposta. Eu insisto, mas o diálogo só não é vazio porque “eleições, Dilma, 

votar” circulam nos enunciados. Fico ali, à espera e à deriva, mas Iziquias não 

desiste e, isso, é mesmo surpreendente – revela a inesgotável força do falaser 

(LACAN, 1960). Um afásico progride, mesmo que o que diga se perca na 

escuta do outro, mesmo sem alcançar o seu “querer dizer”. Iziquias não 

desiste, ele insiste em sua inscrição como sujeito falante. 

 

3.1.3 Decisões clínicas: efeito da posição de um su jeito na linguagem  
 

Procurei mostrar, acima, que tentativas terapêuticas foram feitas (terapia 

melódica, introdução de leituras e solicitação de repostas a textos lidos). Fato é 

que eu sofria os impasses e as frustrações do tratamento e procurava 

caminhos. Eu acreditei – o que, de certa forma aconteceu, após o insucesso da 

introdução de músicas – que o apoio em um texto garantiria alguma sintonia 

entre nossas falas. Na maioria das vezes, porém, isso não se configurava. 

Surpreendente foi que o paciente passou a se desprender pouco a pouco do 

texto. Iziquias até acolhia a proposta de leitura, mas logo não queria falar sobre 

ela e, da forma trôpega como podia, procurava apontar para conflitos e 

sofrimentos pelos quais passava em sua casa. Em cada sessão, um pedaço de 

uma história diferente, que envolvia cunhados, irmãos, filhos e, principalmente, 

de sua mulher apareciam. Quando era possível, para mim, destacar alguma 

questão, Iziquias “desabafava” e esta fala parecia mais estruturada. Em uma 

das sessões, ele menciona o filho:  
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SEGMENTO 17: 
 
T: Uhum, o filho do senhor... Vai ser 

sempre a mulher do senhor que vai 

vir junto? 

 

 P: O filiti conte (SI) 

T: O que que tem ele? Não entendi.  

 P: Ele podú seca cósi e 

    ele ta tome,                                          

          ta tanane,  

    ele toma tóda (fazendo gesto de beber) 

T: Bebendo ? Não?  

 P: Há... 

T: O que é isso seu Iziquias? 

(repetindo o gesto feito pelo paciente 

anteriormente). 

 

 P: É. 

T: Tá bebendo bastante? É isso?  

 P: Eu num posso nada. 

T: Já num ta mais opinando.  

 P: E si no casa,  

     e si no quia,  

            não quis nada,  

            no silho no certo . 

T: É mesmo.  

 P: Eu tilho:  

“Ah nada! Eu no vô cama, eu vô 

toma mais, eu vô toma!”.  

(muda a entonação, como que imitando o 

filho. Abre os braços) 

T: E o senhor tá tentando ser firme 

com ele, e não tá dando certo ?. 

 

 P: É, ele é bom  no que piá. 

T: Ele é um bom piá, é?  
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 P: Eu falo na coele,  

                       coele no fala.  

T: Aham.  

 P: Mas fala, a mãe fala , mãe disse  - 

assim cola (SI). 

T: A mulher do senhor também tá 

falando.  

 

 P: Isso.  

T: Tá falando pra ele que tem que 

parar? 

 

 P: (SI) que nosilá, (SI),vai tale talá, 

     a mãe no pala . No pala.  

T: Mas ele continua bebendo?  

 P: É a mãe tá, (SI), no que letá, ele tá 

eu letá, eu já que, letule (SI) nela. 

T: Calma seu Marcos, vamos por 

partes: o senhor estava me 

contando do filho do senhor, que ele 

está bebendo. 

 

 P: Isso. 

T: Isso! E o senhor tá tentando fazer 

alguma coisa, mas não tá dando 

certo? 

 

 P: Isso, Deus livre . Ele chega em 

casa, “ah vamo toma um porre” , 

toma muto poque. 

T: Ele chega dizendo isso?  

 P: É co amigos.  

T: Com os amigos?  

 P: Agora só lidesso. 

T: O senhor vai deixa?  

 P: É a mulhé. 

T: A mulher?  
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 P: A mulhé pega nofirma, e é carri, 

num (SI), tô intentendo. 

T: Não é fácil, né, seu Iziquias!  

 
 

Penso que este longo segmento se presta à afirmação de que a direção 

terapêutica está sempre estreitamente ligada à posição subjetiva do paciente. 

Note-se que falas se afetam, índice de maior organização significante, nos 

termos da língua constituída; há, sem dúvida, alguns segmentos bem 

articulados. Saliento, frente a essas ocorrências, que relatos pessoais 

favoreciam Iziquias.  A leitura, a escrita e as narrativas eram irrelevantes para 

este afásico. Partindo da premissa de dar “vez e voz” e de que a clínica é 

espaço de diálogo para o paciente, assumi a direção terapêutica que dava 

sinais de estar mais próxima às questões daquele afásico. Procedimentos 

terapêuticos padronizados funcionam como prescrições generalizantes que 

obscurecem aquilo que é absolutamente particular em cada atendimento. Na 

Clínica de Linguagem, a escuta está aberta para o singular, para a demanda do 

sujeito a cada passo do tratamento (LIER-DeVITTO, FONSECA & LANDI, 

2007). Importante considerar que o luto pela perda da linguagem e por suas 

consequências é profundo e de difícil elaboração – a clínica deve poder 

participar desse processo delicado, que pode passar pelo choro ou por sua 

ausência. Iziquias nunca chorou; ao contrário: como que envergonhado, ele ria. 

Por vezes, ficava bravo e inconformado. Estes e outros movimentos participam 

do tratamento de forma expressiva. 

Na clínica, neste espaço íntimo, o paciente sentia-se livre para falar 

sobre questões que não eram acolhidas por mais ninguém - a afasia estreita o 

mundo das relações. Ainda assim, o atendimento foi encerrado por ele. Iziquias 

começou a faltar muito e, depois de algum tempo, a família ligou informando a 

desistência do atendimento. Não houve chances para manejo clínico da 

situação – a decisão foi imperativa.  
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3.1.4     Mais alguns comentários  
 

Guadagnoli (2007) ao abordar efeitos clínicos do atendimento de 

afásicos, envolvendo a articulação de diferentes modalidades linguísticas, diz 

com Fonseca (2002), que o banho de linguagem que se realiza na jogada 

fala/leitura/escrita/cópia surte efeitos importantes. Por serem regidas por um só 

funcionamento, essas modalidades podem afetar-se mutuamente66. Apoiada 

nessa premissa, Guadagnoli introduz comentários sobre dois atendimentos 

para mostrar que Mirela (nome fictício da paciente) não consegue enfrentar 

suas dificuldades na escrita, e que, quando confrontada com essa dificuldade, 

abandona o tratamento, apesar das mudanças notáveis que começavam 

aparecer em sua escrita.  

O senhor Josué, cuja produção era restrita a estereotipias, no 

cruzamento das modalidades fala/leitura/escrita/gestos, outros enunciados 

emergiram. O PCS (Picture Communication Symbols) foi, também, introduzido 

na terapia67. Josué não resistia às propostas terapêuticas, ao contrário, 

entregava-se a elas e suportava os limites de seus efeitos. A família (sempre 

parte importante no tratamento de pessoas fragilizadas e mais dependentes) 

ignorou o empenho de Josué e as mudanças na sua fala. O resultado não foi 

outro – interrupção do tratamento. 

Vemos nesses atendimentos, retratados por Guadagnoli, a dança das 

resistências (ou não) do paciente e, a força da família no tratamento. É central 

a questão do manejo clínico, que envolve enfrentamento de conflitos e crises 

familiares. Infelizmente, nem sempre, ele é possível ou eficaz. No caso que 

atendi, o impasse clínico foi inesperado e seu encerramento indesejado. 

Quando as faltas começaram a acontecer, marquei sessão com Iziquias e sua 

esposa.  Nela, procuro mostrar que Iziquias deveria decidir permanecer (ou 

não) no tratamento, acentuando mudanças na fala e subjetivas ocorridas no 

período do atendimento. Sua resposta é um “quero manter o atendimento”:  

 

                                                 
66 Questão também discutida por Marcolino e Catrini (2006), no artigo “O jogo entre 
falar/escrever/ler na clínica de linguagem com afásicos. 
67 Inserir um sistema de comunicação alternativo é uma decisão clínica. Figuras e símbolos 
podem produzir efeitos no sujeito, como apoio para sustentar um diálogo. Para uma discussão 
sobre a introdução da comunicação suplementar e alternativa na terapia com afásicos ver 
Marcolino, Oliveira & Deliberato, 2009. 
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SEGMENTO 18: 

 

T: Então, seu Iziquias, mais uma vez 

eu digo: é o senhor que tem que ver. 

Eu acredito que está na hora de 

decidir se vamos pra frente, né? 

 

 P: Aham. 

T: A gente sabe que não vai ficar 

igual antes, mas já está muito melhor 

que no começo. 

 

 P: Ta ceito. 

T: Eu acho.  

 P: É ceito. 

E: Mas você quer continuar vindo 

aqui? 

 

T: Isso seu Iziquias o senhor quer 

voltar nas próximas semanas? 

 

 P: Ah, quero! 

T: Quer continuar?  

 P: Com ceiteza. 

E: Então você quer voltar na semana 

que vem aqui na clínica? 

 

 P: Isso eu qué, isso qué. 

 

 

Apesar de Iziquias sustentar esta decisão frente à esposa, o tratamento, 

como disse, é encerrado poucas semanas depois. Fato é que a esposa 

reclamava da impossibilidade de entender a fala do marido e, de certa forma, 

“culpava” o atendimento. Além do mais, a vinda à clínica era difícil para a 

família, que, nem sempre, se dispunha a trazê-lo. Enfim, alguns dos muitos 

percalços do atendimento de afásicos.  

Tecidas essas considerações, volto, para finalizar este capítulo, a minha 

questão inicial sobre a fala jargonafásica e suas especificidades, perguntando: 
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“em que difere uma Clínica de Linguagem no atendimento de afásicos sem 

jargão e afásicos com jargão? Uma fala dita jargonafásica impõe desafios à 

escuta/interpretação do dito – isso é fato: distorções podem levar a uma 

espécie de derrisão da fala e da escuta. É importante, contudo, ficar ao lado do 

sujeito e de seus movimentos para apreender na fala estilhaçada e acolher a 

demanda clínica. Essa posição surtirá efeitos nesse sujeito, em alguma 

possibilidade de engate entre terapeuta e paciente, que favoreça diálogo e 

mudanças enunciativas. De todo modo, diagnóstico, direção de tratamento, 

modificação do curso eleito, manejo de situações de impasse e conflito, 

participam dessa clínica. A especificidade da fala definida como jargonafásica 

não abala, a meu ver, os pilares teórico-clínicos da Clínica de Linguagem o 

ponto é enfrentar a singularidade na clínica. Nessa direção, esta não é uma 

clínica que se guie por tipos clínicos . Não se toma partido de uma clínica 

para fala com jargões e neologismos, e outra clínica para uma fala com jargões 

e parafasias. Não se trata de desmerecer esforços descritivos e classificatórios, 

mas de sublinhar que eles não caminham na direção da clínica – estão mais a 

serviço dos ideais científicos de homogeneidade e previsibilidade, ideais que 

não beneficiam uma clínica em que a linguagem é protagonista (ARANTES, 

2001; LIER-DeVITTO, 2006).   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
_______________________________________________________________ 
 

Neste trabalho, fiz uma aproximação particular de falas caracterizadas 

como jargonafásicas com o objetivo de iluminar seja a imprecisão de 

definições, seja a pouca importância dessa caracterização para a Clínica de 

Linguagem. Tratei de indicar a importância, para a clínica, da escuta para o 

singular e para a sempre difícil posição do afásico frente à sua afasia.  

Assim, não acolho descrições classificatórias como guias para o atendimento 

dessas pessoas, já que tomo distância da literatura médica e fonoaudiológica 

tradicional, que remete (como seria de se esperar) o jargão a um déficit 

orgânico e mental. Tais abordagens não me parecem suficientes (e eficientes) 

quando estamos diante de um acontecimento clínico – elas não subsidiam a 

escuta para enfrentar desafios no atendimento. Não deixou de chamar a minha 

atenção a notável dificuldade de pesquisadores de homogeneizar a fala do 

afásico; exemplo disso é a própria criação de classes, como a “jargonafásica” 

e, também, a tendência à ampliação de seu escopo com a anotação, nele, de 

parafasias, estereotipias, além de neologismos.  

Estas classes obscurecem precisamente o sujeito, seu mal-estar e seu 

sintoma (sempre único). Um olhar quantitativo para o fenômeno foi suficiente 

para elencar falas jargonafásicas. Nesse caminho, mostrei, no capítulo 1 que 

terminologias se imbricavam num jogo circular, resultando na impossibilidade 

de definir um termo sem fazer menção a outro. Na tabela ali apresentada, 

vimos que neologismos e estereotipias eram relacionados, também, a falas de 

“doentes psicóticos” – mais uma indiferenciação comprometedora ou 

problemática, a meu ver. Afirmei que, mais do que o impulso à descrição e 

classificação, importante é não deixar o assunto sem um toque teórico. 

Lacan (1955-1956/2010), ao levantar a questão dos neologismos na 

paranoia, faz menção a dois fenômenos sobre os quais se projeta o 

neologismo: 

 
A intuição delirante é um fenômeno pleno que tem para o 
sujeito um caráter submergente, inundante. Ela lhe revela 
uma perspectiva nova cujo cunho original e cujo sabor 
particular ele sublinha, como Schreber quando fala da língua 
fundamental na qual ele foi introduzido por sua experiência. 
Ali, (...) a palavra do enigma é a alma da situação . (...) [no 
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outro fenômeno] há a forma que a significação toma quando 
não remete mais a nada. É a fórmula que se repete , que se 
reitera, que se repisa com uma insistência estereotipada. É o 
que podemos chamar, em oposição a palavra,  o 
ritornelo 68. (op. cit., p. 45) (ênfases minhas). 

 
O autor afirma que, na paranoia, são essas fórmulas que barram a 

significação: “chumbo na malha, na rede do discurso do sujeito” (idem, ibidem). 

Esse ponto discutido por Lacan caracteriza a linguagem do sujeito delirante, é 

com essa característica estrutural que o sujeito se apresenta. Fórmulas que 

são barreiras à significação, falas duras, imóveis e, por isso, esquivas ao jogo 

simbólico da articulação significante. Poderíamos dizer que falas jargonafásicas 

são repetitivas e um estorvo à significação, nesse sentido, elas não deixam de 

ser também “chumbo na malha, na rede do discurso do sujeito”. Contudo não 

há comparação ou analogia possível entre falas afásicas e falas psicóticas – a 

condição subjetiva presentes nesses quadros é profundamente diversa. 

Convém não reduzi-las a um mesmo – diferenças devem ser respeitadas. 

Aliás, é Lacan mesmo que sublinha essa diferença ao dizer que, no caso de 

afásicos, eles “ficam ao lado do que querem dizer”. Diferença essencial, sem 

dúvida! 

O enfrentamento clínico de manifestações afásicas demanda a 

construção de uma escuta – da impregnação no corpo do clínico de uma teoria 

de linguagem. Afinal, não é por outra coisa que fonoaudiólogos são 

procurados: para emitir um dizer sobre o que acontece na fala do sujeito e 

para, nela, promover mudanças (possíveis). É possível , nesses termos, como 

procurei mostrar nesta dissertação, recolher o sujeito e sua fala estilhaçada. É 

possível colocar-se um tanto ao seu lado se o clínico suportar um “espaço de 

não saber”, de “fora do sentido”, frente ao efeito de estranho que decorre da 

concatenação desordenada, embaralhada e repetitiva de manifestações ditas 

jargonafásicas.  Insisto, neologismos, estereotipias ou parafasias não definem 

adequadamente essas falas. As contagens significantes que emergem não são 

neologismos em sentido estrito – são mais pseudo-palavras, cuja fonte ou 

matriz são, muitas vezes, ininterpretáveis. É preciso incluir o “estranho” aí para 

                                                 
68 Segundo o Dicionário Global da Língua Portuguesa: 1. Verso ou versos que se repetem no 
final de cada estrofe. 2. Frase musical que precede ou segue um canto. 3. Coisa muito 
repetida.  
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discutir essas composições insólitas – um estranho que aprofunda o fosso 

entre falantes69. 

Tratei, com a Clínica de Linguagem, de 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 – 

mesmo nas afasias, não é qualquer coisa que vem à tona e o que vem não é 

dito de qualquer modo. Foi o que procurei mostrar.  Para isso, a apresentação 

dos dados seguiu, na maioria das vezes, uma exposição “em paralelo”, como 

sugere Lier-DeVitto (1998 e outros). Para apreender o jogo entre universal e 

singular, sabemos, desde De Lemos (1992), ser imprescindível considerar a 

articulação entre sujeito/falante/língua/fala. O tratamento dos dados mostrou 

que a posição do afásico é muito diferente da de uma criança – nesse sentido, 

não me pareceu insustentável recorrer à ideia de alienação quando não há 

modificação ou reformulação em suas produções. Ele “escuta”, sofre, mas não  

pode “passar a outra coisa” – esta é a natureza mesma de um sintoma.  

Landi (2006), num artigo importante, relata um caso de “sintoma da 

escuta”. Uma paciente, com 72 anos, que sofreu um acidente vascular 

encefálico (AVE) e fica sem falar durante o período de internação na UTI. Logo 

depois, ela recupera a fala aos poucos. Na entrevista e avaliação de 

linguagem, a terapeuta vê-se frente a uma fala fluente e encadeada (coesa e 

coerente). Ela mantinha-se no diálogo sem dificuldades. Do ponto linguístico-

discursivo, a paciente podia dispensar uma terapia de linguagem. Porém, a 

queixa sobre a própria fala levou à decisão clínica de mantê-la em tratamento 

por algum tempo. Segundo Landi, “efeitos imaginários” incidiam em sua escuta, 

ainda “filtrada pela vivência do AVE” (LANDI, 2006, p. 346). Landi mostrou que 

a escuta para fala pode produzir um “suposto desarranjo” para o falante, 

configurando um sintoma , ainda que sua fala não produza esse mesmo 

efeito no outro. 

A referência a Landi me permite lembrar que abordei, no capítulo 3, a 

questão importante e extremamente delicada do manejo do tratamento – 

manejo que relacionei, aqui, à escuta do clínico para a posição do paciente. 

Este é um aspecto teórico-clínico que merece ser revisitado e aprofundado. 

                                                 
69 Este é um dos pontos que discutirei em trabalho futuro. 
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Embora não tenha sido incluído nesta dissertação, é preciso dizer que o 

trabalho de Emendabile (2010) aprofunda questões sobre manejo clínico de 

pacientes fragilizados que, com frequência, envolve a família e seus conflitos. 

Bem, mais um passo para depois desta dissertação! 

Acredito ter abordado temas de interesse para o campo das afasias e 

espero que as discussões encaminhadas, as inquietações enunciadas e 

questões levantadas possam contribuir para a Clínica de Linguagem e para um 

debate mais amplo sobre a investigação e a terapia de afasias. Esta 

dissertação, porém, inicia e não encerra um estudo – há um longo caminho a 

percorrer.   
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ANEXOS 
 
 

1) MÚSICA DEIXA A VIDA ME LEVAR – ZECA PAGODINHO  

 
Eu já passei 
Por quase tudo nessa vida 
Em matéria de guarida 
Espero ainda a minha vez 
Confesso que sou 
De origem pobre 
Mas meu coração é nobre 
Foi assim que Deus me fez... 
 
E deixa a vida me levar 
(Vida leva eu!) 
Deixa a vida me levar 
(Vida leva eu!) 
Deixa a vida me levar 
(Vida leva eu!) 
Sou feliz e agradeço 
Por tudo que Deus me deu... 
Só posso levantar 
As mãos pro céu 
Agradecer e ser fiel 
Ao destino que Deus me deu 
Se não tenho tudo que preciso 
Com o que tenho, vivo 
De mansinho lá vou eu... 
 
Se a coisa não sai 
Do jeito que eu quero 
Também não me desespero 
O negócio é deixar rolar 
E aos trancos e barrancos 
Lá vou eu! 
E sou feliz e agradeço 
Por tudo que Deus me deu... 
 
Deixa a vida me levar 
(Vida leva eu!) 
Deixa a vida me levar 
(Vida leva eu!) 
Deixa a vida me levar 
(Vida leva eu!) 
Sou feliz e agradeço 
Por tudo que Deus me deu... 
 
Eu já passei 
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Por quase tudo nessa vida 
Em matéria de guarida 
Espero ainda a minha vez 
Confesso que sou 
De origem pobre 
Mas meu coração é nobre 
Foi assim que Deus me fez... 
 
 

2) FÁBULA: O leão e o rato. 
 

Certo dia estava um leão a dormir quando um ratinho começou a correr 

por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e 

preparou-se para o engolir. 

- Perdoa-me! – gritou o ratinho – Perdoa-me desta vez e eu nunca o 

esquecerei. Quem sabe um dia não precisarás de mim? O leão ficou tão 

divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois o 

leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao Rei, 

amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o 

transportarem. Nisto, apareceu o ratinho. 

Vendo a situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o 

prendiam. Foi assim que um pequeno ratinho salvou o Rei dos Aninais. 

 

Moral da história:  Nunca menospreze o próximo, nunca saberás quando irá 

precisar dele. 
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