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Esta tese é dedicada aos fonoaudiólogos  

e, especialmente, para o sujeito que lê. 
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RESUMO 

 

Silva, G. G. (2015). Estrutura Clínica Fonoaudiológica: modelo de articulação sujeito 

e linguagem na determinação de sintomas fonoaudiológicos. Tese de Doutorado. 

PEPG em Fonoaudiologia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Esta tese foi formulada em torno a uma série de questões que têm sido objeto de 

investigação da estrutura clínica fonoaudiológica, reunidas em uma espécie de desafio a 

desvendar: quais são as condições epistemológicas e práxicas para autonomizar a 

semiologia e a diagnóstica fonoaudiológica e, consequentemente, reinventar o seu 

método de tratamento? Para lidar com essas questões, optou-se por retornar a 

Demóstenes e estabelecer a formalização das diferentes funções lógicas, éticas e 

retóricas assumidas na história de superação da sua gagueira, na invenção de sua cura e 

nas estratégias discursivas empregadas diante do falar em público. Delimitar as 

características específicas da posição ocupada por Demóstenes como gago, como 

clínico e depois como orador representa uma estratégia de investigação sobre o lugar de 

captura do fonoaudiológo, do sujeito e do social, no campo da fala e da linguagem. A 

construção do caso clínico teve como suporte a versão contada por Plutarco e alguns 

discursos proferidos por Demóstenes, entre eles: Oração da Coroa (IV a.C.), que o 

consagra como grande orador da Antiguidade. Retornar a Demóstenes representou a 

possibilidade de tornar visíveis os mecanismos do seu método de tratamento para a 

emergência da clínica fonoaudiológica tal como a conhecemos hoje, pela qual se deduz 

a experiência prática e os limites da estratégia clínica. Acompanhamos, no caso de 

Demóstenes e na história dos principais movimentos de aproximações e 

distanciamentos da clínica fonoaudiológica à clínica médica, à psicológica e à 

psicanalítica e propusemos um modelo de entendimento da articulação sujeito e 

linguagem na determinação de sintomas fonoaudiológicos. Tendo isso em vista, 

formulamos um modo integrativo de reunir as diferentes exigências necessárias para 

repensar a diagnóstica e a intervenção clínica fonoaudiológicas, em relação a outros 

casos clínicos descritos na literatura. Para verificar hipóteses etiológicas, diagnósticas e 

terapêuticas, utilizamos como base de fundamentação linguística a análise estrutural da 

linguagem desenvolvida por Saussure, aprimorada por Jakobson e a inserida pela 

concepção de aquisição de linguagem proposta por De Lemos e, ainda, a teoria do 

sujeito em Lacan. Para finalizar, discutimos a autonomização do modelo de sintomas de 

linguagem e indicamos direções possíveis de reinvenção do raciocínio diagnóstico e 

método clínico, na articulação entre sujeito e linguagem. 

Palavras-chave: (1) Fonoaudiologia; (2) Patologia da Fala e da Linguagem; (3) 

Gagueira; (4) Reabilitação dos Trantornos da Fala e da Linguagem; (5) Diagnóstico; (6) 

Sinais e Sintomas. 



ABSTRACT 

 

Silva, G. G. (2015). Structure Speech Clinic: joint model of subject and language in 

the determining of speech therapy symptoms. Doctoral Thesis. PEPG Speech, 

Language and Hearing Sciences, Pontifical Catholic University of São Paulo, São 

Paulo. 

This thesis was formulated around oodles of issues that have been the subject of 

research in speech therapy clinic structure which were gathered in a challenge to 

unravel: what are the epistemological and praxis conditions to empower the 

symptomatology and the speech diagnostic and thus reinvent its method of treatment? 

To care about these questions, it was decided to return to Demosthenes and establish the 

formalization of different logical, ethical and rhetorical functions that were assumed in 

overcoming its history of his stuttering, the invention of his healing and discursive 

strategies applied on public speaking. Define the specific characteristics of the position 

occupied by Demosthenes as stuttering, as a clinician and after as a speaker, represents a 

strategy for research on the place of capture of the speech therapist, the subject and the 

social in the field of speech and language. The construction of the clinical case had as 

support the version told by Plutarch and the speech by Demosthenes: Prayer of the 

Crown (BC), which enshrines the last as the great orator of antiquity. It was necessary 

to return to Demosthenes because it represented the possibility of making visible the 

mechanisms of their treatment method for the emergence of the speech therapy clinic as 

we know it today, in which it follows the practical experience and the limits of clinical 

strategy. After followed in the case of Demosthenes and in the history of the main 

movements of similarities and differences of speech therapy clinic to medical clinic, to 

the psychological and to the psychoanalytic clinic, we proposed a model of 

understanding of the subject articulation and language in determining speech therapy 

symptoms. With this subsidy, we made up an integrative way to meet the different 

requirements necessary to rethink the diagnostic and the speech therapy clinic 

intervention in relation to other clinical cases described in the literature. To verify 

etiological hypotheses, diagnostic and therapeutic, was used as the basis of linguistic 

reasons the structural analysis of language developed by Saussure, improved by 

Jakobson and inserted in the design of language acquisition proposed by De Lemos, and 

still the theory of the subject in Lacan. Finally, we discuss the process of autonomy of 

the symptoms language model, and we indicate the possible directions of reinvention of 

diagnostic reasoning and clinical method on the relationship between subject and 

language. 

Keywords: (1) Speech, Language and Hearing Sciences; (2) Speech-Language 

Pathology; (3) Stuttering; (4) Rehabilitation of Speech and Language Disorders; (5) 

Diagnosis; (6) Signs and Symptoms. 
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INTRODUÇÃO 

Uma visita à Torre de Babel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Quadro de Pieter Brueghel – 1563 – Museu Kunsthistorisches, Viena. 

“Torre de Babel” 

 

A Torre de Babel expressa uma passagem na narrativa bíblica, que conta a 

história dos homens que planejavam construir uma torre tão alta que ligaria a cidade ao 

céu e que, quando lá chegassem, lhe dariam um nome. Deus interpretou essa construção 

como resultado da prepotência e soberba dos homens, que queriam desafiá-lo, em sua 

posição de criador. Ele lhe dá um nome: “Babel, Confusão”, que instaura a “confusão 

de línguas”, impossibilitando a construção e provocando a dispersão dos homens “para 

que não entenda um a língua do outro” (Gênesis, 11, 1985). Babel está também na 

origem da palavra “balbo” – de ba-ba-balbo que quer dizer “gago”, como designa 

aqueles falantes estrangeiros, de quem quase nada é possível compreender e, ainda, 

serviu de raiz para a palavra “balbucio”, como aquele ensaio de tagarelice dos bebês.  
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O mal-entendido ou a “confusão de línguas” é um acontecimento que define a 

própria comunicação, assim como a mistura de abordagens terapêuticas e concepções de 

sujeito, linguagem e sintoma constitui a clínica fonoaudiológica. Como a “confusão de 

línguas” que preconizamos existir entre os falantes determina o sintoma de linguagem? 

Que concepção de sujeito e sintoma de linguagem estão na base das abordagens  

fonoaudiológicas e podem auxiliar na construção de um conceito fonoaudiológico de 

sintoma articulado as funções da clínica?  

Essas questões vêm sendo respondidas de diversos modos, no campo 

fonoaudiológico, e apontam diferentes formas de ler um mesmo acontecimento de fala. 

Há uma tradição que determina essa diferença como constitutiva de um desvio, de uma 

função ou um transtorno, nos padrões de normatividade, segundo uma variação 

quantitativa orientada pela contabilização probabilística. Nessa tradição, o signo do 

poder que reina a leitura do “sintoma”, na clínica fonoaudiológica, a título de exemplo, 

é o ABFW – Teste de Linguagem Infantil nas Áreas de Fonologia, Vocabulário, 

Fluência e Pragmática (Wertzner, 2011), como o lugar que torna possível ver e 

investigar o “sintoma de linguagem”. Dele extraímos o conceito de Distúrbio 

Fonológico como sendo uma: 

[...] manifestação primária de causa indefinida. A dificuldade do sujeito pode 

estar na percepção, na produção, ou na organização do sistema fonológico. 

Manifesta-se na linguagem oral, sendo observado através da fala, pois o uso 

das regras fonológicas da língua é inadequado, ocorrendo simplificações 

sistemáticas, denominadas de processos fonológicos. Esses processos 

fonológicos envolvem uma classe de sons e não um único fonema. Os que 

ocorrem no distúrbio fonológico podem ser de desenvolvimento ou não, e 

geram um grau variável de ininteligibilidade de fala e de ambiguidade da 

mensagem (Wertzner, 2011, p. 8-9). 

 

Observamos que o “sintoma” no Distúrbio Fonológico são simplificações 

sistemáticas (processos fonológicos) que afetam a inteligibilidade da fala e produzem 
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ambiguidade da mensagem – um caso clássico de “confusão de línguas”. A forma como 

o fonoaudiólogo pode verificar esse acontecimento sintomático é por meio de provas. 

Prova de Imitação de Palavras e Prova de Nomeação de Figuras, para investigar o 

inventário fonético e as regras fonológicas usadas pela criança. Podemos observar que o 

fonoaudiólogo estabelece uma avaliação orientada por signos miméticos e signos 

acústicos, de um lado, e signos icônicos, de outro, e os transforma em índices de 

referência sobre a fala da criança. Correção, apagamento e rasura do ato de fala estão 

em jogo nessa tradição, como uma tentativa de realizar a desambiguação da mensagem, 

pela via da repetição da fala do outro. 

O cálculo da taxa patológica é estabelecido pela relação entre o resultado obtido, 

pelo sujeito, no teste (numerador), e o valor médio de referência, para a idade e gênero 

(denominador), ou seja, o numerador é índice do patológico (valor obtido no teste) e o 

denominador (valor esperado) é o índice de normalidade. O resultado dessa operação 

estabelece o valor do signo patognômico quanto ao grau de desvio. O índice de 

normalidade é estabelecido segundo o princípio da idade cronológica e o gênero de um 

“falante ideal” ou “normal”, extraído de uma base populacional (Andrade, 2012, p. 03): 

 

 

 

 

Em termos etiológicos, afastam-se hipóteses de lesão central ou periférica no 

Distúrbio Fonológico e chega-se a uma indeterminação da causa – Por que se contrai 

um Distúrbio Fonológico? Não há causa definida, mas justifica-se o distúrbio por 

        Numerador            

   (função avaliada)  

                                          = Grau do Desvio  

       Denominador        

     (idade e gênero) 
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motivos que variam entre a dificuldade de produção (processamento motor da fala), 

percepção (input auditivo do som) e/ou a um déficit na organização (cognitiva-

linguística) do sistema fonológico, classificada como transtorno do desenvolvimento, 

até os 12 anos de idade (Wertzner, 2011; Wertzner, Pagan-Neves, Aves, 2012). Todos 

esses motivos levam em consideração um desvio funcional do sujeito, na escala 

evolutiva da linguagem, sob a forma de um atraso do que é esperado para a idade 

cronológica. O princípio etiológico que encontramos na leitura dessa tradição clínica 

fonoaudiológica se dá por negação de uma lesão visível no corpo, em face de um 

acontecimento infantil, que deveria ter sido superado.  

A título de exemplo, suponhamos uma criança que aos 5 anos diga [ʃapu] – lê-se 

“chapo” – ao invés de /sapU/, neste caso, podemos afirmar que esta substituição é um 

signo patológico, mas, se ela tivesse 4 anos, seria normal realizar esta substituição ou 

este processo fonológico de posteriorização para palatal, porque é esperado que ocorra 

até aos 4; 6 anos (Wertzner, 2011). Contudo, se ao invés de dizer, no teste, /sapU/ a 

criança disser [zapu], será determinada a patologia, porque este tipo de acontecimento, 

na fala, independentemente da idade ou do gênero, é atípico ou porque não foi 

observado durante o desenvolvimento de crianças falantes “normais”. Caso esta criança 

não tenha nenhuma lesão central ou periférica, será considerada como uma criança com 

Distúrbio Fonológico. Agora, se esta criança dissesse [ʃ*apu] – lê-se “chapo”, 

adicionando uma distorção sonora na produção do fonema /ʃ/, ela, supostamente, teria 

um problema periférico de produção da fala, localizável pelo mau posicionamento da 

língua ou por qualquer alteração musculoesquelética, signo de um ceceio ou sigmatismo 

lateral, então seria considerada como pertencente ao quadro das Dislalias ou do 

Distúrbio Fonético. E, ainda, se fosse decorrente de uma lesão neurológica, receberia o 

nome de dispraxia verbal. Um indicador da fragilidade da noção de “sintoma”, nesta 
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tradição, se configura pelo desvio das considerações etiológicas, o que contribui, ainda 

mais, para a reificação de sua técnica.  

Como fica a variação qualitativa da fala? Há uma passagem, no manual de 

avaliação, que gostaríamos de desenvolver, porque remete a uma diferença de método, 

outra forma de reconhecer os sintomas de linguagem, na clínica fonoaudiológica:  

A fala espontânea representa a melhor prova de análise fonológica. Na 

maioria das vezes, porém, torna-se difícil a um fonoaudiólogo iniciante 

compreender a fala de um indivíduo com distúrbio fonológico (Wertzner, 

2011, p. 5). 

 

Podemos, agora, tecer considerações sobre a qualidade de uma fala e a 

quantidade de uma fala. A fala dirigida é governada pela relação entre a palavra e o 

referente. Esta relação permite a ilusória desambiguação da mensagem, ilusória, porque 

não é o falante que está em questão e, sim, um recorte da fala no nível da palavra, com o 

objetivo de apreender o modo como se organiza e se combinam os sons da língua numa 

dada palavra. Vejamos que não se trata de uma frase ou um diálogo. É uma palavra, 

isolada e descontextualizada, que serve para diminuir as chances dela aparecer como 

ininteligível. Quando a palavra é dita e depois repetida, pela criança, ou quando 

apresentamos uma figura à criança, já sabemos o seu significado. O problema de 

tradução de uma língua para outra é volatizado ou higienizado, quem aplica o teste 

controla imaginariamente este problema. Traduzir é passar de uma língua para a outra, 

mantendo o mesmo significado. Neste caso, tendo o referente, o exercício 

fonoaudiológico, dá-se, pelo ouvir, a omissão, substituição, distorção, plosivação de 

fricativas, posteriorização para palatal, frontalização de velar, simplificação de líquida, 

sonorização de plosiva, ensurdecimento de fricativa, assim por diante, e, depois, só é 

necessário calcular os erros e os acertos. 
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Vejamos a diferença que ocorre quando mudamos a situação. Extraímos uma 

passagem de um caso apresentado por Benine (2006), em que a fonoaudióloga (T) e a 

criança (G) estão em uma situação de fala espontânea:  

G: tabi, tabi teu taba padendo u bunetinho bateem? Atee bunetinhos?  

T: eu não entendi, tire a mãozinha da boca. O que você falou?  

G: tabi atêe piteninhus? 

T: ah! Aqueles pequeninhos? 

G: é 

T: aqueles bonequinhos? 

G: é 

T: ahn. 

G: eu piz ee utaem láá! 

T: você pisou? 

G: não! Eu piz u bunétinho iutaem 

T: eu... 

G: piz 

T: você fez... 

G: u bunétinho iutaem 

T: você fez o bonequinho... 

G: u. Tá (silabando) 

T: u tá? 

G: é 

T: não enten. Ah! Você fez os bonequinhos lutarem? Ah. Entendo. 

G: é putê todu meu bunetinho padem isso. 

T: ah! Todos os seus brinquedos fazem isso. 

G: é todo bunétu ómideio 

T: não entendi. 

G: é meu bunéto ómideio 

T: o boneco o quê? 

G: ómideio. 

T: o boneco 

G: ómideio 

T: ómideyo!? 

G: é! 

T: o que é isso? 

G: ó.mi.dei.iooo (silabando e aumentando a intensidade). 

T: tá me explica o que que é, daí eu vou entender. 

G: é atee bonetinho é todu adu no topo. 

T: aquele bonequinho. 

G: ti é petu di deio 

T: que é preto? Ou perto? 
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G: pe to (silabando). 

T: preto? Que é preto inteiro? 

G: nãh (desistindo) 

T: não, então vamos lá. 

G: é um bunétu, é adu u topo inteu. É petu dji deio ati (aponta as costas) 

tenhum deio tchidéia. 

T: é um bonequinho que tem o corpo inteiro. Tem esse bonequinho aqui 

dentro? (da caixa de brinquedo) 

G: não nu é datí. 

T: a não. Então onde tem esse bonequinho? 

G: na minha/ é detchi tamanho atchim 

T: desse tamanho o boneco? 

G: édeio. Ómideio. Tem um montchi di deio ati na tóta. 

T: um monte de quê? Um monte de dedos nas costas? Não. De que nas 

costas? 

G:  deio (gritando). 

T: como? 

G: eu bo pade tudo. Eu bo padê ati. 

T: me fale, me fale o que é isso? Um monte de que nas costas? 

G: eubo ti tadê um djia u bunétu ati e botê baibê. 

T: tá, mas o que ele tem nas costas? 

G: deio! 

T: (silêncio) gelo? 

G: é eti o nome deie: ómideio! 

T: ah, homem de gelo. Ah! Você tem um bonequinho que é o homem gelo 

. 

(Benine, 2006, p. 371-372) 

Na fala espontânea é preciso colocar em cena o sujeito com sua 

ininteligibilidade de fala e a ambiguidade de sua mensagem. Vimos como é complicado 

estar diante do ato temporal de imprevisibilidade de fala e querer estabelecer um 

significado comum entre quem fala e quem escuta. Não estamos no nível da imitação, 

da cópia, mas sob os efeitos da fala do paciente e o paciente sob os efeitos da fala da 

terapeuta. Estamos na dimensão da autoria, do sujeito com a sua própria fala, seja ela no 

nível da frase, da palavra, do fragmento, do som ou do grito. Aqui nem sempre é 

possível traduzir, há diferentes formas de interpretar uma mesma produção de fala, há o 

sentido falso ou o contrassenso e o que participa do sentido literal (Allouch, 2007, p. 
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64). É lidar também com o não sentido, a incompletude, a face intranscritível e com o 

não transliterável da fala do sujeito. É preciso retornar ao que foi dito, atribuir algum 

valor, negá-lo, afirmá-lo, interrogá-lo, restitui-lo em seu sentido. Foi também preciso 

transcrevê-lo e transliterá-lo. 

A transcrição é a passagem de um meio de linguagem para outro ou a passagem 

de um signo para outro, tendo apoio no som, é pelo efeito homofônico que se realiza um 

corte inesperado (Allouch, 2007, p. 64). A transliteração é a passagem se um sistema de 

escrita para outro ou a passagem de um sistema de traços para outro, é regulado pelo 

escrito, não pelo sentido ou som, mas por seu apoio na letra, na designação, na leitura 

prevalente do texto, entre as linhas, que se escuta na vizinhança e no equívoco do 

homofônico e do figurativo (Allouch, 2007, p. 65). É um manejo sobre a escuta. 

Portanto, como é dito no teste, a melhor forma de avaliar a linguagem na clínica 

fonoaudiológica é a partir da fala espontânea. Aqui, não há idade para aplicar o uso da 

fala na avaliação, como no teste (dos 3 aos 12 anos), que pressupõe um determinado 

tempo para que a fala se desenvolva, que ocorra maturação neurológica, nem há uma 

separação entre dois tempos: o pré e pós-verbal. Mas a separação entre o tempo de cada 

um dos falantes, no uso da língua. É mais importante determinar a posição do sujeito na 

estrutura, reconhecer que relações que o sujeito estabelece frente a própria fala, à língua 

e à fala do outro. O signo patognômico fonoaudiológico inscrito sobre a fala dirigida é 

aquele que está apoiado no referente, ou seja, aquele que remete ao desvio da norma, 

que “visa delinear o patológico independentemente da qualidade de uma fala” (Lier-

De-Vitto, 2005, p. 147), ao contrário do que observamos no caso do menino “omideio”.  
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Método e Estrutura da Tese 

 

 

Uma estrutura, segundo a perspectiva e o método da Antropologia de Lévi-

Strauss deve satisfazer a 4 condições: (a) apresentar caráter de sistema; (b) todos os 

modelos pertencem a um grupo de transformações, cada um dos quais correspondendo a 

um modelo de família, de modo que o conjunto dessas transformações constitui um 

grupo de modelos; (c) as propriedades indicadas acima permitem prever como reagirá o 

modelo em caso de modificação de um de seus elementos; (d) o modelo deve ser de tal 

maneira construído que seu funcionamento possa dar conta de todos os fatos observados 

(Lévi-Strauss, 2008, p. 301-302). O princípio fundamental que estabelecemos é que a 

noção de estrutura clínica não remete à realidade empírica, e, sim, aos modelos 

construídos a partir dela (Lévi-Strauss, 2008 p. 301).  

A experimentação representa o conjunto de procedimentos capazes de permitir 

saber como um dado modelo reage a modificações, ou compara uns modelos a outros, 

de mesmo tipo ou de tipos diferentes (Lévi-Strauss, 2008, p. 302). A observação se 

constitui com uma única regra de que todos os fatos devem ser precisamente observados 

e descritos, sem permitir que pressupostos teóricos lhe alterem a natureza ou a 

importância, de modo que os fatos observados devem ser estudados, em si mesmos, e 

também em relação ao conjunto (Lévi-Strauss, 2008, p. 303). Realizamos uma breve 

tentativa, nesta Introdução, e em cada capítulo que segue esta tese, de aplicar este tipo 

de experimentação e observação. Para tanto, tomamos como base o caso de 

Demóstenes, por ter sido ele o criador do primeiro modelo de tratamento 

fonoaudiológico. 
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Modelos podem ser conscientes e inconscientes, dependendo do nível em que 

funcionam. Os modelos conscientes são chamados normas – estão entre os mais pobres 

de todos, em razão de sua função, que é perpetuar crenças e costumes (Lévi-Strauss, 

2008, p. 304). Os modelos inconscientes tornam mais provável a existência de um 

modelo que os encubram, como uma tela. A tendência e o tipo de erro que contêm 

fazem parte dos fatos observados e estão entre os mais significativos para o modelo. As 

normas culturais são peças importantes para ajudar a descobrir a estrutura. No método 

estrutural não existe nenhuma conexão necessária entre a noção de estrutura e medida. 

Podemos considerar, simultaneamente, os mesmos dados a partir de perspectivas 

diferentes, todas possuidoras de um valor estratégico, embora os modelos 

correspondentes a cada uma sejam ora mecânicos, ora estáticos (Lévi-Strauss, 2008, p. 

307). 

Podemos observar que a impossibilidade de totalização e não acabamento da 

construção da estrutura clínica fonoaudiológica revela o modo particular de como o 

conceito de sintoma de linguagem deve ser construído, na própria experiência clínica 

fonoaudiológica. Foi diante de questões como as trazidas nesta Introdução, de como um 

sintoma é definido na Fonoaudiologia e como ele se articula as funções da clínica – 

semiologia, etiologia, diagnóstica e terapêutica –, que apresentamos como objetivo 

desta tese, dar continuidade à proposição de um modelo de organização dos sintomas de 

linguagem em Fonoaudiologia. Estabelecemos que um signo pertence ao campo do 

sintoma fonoaudiológico porque ele responde à intervenção fonoaudiológica, e não 

porque possua uma afinidade ontológica ou epistemológica com o objeto (anatômico, 

muscular, cerebral) ao qual supostamente se refere (Gouvêa, Freire e Dunker, 2011). 

Este modelo vem sendo desenvolvido desde o projeto de investigação defendido 

na pesquisa de Mestrado: “Por uma multiestratificação estrutural dos sintomas de 
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linguagem” (Silva, 2007) e no artigo “Sanção em Fonoaudiologia: um modelo de 

organização dos sintomas de linguagem” (Gouvêa, Freire e Dunker, 2011), lugar que 

demonstramos como o conceito fonoaudiológico de sintoma de linguagem é complexo, 

envolve uma série de leituras sobre as formas de reconhecimento de um sintoma e de 

sua inclusão em um discurso.  

Um denominador comum que encontramos e está presente em qualquer prática 

fonoaudiológica é a sanção, que se caracteriza por um procedimento fonoaudiológico 

constitutivo e característico da prática clínica, independentemente da orientação teórica 

ou justificação epistemológica ou, de seu uso ou não, explícito pelos fonoaudiólogos. A 

hipótese é que o elemento que articula a estrutura e o funcionamento dos sintomas de 

linguagem depende da sanção estabelecida entre os falantes, ou seja, de que certos fatos 

de linguagem operam pela circulação dialética da sanção entre falantes. Esta tensão 

tanto pode segregar como habilitar o falante, porque o valor é estabelecido pela 

interpretação dada.   

A retomada desse modelo, seus conceitos e problemas serão tratados nas páginas 

que se seguem, nos capítulos desta tese, uma vez que seria descabido postular aqui uma 

resolução preliminar, diante da complexidade do tema e sem reestabelecer a narrativa 

necessária ao reconhecimento dos fins a que se propõe. 

Das críticas recebidas, pela comunidade fonoaudiológica, ao modelo, destaca-se 

a remissão de um texto teórico, distanciado de exemplos práticos, o que dificulta 

inscrevê-lo em um sistema de transmissão que não desempenha um papel de 

investigação metodológica, ideológica e normativa aceita pela tradição científica 

fonoaudiológica. Por outro lado, as críticas apontam que o modelo permite 
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circunscrever o campo fonoaudiológico e o papel do fonoaudiólogo, marcando a 

diferença, por exemplo, entre a figura do professor, do médico e do psicanalista. 

Essa crítica, que contesta o valor científico do modelo e sua dificuldade de 

reprodutibilidade, nos inquietou bastante. O que pretendemos desenvolver é um 

conceito que só adquire valor na relação do conjunto de seu sistema. A Fonoaudiologia 

é uma ciência, mas também é uma clínica. Há nessa passagem algo que não é possível 

completar. A relação da ciência com a experiência clínica fonoaudiológica deve ser 

avaliada por princípios internos ou externos? Para a ciência, os princípios externos é que 

são válidos, pois não pode haver contradição. A contradição se volatiza assim que se 

compreende que entre a observação e a experimentação dos modelos essas 

características ambíguas pertencem a dois níveis diferentes ou correspondem a duas 

etapas da investigação (Lévi-Strauss, 2008, p. 302).  

O método estrutural permite colocar, ao mesmo tempo, o sujeito e a linguagem 

numa estrutura, de modo que cada uma dessas estruturas opera de um modo particular e 

com lógicas diferentes, que permitem vislumbrar a posição do sujeito nesta estrutura da 

linguagem. O princípio fundamental que estabelecemos é que a noção de estrutura 

clínica não remete à realidade empírica, e sim aos modelos construídos a partir dela 

(Lévi-Strauss, 2008 p. 301). Para tanto, utilizaremos como método desta pesquisa o 

modelo estrutural de Lévi-Strauss. 

O leitor encontrará, no Capítulo I, desta tese, o retorno a Demóstenes, como 

fundador do território fonoaudiológico, que talvez nos permita autonomizar a prática e a 

fundamentação fonoaudiológica a serviço de uma formalização da clínica. Pretendemos 

extrair, neste retorno, os princípios axiais de seu tratamento e dar ensejo do que é um 

sintoma em Fonoaudiologia e sua flutuação com a normalidade, o mal-estar e o 
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sofrimento. Na continuação do capítulo, trazemos os modelos terapêuticos de Lionel 

Logue, Van Riper, Isis Meira e Silvia Fridmam, sem nos aprofundarmos muito, para 

verificarmos como os eixos axiais de Demóstenes estão presentes ou não nestes 

modelos clínicos e como as diferentes concepções de gagueira exprimem diferentes 

entendimentos do que vem a ser a linguagem na clínica fonoaudiológica. 

No Capítulo II, realizamos um retorno à Linguística Estrutural de Saussure e 

Jakobson e as Teorias de Aquisição de Linguagem de Skinner, Chomsky, Vygotsky e 

De Lemos, de modo breve e pontual, para extrairmos não somente um entendimento 

sobre a estrutura da linguagem e os sintomas como nos servirá para extrairmos um 

primeiro princípio etiológico das patologias de linguagem. 

O Capítulo III é dedicado à extração de um segundo princípio etiológico para 

autonomização dos sintomas de linguagem em Fonoaudiologia. Para tanto, retornarmos 

a Paul Broca, Wernicke, Luria, Jackson e a Freud, sem nos alongarmos, e, ao final, 

realizamos uma análise desses princípios, confrontando-os com o extraído da Aquisição 

de Linguagem.  

No Capítulo IV, realizamos um percurso sobre a estrutura da clínica e do sujeito, 

na Medicina e na Psicanálise, destacando seus métodos, formas de leitura e 

reconhecimento dos processos de adoecimento, sofrimento e formação de sintomas, 

dentro de cada campo. Extraímos das alienações e separações realizadas dentro do 

campo fonoaudiológico a estes modelos clínicos, alguns conceitos fundamentais para 

esta tese. 

No Capítulo V, passamos pela confusão de línguas em que o termo 

Fonoaudiologia foi criado, para aí, sim, partimos para a reapresentação do nosso modelo 

de organização dos sintomas de linguagem, trazendo o conceito chave de sanção.  
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Após a Conclusão e as Referências o leitor encontrará 9 fichamentos de casos 

clínicos de Atraso de Linguagem dispostos em tabelas. Estes fichamentos serviram para 

extrair os fatos ou os elementos que nortearam o modelo de estrutura dos sintomas de 

linguagem: o sujeito, a fala, o outro e o sintoma, frente aos efeitos de sanção.  
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CAPÍTULO I 

1.O Retorno a Demóstenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Escultura de Polieucto – 456 a.C. – Museu do Vaticano. 

“Demóstenes” 
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1.1 O que significa o retorno a Demóstenes? 

Este capítulo é dedicado à construção do caso clínico daquele que é considerado 

o precursor da Fonoaudiologia: Demóstenes. Qualquer fonoaudiólogo que tenha tido, 

em alguma época, a oportunidade de investigar, na literatura, o caso de Demóstenes e 

encontrar a luz que este caso pode lançar sobre o seu próprio método de tratamento da 

gagueira, sobre a posição por ele ocupada como Grande Orador da Antiguidade e por 

sua nomeação, por muitos, como o pai da Fonoaudiologia, poderá admitir que o método 

de tratamento para a fala criado por ele não vem recebendo a atenção que merece, em 

vista do papel que desempenha na invenção da cura de sua gagueira, na sua 

transformação de posição discursiva, subjetiva e social e na constituição da clínica 

fonaoudiológica. 

Os discursos de Demóstenes serviram tanto para a formação de nível superior 

dos estudantes de retórica, na época helenística, como para outras áreas do 

conhecimento, por exemplo, Direito, Filosofia, História e Letras, até os dias de hoje, 

contudo, não fazem parte da formação dos fonoaudiólogos. Não são poucos os fatores 

que podemos destacar sobre o seu caso chegar de modo incipiente no campo 

fonoaudiológico. Demóstenes nunca escrevera um discurso sobre o seu método de cura. 

A sua prática de tratamento para a gagueira foi por ele contada a Demétrios de Fáleros, 

quando já estava velho, e seria a que reaparece na biografia escrita por Plutarco (2010). 

Os seus discursos eram públicos e versavam sobre questões políticas, específicas 

daquela época e cultura. Demóstenes escreveu cerca de 75 discursos para serem falados 

e lidos na Assembleia ateniense, diante de uma multidão, que, na época, era estimada 

em torno de 40 mil pessoas. Os seus discursos demoravam, em média, 3 horas para 

serem proferidos (Leite, 2013, p. 38). O espaço em que Demóstenes fazia uso público 
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da palavra circunscrevia-se em torno da casa eclesiástica, precisamente na colina de 

Pnice, localizada a oeste da Acrópole, com vista para a Ágora, ou ainda poderia ocorrer 

no Teatro Dionísio, ou no Areópago. 

Demóstenes, um sujeito que em sua trajetória de vida, para chegar ao topo do 

cânon Ático dos Oradores Gregos, teve que engolir diversas rejeições e decepções por 

conta do mal-estar produzido por sua fala gaguejada. A necessidade de superar a 

gagueira e desfazer o mal-estar na fala foram fundamentais para que Demóstenes 

pudesse se consagrar como Orador de Atenas. Foi também o resultado de todo um 

investimento de trabalho com o corpo e com a linguagem, para recuperar a sua honra e 

receber de volta a sua coroa de ouro. 

 Na Fonoaudiologia, ficou conhecido essencialmente por uma prática: falar com 

pedrinhas na boca. Por incrível que pareça, as contendas que envolvem a história da 

Fonoaudiologia passam sem um aprofundamento necessário pelo método de 

Demóstenes, considerado o seu fundador. É difícil escapar à primeira impressão de que 

o caso de Demóstenes resolve-se simplesmente por um passe de mágica, ao falar com 

seixos na boca. O famoso mito das pedrinhas na boca que tanto curaram Demóstenes 

quanto as rolhas, chupetas e línguas de sogra usadas nas intervenções fonoaudiológicas 

até os dias atuais, são tributárias da criação de uma fundamentação técnica e da 

invenção da clínica fonoaudiológica tal como a conhecemos hoje. Pode-se verificar a 

capacidade de sobrevivência das pedrinhas na boca, ainda que revestida de outras 

aparências, como táticas de tratamento para a gagueira que constituem uma 

discursividade que remonta a própria tradição histórica da Fonoaudiologia. 

A capacidade de sobrevivência dessa discursividade demostênica, presente em 

épocas e culturas tão distintas, consiste em seu poder de simbolizar e incluir em uma 
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narrativa com diferentes versões sobre o tratamento fonoaudiológico, desde a 

antiguidade até os dias de hoje, que atestam na sua presença passada a marca 

fonoaudiológica de tratamento não somente para a gagueira, mas também para os 

variados distúrbios da comunicação. 

É certo que nem todos os fonoaudiólogos usam como tática as pedrinhas e suas 

variantes, em suas clínicas, sem um raciocínio diagnóstico ou uma direção 

metodológica, nem mesmo há uma hegemonia na área se existe a tal cura da gagueira e 

principalmente, porque, menos ainda, há quem defenda resolvê-la essencialmente por 

colocar pedrinhas na boca e pronto, falar!  Mas, que poder é esse das pedrinhas – que a 

elevam a uma potência, a uma situação superior na política da cura da fala? Qual é a 

mensagem que elas passam no sistema de transmissão da clínica fonoaudiológica? Eis 

porque, sem uma articulação e interrogação suficiente o método de tratamento de 

Demóstenes permanecerá como um enigma: falar com pedrinhas na boca. Resta tentar 

responder ao enigma, dando a ele algum sentido e explicação. 

É comum vincular a mensagem das pedrinhas a diferentes temáticas. Elas 

encontraram, no seu uso técnico sobre o corpo, uma tática de saber falar nos regimes de 

terapia fonoaudiológica. A prática de falar com pedrinhas na boca consitituiu um saber. 

Um saber que pode ter somente funcionado no caso de Demóstenes, ou um saber que 

funciona em determinadas circunstâncias, ou um saber que nega sua eficácia, ou um 

saber que anula o seu uso, ou um saber que pode ser usado terapeuticamente em outro 

caso clínico com semiologia semelhante e diagnóstico distinto e, ainda, um saber 

brincar e falar com pedrinhas na boca. O enigmático, na mensagem das pedrinhas de 

Demóstenes, é o truque que não foi contado ou o que não se sabe nessa passagem entre 
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falar com pedrinhas na boca e a instauração de uma discursividade capaz de oferecer 

uma nova referência sobre a fala. 

O objetivo deste capítulo é explorar o método de tratamento inventado por 

Demóstenes, utilizando como fonte principal Plutarco (1956; 2010) e os discursos 

políticos que correspondem ao corpus demostênico, a fim de resgatar, na história, o 

aprofundamento necessário à análise de suas técnicas – que parecem não estar restritas 

às estratégias vocais, auditivas e articulatórias, nem desvinculadas do exercício 

etiológico e diagnóstico na formação das bases terapêuticas fonoaudiológicas, mesmo 

porque ele é um retórico e usa as palavras em sua expressão artística. Delimitar as 

características específicas da posição ocupada por Demóstenes, como gago, como 

terapeuta de linguagem e, depois, como orador, representa não somente uma estratégia 

de investigação sobre o lugar de captura do fonoaudiológo, do sujeito gago e da função 

social da linguagem no tratamento fonoaudiológico, representa o meio pela qual a 

Fonoaudiologia seria convocada a propor modelos explicativos e a colocar à prova seus 

próprios modelos. 

E o fato de iniciar com Demóstenes vai além do reconhecimento do lugar de 

fundação do campo fonoaudiológico ou da necessidade interna de retornar à natureza 

epistemológica e práxica do fonoaudiológo, que não se limita ao simples uso estratégico 

e metodológico de seixos na boca, ligado à eficácia terapêutica. Demóstenes é o caso 

zero da Fonoaudiologia. Não por ter sido o primeiro caso de alguém que sofre por uma 

gagueira, mas por ter sido Demóstenes quem desenvolveu a tal cura da gagueira e que 

tem a chave para ela. O caso zero é o caminho que permite estabelecer leis gerais de 

fundamentação fonoaudiológica e que torna visíveis os mecanismos de transformação e 

mudança na direção da cura. O retorno ao seu caso, como único e singular, é a fonte 
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para constituir a fundamentação necessária aos princípios de contraste semiológico e 

diagnóstico entre o quadro geral da gagueira e das formas variantes das patologias de 

linguagem, na clínica fonoaudiológica. A sua invenção pode servir como contraexemplo 

para analisar e interpretar outros usos metodológicos do tratamento da gagueira. Pode 

apontar outro caminho de transmissão da Fonoaudiologia que se baseie na tentativa de 

formalização das diferentes funções lógicas, éticas e retóricas assumidas pelo caso 

clínico. 

 

1.2 O relato de caso e seus elementos constituintes 

Os dados históricos recolhidos da escrita biográfica por Plutarco (1956; 2010), 

aponta que Demóstenes esteve, desde sua infância, marcado por vivências difíceis. 

Demóstenes, filho de Demóstenes e Kleobule, do demo da Peânia, nasceu em 384 a.C., 

em Atenas. O seu pai foi um fabricante bem sucedido no comércio de facas, móveis e 

outros objetos, que morrera cedo. O avô materno de Demóstenes, conhecido como 

Gílon, teria sido um traidor, porque havia casado com uma jovem rica estrangeira, por 

isso fora exilado. Com ela teve duas filhas, das quais Kleobule foi dada em casamento 

ao pai de Demóstenes. Teve uma irmã, dois anos mais jovem. Casou-se com uma 

mulher de Samos (Leite, 2014), filha de Heliodoro, com quem tivera uma filha, que 

morrera jovem. Demóstenes, na infância, era um menino adoentado, muito tímido, sem 

amigos, franzino, marcado por certas condições de fraqueza e debilidade física, 

acompanhada de uma gagueira, de modo que a sua aparência feia, ridícula e adoentada 

era exaltada, ao tom do vai e vem da chacota, ao longo de sua vida. Como dimensionar 

o que representava, naquela época, no contexto ateniense, uma gagueira? Seria a 
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enfermidade ou a debilidade física, a interpretação da própria gagueira? A gagueira 

seria um problema no fluxo da fala, como encontramos nas definições atuais? Ou a 

gagueira estaria ligada à posição discursiva que o sujeito assume diante do social, do 

discurso coletivo? 

Diz-se que sua gagueira enquadrava-se em vários componentes desregulados da 

fala e da linguagem, que estão além ou aquém das descrições, sobre o fenômeno, 

encontradas no campo fonoaudiológico, caracterizando-a em: ato de fala ininteligível, 

com esvaziamento da significação da mensagem, ruptura e descontinuidade do código 

utilizado, ausência de contraste de fonetização vozeada-desvozeada, desritmada, 

aprosódica,  hesitante, com escape de saliva, articulação imprecisa, com incoordenação 

pneumofonoarticulatória e tempo máximo de fonação reduzido, do tipo aspirado, 

carregada de movimentos compensatórios de olhos e mãos, com substituição do fonema 

/rho/ por /l/ (Plutarco, 1956; 2010) e prolongamento em /f/ (Jacou, 1816). Para finalizar, 

o ato da fala vinha acompanhado de silêncio e de perda da voz, o que o fez ganhar dois 

apelidos: “Argas” e “Battalo”. 

Nota-se que o termo “Argas” tem múltiplas designações: (1) que deriva da ideia 

de alguém que fere os ouvidos de quem o escuta; que ao ouvir sua voz causa, no outro, 

uma espécie de amargor; (2) que representa um comportamento selvagem e esquivo; 

como o termo empregado pelos poetas ao referir-se à serpente; (4) um compositor de 

cantos de má qualidade (Plutarco, 1956; 2010). O termo “Battalo” parece ter origem 

aramaica, do termo “battal” que significa vão, inútil; do hebraíco, “babel”, que 

representa a confusão de línguas que é análogo ao grego “barbarizen”, bárbaro, termo 

pejorativo, usado para designar qualquer estrangeiro que não consegue se comunicar. 

Segundo Plutarco, o apelido “Battalo” comporta as acepções de (1) gago ou aquele que 
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sofre de gagueira; (2) fragilidade do corpo, fraqueza e dificuldade para articular a fala, 

como quem sofre de rotacismo, isto é, que substitui o /r/ (rho) pelo /l/ e vice-versa; 

Demóstenes seria dislálico? mas também pode designar (3) os tocadores de flautas 

afeminados; (4) um comediante; e, ainda, (5) o poeta que escrevia coisas indecorosas, 

por fim, (6) aquela parte do corpo que não é próprio nomear. Portanto, Battalo é o nome 

que não somente é dado para aquele que gagueja, como para aquele que é dislálico, para 

aquele que não se entende o que diz; enseja algo cômico, é produto da expressão do ato 

de fala, por outro lado, Argas não representa a produção da fala, é o nome dado ao 

produto daquilo que se ouve, é o efeito que provoca no ouvinte, que evoca algo de 

natureza primitiva, que diz respeito a uma qualidade.   

De que modo estas palavras, Argas, Battalo, bárbaro embatem no corpo? Um 

corpo falante, capaz de falar, é também, antes de mais nada, um corpo falado. O modo 

como um corpo é falado, como é dito, não dito e interdito tem consequências. As 

palavras servem para muita coisa, como criar sentidos, desfazer sentidos, para construir 

uma corporeidade, para fazer estragos no corpo. O corpo não é apenas a unidade de 

funcionamento físico e fisiológico de uma estrutura anatômica, nem somente um 

receptáculo de símbolos culturais e históricos que performatiza e representa o sujeito. O 

corpo também tem um agenciamento próprio que é produtor e produto de sentidos, que 

varia segundo a economia do prazer (apaziguamento) e desprazer (tensão). Pode-se 

controlar um corpo (inibindo um movimento), corrigi-lo ou modificá-lo, em nome dessa 

ou daquela norma legal, desse ou daquele princípio ético, dessa ou daquela abordagem 

terapêutica, mas não se pode eliminar isso: que um corpo falante não está dissociado do 

sujeito e é tributário da construção subjetiva em relação à coletividade que o integra 

(Mauss, 1974). O corpo é o instrumento que o sujeito dispõe para receber parte das 

representações coletivas, são formas pelas quais a vida social se inscreve pelos modos 



37 

 

de falar, andar, dormir, nadar, parir, comer, sentar, que variam de uma cultura para 

outra. As maneiras que os homens “sabem servir-se de seus corpos”, depende “do que 

se olha” e “do que se vê” numa determinada cultura, os seus hábitos e trejeitos são 

transmitidos por uma determinada tradição (Mauss, 1974). 

Do ponto de vista grego, o bárbaro é um estrangeiro, alguém que vinha fora de 

sua cultura, ordem ou lei. São aqueles que não reconhecem os limites e as fronteiras de 

seu território, são nômades e invasores. Com os estrangeiros não se pode falar, porque 

eles não conhecem a nossa língua e porque não têm uma língua própria, eles falam com 

gestos e expressões distintas da nossa, a sua comunicação se apresenta como um 

balbucio que não diz nada, ou seja, é uma fala indeterminada para o outro. O som da 

fala para aqueles que não falavam grego soava sem sentido e de um modo repetitivo, 

como um ba-ba-ba. Para Ésquines, Demóstenes seria um bárbaro helenizado pela língua 

(Leite, 2014).  Sua avó materna seria uma estrangeira que não falava grego, e, sim, uma 

língua chamada “cita”, e ele parecia falar como um bárbaro. 

A perda da voz e a vez de falar (afonia) de Demóstenes, diante do público, 

poderia indicar que ele seria também um disfônico? Mais importante que pensar se 

Demóstenes seria um disfônico ou não, ainda que pese o fato de que no conjunto 

semiológico de um gago é comum a perda da voz, Battalo também carrega o sentido de 

cantores afeminados, Demóstenes teria uma qualidade vocal agudizada? Acontece que, 

na Grécia Antiga, “o silêncio era uma virtude da mulher e não de um homem” 

(Aristóteles, 1999, p. 167). A perda da voz poderia representar a falta de domínio, 

liderança e governo, não somente na vida pública como na vida privada. A coragem, a 

virtude e a justiça eram qualidades aprendidas desde a infância do menino grego e que 

na vida adulta deveriam estar desenvolvidas no homem, que deveria saber quando usar 
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o silêncio. A coragem servia para “produzir confiança”, a virtude representava “uma 

boa condição da alma” ou a “conduta correta”, mas podia ser também um vício e se 

caracterizar como de natureza vergonhosa e a justiça era o “vínculo dos homens”, 

“princípio de ordem” e “determinação do que era justo” (Aristóteles, 1999). 

A multiplicidade dos efeitos de sentido que “Argas” e “Battalo” carregam, sem 

dúvida, vão constituir a referência identitária de Demóstenes, como o significante 

representante do sujeito falante, que gagueja, fala errado, produz amargor aos ouvintes, 

que fala e não se entende o que diz, isso, para o outro, que escuta e vê a produção de 

fala, e que contribuiu, em certa medida, para a formação do seu sintoma de linguagem, 

mas, e para Demóstenes, quais são os sentidos de Argas e Battalo, que embateram em 

seu corpo? Eis um enigma sobre o conjunto semiológico de sua gagueira que só poderia 

ser revelado por ele mesmo. 

O fascínio pelo discurso, pela força expressiva da palavra e a magia que ela 

possui, sempre existiu na história da cultura grega. O encantamento com o corpo forte, a 

necessidade de ter uma musculatura combatente, cuja finalidade estética é guerreira ou 

destreza e potência atlética ou produto do uso da força do corpo como trabalho, são 

formas de expressar a bravura heroica ostentada por um corpo, que, na tradição grega, 

assume, na dimensão coletiva, uma eficácia simbólica, que responde a um conjunto de 

práticas políticas, éticas e retóricas que se organizam sobre a palavra e o corpo. O que 

acontece com Demóstenes no campo da palavra e do corpo é que ele faz uma passagem 

de um efeito trágico e cômico para um feito heroico. Se o domínio da palavra e a 

pujança traziam beneficios sociais a quem possuía esses atributos (Soares, 2011), no 

caso de Demóstenes o que encontramos é o contrário. A força expressiva da palavra e a 
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pujança corporal não são atributos que podemos identificar no orador, na infância, 

juventude e no início de sua carreira. 

O tema da enfermidade e debilidade física, apontado pela descrição plutarquiana 

sobre Demóstenes, parece convergir para a noção de que a gagueira seria, para aquela 

época e cultura, uma doença? A debilidade física justificaria a causa de sua gagueira? 

Nesse caminho, encontra-se um artigo, datado de 1960, em que um médico afirma que 

Demóstenes não sofria de gagueira, mas que tinha outra patologia, uma fissura 

labiopalatina congênita ou rinolalia aberta. Demóstenes não seria gago, seria um 

fissurado? A argumentação consiste em que Demóstenes teria uma conformação 

irregular da estrutura dos lábios e, por sua qualidade vocal, poderiam ser extraídos os 

indícios de que fosse um fissurado. Este estudo teve como base a análise de esculturas 

de Demóstenes, em diversos museus, de modo que o Orador vem representado com um 

bigode, em contorno aos lábios, para disfarçar a irregularidade estrutural do seu lábio 

superior e que o treino com os seixos na boca, serviram tanto para concentrar a 

ressonância na cavidade oral, como para fazer uma barreira para que não escapasse o 

fluxo aéreo pelo nariz (apud Jansohn, 2001). 

Essa hipótese de que Demóstenes seria um fissurado nos surpreendeu e nos 

causou estranhamento. Pesquisamos em diversas bibliotecas online o tal artigo de 

rinolalia aberta, do médico sueco, para compreender não somente o que seu método de 

investigação sobre as imagens iconográficas da escultura poderia contribuir com o caso, 

mas como ele defende que Demóstenes não seria gago. Afinal, há milênios não se 

suspeitava de outra coisa, mesmo numa época em que já existiam técnicas para 

fechamento ou correção labial, em que pese o fato de Plutarco utilizar-se dos termos 

enfermidade e debilidade física para se referir a Demóstenes. Não encontramos o 
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arquivo disponível em bases online. Tornamos a ler a breve resenha de Jansohn (2001) e 

retomamos as conotações de Battalo designadas por Plutarco. Justifica-se ser um 

fissurado pelo contorno irregular dos lábios e do uso estratégico de falar com pedrinhas 

na boca. Fomos olhar novamente as imagens esculturais de Demóstenes, para buscar 

traços iconográficos que servissem de representação da figura de um fissurado, uma vez 

que o argumento de que o traço irregular dos lábios e falar com pedrinhas na boca, sob o 

ponto de vista fonoaudiológico, não justificam que Demóstenes não fosse gago nem 

fissurado. 

 

                                               

Figura 3. Busto de Demóstenes inspirado na estátua de 

Polieucto – 280 a.C. -  no Museu do Louvre.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Busto de Demóstenes inspirado na estátua de 

Polieucto –  Marie-Lan Nguyen – 2011 –  Brithish 

Museum, Londres.  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jastrow
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Figura 5. Busto de Demóstenes inspirado na estátua de 

Polieucto - 280 a.C  – Museu do Vaticano 

 

 

Na fissura labiopalatina há uma má formação craniofacial, que ocorre antes do 

nascimento, que provocaria uma falha na fusão dos processos faciais embrionários, que 

realiza uma disjunção na tessitura velofaríngea, decorrente do não fechamento do lábio 

e do palato, e da paralização do crescimento ósseo do complexo maxilar, que justificaria 

uma fala fanhosa. Demóstenes não seria gago, mas seria fanho? 

O ângulo de perspectiva do primeiro busto (Figura 3) produz uma sombra na 

região do lábio inferior, na qual é possível observar que a dimensão vertical de oclusão 

está diminuída, em função da posição óssea da mandíbula estar protruída. A relação 

entre a altura do arco dental superior (maxila) e do arco dental inferior (mandíbula) 

apresenta-se com maior amplitude no arco superior, região orbicular do músculo 

superior da boca é mais volumosa que a inferior, que está enrijecida e inclusa. A 

espessura volumétrica do lábio superior e inferior parecem estar reduzidas, sua face é 

longa e oval, com enrijecimento de musculatura mentual. No caso, se Demóstenes 
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tivesse tido uma fissura labiopalatina, o seu arco superior não teria essa amplitude que 

vemos nas Figuras 4 e 5. A sua má oclusão se enquadraria num Classe I para Classe II 

de Angle. Encontramos traços iconográficos de que o trespasse vertical entre os arcos 

dentários indicam ser decorrentes de uma sobremordida, ou de um possível “bruxismo” 

ou por Demóstenes ser um desdentado inferior. No bruxismo, ocorre o movimento de 

ranger, apertar, pressionar ou cerrar os dentes que, com o tempo, acaba por desgastá-los 

ou amolecê-los e tende a tencionar os movimentos dos músculos mastigatórios, o que 

poderia justificar o seu padrão facial e parecer ser um desdentado. Contudo, outro traço 

que nos chamou a atenção foi o contorno de suas narinas, que, ao contrário de um 

fissurado, é longo e não se observa nenhum desvio ou encurtamento da columela. A 

imagem iconofônica de um fissurado é uma fala fanhosa e não uma fala gaguejosa. 

Mas isto não quer dizer que um fanho não possa apresentar gagueira, nem que um gago 

não possa produzir um som nasal, quando deveria ser oral. 

O que distingue a fala do fanho da fala do gago, em termos iconofônicos, é que 

a fala do fanho é caracterizada por hipernasalidade em seu fluxo e a fala do gago é 

caracterizada por uma descontinuidade em seu fluxo. No registro corpóreo, qualquer 

exagero ou falta das ressonâncias oral, nasal e laríngea produz uma péssima distribuição 

das zonas de ressonância. No caso da fala do fanho, trata-se de um problema de 

ressonância e sombreamento da voz, como se fosse um “chiado”, que escapa em 

excesso pelo nariz, geralmente acompanhado de substituições e omissões na cadeia da 

fala. Ao invés de dissipar o fluxo de ar entre as cavidades nasal e oral, o fanho mantém 

essa passagem aberta e o som ressoa pelo nariz. O fanho passa por uma dificuldade em 

separar a acústica da cavidade nasal da orofaríngea, o que gera o aumento do fluxo 

aéreo superior em uma emissão nasal de vogais e consoantes sonoras, quando exige um 

acúmulo de pressão de ar oral. O efeito acústico e o ruído do escape de ar pelas narinas 
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ressoa diferente daquele que se deixa escapar pela boca. O traço sonoro de sua fala porta 

informações sobre o falante. O ruído do fanho se propaga na deriva de sentido ou não 

sentido, os mecanismos acessórios de sua fala estão a serviço de compensar, 

restabelecer ou corrigir a significação que estava à deriva, uma vez que escapa um 

sentido no lugar de outro. O balbucio do gago, em contrapartida, soletra ou hesita a 

passagem de um sentido a outro, os seus mecanismos acessórios associados à fala, são 

estratégias que visam esconder o sentido, quer seja pela repetição ou pela hesitação do 

ato da fala. A fala do gago não se caracteriza por uma falha na alternância da emissão 

oral ou nasal, nem de ganho de ar nasal, o gago é aquele que perde o fôlego, que perde a 

voz, que vive “engasgado”, solta a voz so-so-so-letrada, abafada, sufocada, ofuscada, 

mais próximo de uma voz hiponasal. Ele parece ter um “nó na garganta”, realiza uma 

hiperconstrição laríngea. Uma das semelhanças entre a fala fanhosa e a fala gaguejosa é 

o uso de mecanismos acessórios desnecessários à produção da fala. Na fala do fanho, 

observa-se, geralmente, o golpe de glote, em que a abertura e o fechamento das pregas 

vocais além de serem abruptos, substituem a constrição dos lábios ou da língua, por 

uma constrição laríngea. O seu correlato linguístico seria a hesitação na fala do gago. O 

gago está interditado pelo gesto de ajuste hesitatório: alongamento do som, pausa, 

repetições truncadas, silenciamentos, falsos inícios, correções parciais, reformulações. 

Os mecanismos acessórios da fala do gago, ocorre em substituição de uma palavra ou 

som que, imaginariamente, seria mais fácil provocar uma disfluência, além dos truques 

utilizados com as mãos, com o piscar os olhos, dentre outros. O gago teria uma concha 

acústica diferente da do fanho. O gago concentra o fluxo da voz na laringe por 

demasiado tempo, em contrapartida, a fala do fanho, ao realizar o golpe de glote, produz 

uma substituição de um som por outro, em função da modificação do ponto 

articulatório. 
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Não temos o som da voz de Demóstenes, nem a amostra de sua fala gaguejada, 

para fazer uma análise mais pormenorizada sobre o caso, que seria uma peça 

fundamental para a decisão diagnóstica, contudo, por mais que não tenhamos nunca 

ouvido a voz de Demóstenes, pode-se destacar que tanto o sujeito gago quanto o fanho 

são nomes dados em função da narrativa social que os tornam legítimos motivos de 

chacota e que, ao mesmo tempo, tornam-se personagens imitáveis, uma etiqueta que 

marca, que enquadra, que simplifica a leitura de como todos os gagos ou fanhos são. 

Quem determinou que Demóstenes era gago e não fanho, ou seja, quem atribuiu esse 

valor foi a sanção coletiva. No sujeito que recebe a chacota, são os seus traços visuais e 

acústicos, presentes ou ausentes, que se tornam gestos da matéria iconográfica e 

iconofônica como formas de representação das figuras do gago e do fanho. Estes traços 

acabam por formar um gesto, que organiza os modelos de interpretação de como 

podemos reconhecer a fala do fanho e a fala do gago, mesmo sem o reconhecimento do 

que os diferencia biologicamente. Há índices específicos que os marcam, como 

chistosos, pelo vai e vem do riso e da chacota. O poder do ícone não está apenas na 

possibilidade em representar, imitar, repetir o objeto (a fala nasal ou a fala repetitiva), 

nem somente na condição de que se atribua tanto à fala quanto ao sujeito as mesmas 

características (gago/gagueira; fissurado/fanho), mas porque determinar a presença do 

significado de gago e fanho, como um traço de memória, mesmo quando os sintomas da 

fala fanhosa ou gaguejosa desapareçam. 

O mesmo ocorre com o dislálico, seja ele o que fala errado, o que tem a língua 

presa ou que é o Cebolinha. Esses são alguns dos exemplos, do que acontece quando o 

sujeito se posiciona diante dos ícones produzidos pelo juízo atribuído ao ato de sua fala, 

enquanto ideia de representação, mas isso não quer dizer que a causa seja a mesma para 

todos, nem que eles devem sofrer o mesmo tipo de tratamento, dentro do 
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enquadramento que os constituiu como falantes. Esse é um ciclo quase natural da fala, 

depende da posição que o falante assume. O falante é sempre julgado por um Tribunal 

composto por familiares, especialistas e instituições, para elogiar ou censurar o seu ato 

de fala, que determina ou sanciona “isto sim” ou “isto não”. Destaca-se que a descrição 

plutarquiana, sobre as características de Demóstenes na infância, marca não somente um 

problema na dimensão da fala e do corpo, como na sua forma de estabelecer laço social. 

E um laço social não é só uma operação de troca comunicacional, mas uma relação que 

envolve uma economia libidinal e uma organização de poder. Vejamos que questões 

como essas, sobre a gagueira, desde aquela época, estão vinculadas aos regimes de 

julgamento coletivo e respondem a um exercício diagnóstico de racionalidade do senso 

comum, não exatamente a um diagnóstico clínico. 

A hipótese que aparece na narrativa biográfica de Plutarco (2010), sobre a causa 

da gagueira de Demóstenes, deriva da ideia de que ele tivera ficado tempo demais sob a 

política de cuidados maternos e que, nesta orientação, sua mãe o impediu de receber 

uma educação baseada nas práticas corporais. Plutarco considera que é papel da mãe 

ateniense coordenar, verificar e cultivar se a educação de seu filho está sendo bem 

executada pelo pedótriba e também porque não é conveniente descuidar-se do exercício 

do corpo, na infância, porque será este exercício que garantirá não somente uma boa 

velhice, como lhe preparará para a vida (Plutarco, 2008, p. 52-53). 

O primeiro ponto a considerar é a família ateniense. O termo grego que 

corresponde imperfeitamente à nossa noção de família é “oikos”. Aristóteles define a 

família como a “associação estabelecida por natureza para suprir as necessidades 

diárias dos homens” que “foram criados com o mesmo leite” (Aristóteles, 1999, p. 145). 

Ela é dirigida por seu membro mais velho e cada um cria as leis para seus filhos e 
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esposas. Esse termo tem várias acepções na cultura helênica. Literalmente, oikos 

significa letra, casa. Por extensão, diz-se que a família não é somente o pai, a mãe e os 

filhos, como também todos aqueles que prestam serviços domésticos (escravos), 

propriedades, terras, servos e animais criados nela, estabelecimentos comerciais e 

industriais, a herança, os edifícios destinados à deposição dos membros da família já 

facelidos e, por fim, os atos relativos ao culto dos mortos (Segurado e Campos, 2013, p. 

15-16). Assim como a propriedade e os escravos são parte de uma família, Aristóteles 

diz que é uma arte dirigi-la e governá-la. Aristóteles classifica três regimes de governo 

na administração de uma família: a do senhor, a do pai e a do marido. O primeiro trata 

da relação do senhor com o escravo, que é um domínio despótico. O segundo é um 

domínio político, como o de um estadista sobre a mulher, e, com os filhos, é 

monárquico, em virtude do amor e do respeito à sua autoridade (Aristóteles, 1999, p. 

164-165). 

O segundo ponto a destacar é a função da maternagem. Que pese o fato de não 

termos notícias sobre as experiências vividas na primeira infância de Demóstenes, 

Plutarco (2008) traz o tema da amamentação no crescimento da criança, o papel da mãe 

na transmissão das práticas alimentares e os cuidados maternos na primeira infância. Há 

registros de que, na Grécia antiga, havia a prática de transferir o cuidado da 

amamentação para as amas de leite, como também existia a possibilidade de poder 

ofertar o leite de vaca ao bebê. A mulher tinha certa liberdade para escolher amamentar 

o seu filho ou não, mesmo com todas as críticas que Hipócrates tecia na época. 

A amamentação constitui não somente fonte nutricional necessária ao bebê, 

serve ao desenvolvimento das estruturas craniofaciais e dos órgãos fonoarticulatórios, 

como une a saciedade ao prazer, instaura o vínculo afetivo entre a mãe e bebê, e, ainda, 
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permite a entrada da criança num sistema simbólico. O sistema de trocas afetivas 

(olhares, vozes) entre mãe e bebê, durante as mamadas, cria laços e inscreve a criança 

num sistema simbólico, que coloca em movimento uma economia libidinal, de 

erogeneização e humanização do corpo, a partir de um objeto pulsional, que excita, que 

está à procura de seu ganho de prazer (Freud, 2006e). 

Os cuidados da maternagem, na primeira infância, são fundamentais para a 

transformação da função do órgão em função psíquica. Aquilo que era desprovido de 

sentido passa a ser interpretado pelo Outro e, ao passo que o bebê vai se identificando 

com o que a mãe supõe dele, nas interações cotidianas e nas formas culturais de 

amamentar, banhar, dormir, brincar, cuidar, permite tirá-lo da sua condição de 

organismo biológico e inscrevê-lo segundo a gramática simbólica. Essa transformação 

no corpo depende de três registros fundamentais: a oralidade, que se inicia pelo sistema 

de trocas alimentares; a especularidade, que coloca em questão o olhar do outro, como 

fundador do corpo da criança e a pulsão invocante, que aparece no chamamento 

prosódico da voz materna, no grito do bebê e na sua lalação (Ferreira, 2005, p. 173), é 

algo que está entre a música e a palavra. 

A pulsão está na fronteira entre o psíquico e o somático, expressa o conflito 

entre as pulsões sexuais e as de autoconservação. Por exemplo, ao mamar, o bebê tem a 

satisfação de deglutir o leite, contudo, o trabalho repetitivo que ele realiza ao sugar ou o 

movimento rítmico com a língua e com os lábios tem como finalidade outro tipo de 

satisfação, que é sexual, porque é um prazer que foi vivenciado e está sendo relembrado 

(Freud, 2006e). Freud define a pulsão como uma “força constante”, “o representante 

psíquico das excitações vindas do interior do corpo que alcançam a mente” (Freud, 
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2006d). Qualquer parte do corpo pode ser fonte de satisfação e se transformar em 

função pulsional. 

 A insuficiência do bebê, quando nasce, desencadeia um processo de 

interpretação do corpo, que é antecipado pelo imaginário materno. O bebê, por exemplo, 

não enxerga direito, tem espasmos musculares, choros, que a mãe interpreta como uma 

mensagem, ou seja, ela imaginariza os esquemas biológicos e reinterpreta que o 

espasmo facial pode ser um sorriso, uma resposta à sua fala, acaba por introduzir o bebê 

em uma relação dialógica, por um gesto antecipatório do ato de fala pelo bebê. Quando 

o grito de choro invoca a mãe, ela precisa dar um sentido, uma vez que o bebê não diz 

por que está chorando, se é de fome, dor, frio, medo ou qualquer outra coisa. A 

imaginarização do sentido do choro do bebê, como representante da fome, faz com que 

a mãe lhe oferte o seio, lhe direcione um olhar e responda ao seu chamado, ao passo que 

o bebê inicia seu trabalho repetitivo e rítmico de sugar. Essa combinação produz o 

apaziguamento do choro e o bebê passa por uma experiência de satisfação. Quando ele 

volta a chorar, vai buscar o rosto que corresponde a uma voz particular (Ferreira, 2005), 

a mãe reaparece, a criança ativa os traços de memória de sua satisfação anterior, mas, ao 

repetir essa experiência, não encontra mais a mesma satisfação que havia sido obtida, 

seus traços de memória (acústicos e visuais), da satisfação original, se inscreverão de 

modo alucinatório no bebê, que marca que a sua satisfação não foi plenamente satisfeita 

(Freud, 2006e). O bebê não sabe o que está acontecendo, nestes encontros e 

desencontros com a mãe. Ele apela para a mãe, mas ela se atrasa em lhe responder. Ou a 

mãe considera que o bebê precisa se alimentar e não é isso o que ele quer. Nessa 

alternância, o bebê constata que há uma falta do outro. Essa falta permite que o bebê 

ressignifique a perda do objeto de satisfação e a separação da mãe. Ele descobre outras 

partes do seu corpo e passa a tomar como objeto partes do próprio corpo, como o dedo, 
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a mão, o pé. Até que faz, a si mesmo objeto. O bebê procura se fazer visto e ouvido, 

imagina o que esse Outro quer e lhe demanda, mas, na verdade, ele não sabe. A 

experiência imaginária da antecipação de sentido, oferecida pelos traços de alegria no 

rosto, no olhar e na voz prosódica da mãe inscreve o gozo no corpo da criança. Tassinari 

(2009) refere que na gagueira ocorre uma separação entre a música (prosódia) e a 

palavra, é uma música que impede a palavra rompendo o encadeamento entre os sons da 

língua, sendo a repetição efeito do trauma pelo acesso do sujeito a palavra (Tassinari, 

2009, p. 197-198).    

Vimos que, na Grécia antiga, até os sete anos, o menino estava submetido aos 

cuidados e caprichos da mãe. Uma das funções mais importante da mãe ateniense era 

gerar filhos legítimos, os varões, que herdassem o dever de perpetuar a tradição familiar 

e manter o culto dos antepassados. Depois, ocorre a passagem de iniciação à vida adulta 

e o domínio da autoridade pelo pai (Guimarães, 2012). Acontece que o pai de 

Demóstenes morre justamente durante essa transição. A experiência de ficar órfão aos 7 

anos de idade é, sem sombra de dúvidas, uma experiência traumática na vida de 

Demóstenes. No trabalho de investigação que Tassinari (2009) realizou com seus 

pacientes gagos, ela pôde observar a presença de traços comuns entre a formação dos 

sintomas e o modo particular que o sujeito gago vivência à conflitiva edípica. Esse 

modo particular diz respeito a presença do pai, como denegrido, negado ou exacerbado 

em sua autoridade, cujas consequências se manifestam na transferência (Tassinari, 

2009, p. 199). Veremos no capítulo 4, como a entrada da palavra do pai no discurso 

materno instaura um modo particular do sujeito na linguagem e a sua relação com o 

sintoma.  
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Na cultura grega, quando um menino ficava órfão de pai, era indicado um tutor. 

Esse tutor deveria ser um homem da família, que pudesse representar a autoridade e 

educação paterna (Funari, 2001), e quem deveria assegurar os meios de subsistência e 

ter a obrigação de prestar conta dos resultados da sua administração, quando atingisse a 

maioridade (Segurado e Campos, 2013). No caso, Demóstenes teve três tutores: Áfobo, 

Demofonte (seus tios paternos) e Therippides (amigo de seu pai), que não realizaram tal 

tarefa. No testamento, o pai de Demóstenes determina que Kleobule case com Áfobo, 

com o dote de 8.000 dracmas e que sua filha case com Demofonte com o dote de 12.000 

dracmas. Deixa como herança uma oficina de facas, com cerca de 30 escravos; uma 

oficina de móveis, com outros 20 escravos; uma casa, móveis e objetos preciososos; 

uma fortuna estimada em 14 talentos. Acontece que, após a morte do pai, Kleobule não 

se casa com Áfobo, abandona o lar e se abriga na casa de sua irmã, com as duas crianças 

(Leite, 2014). Demóstenes acabou por se manter na política dos cuidados maternos, com 

frágil sustentação da função simbólica do pai, que reaparece denegrido (pelos tutores) 

ou negado (pela morte) em sua autoridade. Kleobule e seus pedagogos o mimavam 

demais e não exigiam muito dele, não valorizavam o exercício do corpo, e não eram 

rígidos com a execução das lições e tarefas educativas (Plutarco, 1956; 2010). Para 

Plutarco, há duas ciências do corpo: a medicina e a ginástica, a primeira cuida da saúde 

e a outra do vigor físico. Para a alma que sofre de uma enfermidade somente a formação 

filosófica poderá lhe dar o remédio para a cura (Plutarco, 2008, p. 48). 

Naquela época, somente crianças que tinham um empoderamento financeiro 

tinham acesso a um sistema de educação, conhecido como paideia, que destinava-se a 

transmitir a conduta moral-pedagógica adequada, segundo os ideais da cultura helênica, 

em educar, formar e instruir para potencializar todas as capacidades humanas e 

assentava-se em uma formação política de orientação ética, para exercer um papel 
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relevante na pólis. No caso, Demóstenes frequentou uma escola consentânia à sua 

condição de menino nobre e seu passatempo predileto, na infância, era estar submerso 

em seus livros. Os livros, naquela época, eram feitos em papiro. A educação geralmente 

se iniciava aos 7 anos de idade (Ferreira, 2010) e podia ser entendida como um processo 

de formação ao longo da vida. A primeira fase ia dos 7 aos 12 anos, a segunda, dos 12 

aos 16, a terceira dos 16 aos 20 e, a seguinte, pela formação superior. Entre os mestres 

de Demóstenes, na primeira fase, encontram-se: (a) o citarista – mestre de música e 

poesia, (b) o gramatista – mestre das letras e do alfabeto e (c) o pedagogo, um escravo 

encarregado de acompanhá-lo no exercício das práticas de vida diária e ajudá-lo a 

repetir as lições e a decorar poemas. A criança nobre, na antiga Grécia, estudava num 

sistema de transmissão altamente competitivo, que exigia muito esforço e a busca da 

supremacia, entre os pares, podia ser alcançada pela palavra, no caso do orador, ou pela 

prática esportiva, como preparo do ateniense para a vida militar ou para as competições 

olímpicas. Essa instrução estava concentrada na prática da ginástica, na realização de 

exercícios físicos aplicadas ao esporte, como, por exemplo, dardos, arco e flecha e caça 

eram fundamentais para o desenvolvimento do vigor físico. A prática corporal era um 

exercício diário e parece que Demóstenes não praticava nem muito e nem bem. Não se 

sabe ao certo o que provocara as dificuldades motoras de Demóstenes, em seu 

desenvolvimento, se teria sido a falta de prática ou outra coisa, mas a sua figura esteve 

sempre ligada a uma debilidade motora ou a um esforço imenso em trabalhar seu corpo. 

O investimento com o seu próprio corpo ficara esquecido ou subvalorizado em sua 

formação infanto-juvenil. Demóstenes fora impedido, por sua mãe, de ter aulas com o 

pedótriba – mestre de ginástica, nem pôde ir a caçadas com seu pai – que era prática 

comum aos meninos nobres, para o trabalho do vigor físico e o embelezamento do 

corpo. 
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As aulas com o gramatista demorava o tempo que fosse necessário à criança para 

aprender a ler e a escrever (Ferreira, 2010). Cadmo teria sido o responsável em ter 

trazido da Fenícia o alfabeto à Grécia, no século VIII a.C.. O sistema de escrita grego 

ficou conhecido pela invenção do alfabeto, particularmente pela criação dos signos das 

vogais ou pela fonetização da escrita (Havelock, 1994), atualmente composto por 24 

letras representadas por consoantes e vogais. E assim surge a tradição do fonocentrismo, 

que designa o predomínio da fala sobre a escrita. A transmissão do sistema de escrita 

grego estava apoiada na oralidade e na história dos antepassados, nos mitos, na cultura, 

na poesia, de modo que se organizava a matéria em imagens e sons recorrentes, que 

favoreciam a memorização. Exercitar a memória era uma condição moral-pedagógica 

em que a criança deveria se submeter para ter prudência nas situações futuras, como por 

exemplo, proferir um discurso durante 3 horas. As letras eram escritas no papel sem 

separação, emendando uma nas outras, de modo que na primeira linha a disposição da 

escrita era da esquerda para a direita e na linha seguinte da direita para a esquerda 

(Costa; Raposo, 2010). Depois da fase inicial, passava para a Geometria, Aritmética e 

Astronomia e sempre acompanhado pela dialética (dialegesthai) e retórica (retoriken). 

O estudo retórico se divide em cinco partes: a inventio, ou descoberta de argumentos; a 

dispositio, ou arranjo das ideias; a elocutio, ou descoberta da expressão apropriada para 

cada ideia, e que inclui o estudo das figuras ou tropos; a memória, ou memorização do 

discurso; e a pronuntiatio, ou apresentação oral do discurso para uma audiência 

(Aristóteles, 1999).  Os benefícios da Filosofia teriam uma base moral pedagógica de 

ensinar à criança que: 

Na verdade, graças a ela e com o seu auxílio é possível saber o que é bom e 

inútil, justo e injusto, em resumo, o que se deve escolher e evitar; como deve 

ser o relacionamento com os deuses, os pais, os idosos, as leis, os 

estrangeiros, os magistrados, os amigos, as mulheres, as crianças e os criados. 

Porque é necessário temer os deuses, honrar os pais, respeitar os idosos, 

observar as leis, obedecer aos magistrados, amar os amigos, ser sensato com 

as mulheres, ser terno com as crianças e não maltratar, rudemente, os 
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escravos. E, o mais importante, não rejubilar, em excesso, na prosperidade, 

nem ficar muito aflito na desgraça; não se entregar por completo aos 

prazeres, nem ser precipitado ou furioso na cólera (Plutarco, 2008, p. 51). 

A educação do menino grego constitui uma política de cultura baseada na 

palavra. O desenvolvimento da retórica foi impulsionado pelas querelas jurídicas. A 

palavra, no contexto ateniense, é garantida por lei. O direito a todo cidadão de fazer uso 

da palavra em contexto público (isegoria), ou seja, falar para todos, é um dos 

princípios que regulamenta a democracia ateniense, juntamente com o princípio da 

isonomia, em que todos são iguais perante a lei, de modo que todo cidadão tem o 

mesmo direito no sistema jurídico, na votação das ações e leis. Havia três tipos de lei na 

Grécia Antiga, a) thêmis – que eram leis que se constituíam no âmbito social e familiar, 

segundo as crenças e os costumes; b) nómos  – as leis que eram feitas pelos homens 

sobre a sociedade; e) díké (justiça) – que eram as leis interfamiliares, que dependiam da 

physis – natureza das coisas. As leis poderiam ser convencionadas pelo texto escrito ou 

não.  O princípio da isocracia assegura o direito a todos de participar da vida política de 

Atenas, tendo assim igual acesso ao poder. A retórica surge em 467 a.C., na Saracusia, 

ilha da Sicília. Córax observa que há discursos mais bem recebidos pelo público do que 

outros e propõe um método para ensinar os interessados. Então, ele verifica que é 

preciso se preocupar com o estilo e a composição do discurso para convencer a plateia. 

A narrativa histórica como ficção, consoante ao discurso sobre os tratados, ensaios, 

diálogos e cartas estava na base de seus ensinamentos para persuadir o público. Mas foi 

Górgias (487-380 a.C.) que introduziu a retórica em Atenas. Górgias define a retórica 

como a arte do bem dizer, de modo persuasivo. Esta arte exige o entrelaçamento preciso 

das palavras que argumentadas com ritmo e melodia passam a compor um discurso 

(pronunciatio) que tem o poder de influenciar a alma dos ouvintes e convencer juízes no 

Tribunal.Vejamos que o discurso persuasivo comporta três elementos: o orador, o 
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assunto e o ouvinte. O poder do retórico ao realizar o discurso persuasivo, depende da 

leitura do carater de seu destinatário, que varia segundo as suas emoções – pathos amor 

e ódio, tristeza e alegria, ira e calma, amizade e inimizade, temor e confiança, vergonha 

e desvergonha, amabilidade e indecibilidade, piedade e indignação, inveja e emulação 

(Artistóteles, 1999). Os temas eram realizados sobre as finanças, guerra, paz, defesa 

nacional, importação e exportação e legislação. Os tópicos éticos eram realizados por 

comparação ou exemplo, segundo a categoria da felicidade (nascimento, amizades, 

filhos, reputação, honra) do possível e do impossível, do mais ou do menos importante, 

que são argumentados segundo a verdade ou aquilo que parece verdade (Aristóteles, 

1999).  

Plutarco (1956; 2010) refere que Demóstenes frequentou a Escola Filosófica de 

Platão1.  Platão fundou, em 387 a.C., a Academia. Para Platão (1970), a retórica não é 

uma arte (tekhne), mas sim uma prática (episteme) oratória que busca determinado 

prazer e satisfação do corpo, que procura convencer, adular e agradar a multidão, a 

partir de uma discursividade que forma uma crença em um público que não tem o 

domínio do saber e julga segundo as relações de prazer e beleza. Diferentemente do 

rétor que deve suspender o juízo sobre o belo, o bem e o justo. Platão (1970) 

considerava que existiam apenas duas artes: a da alma e a do corpo. A arte da alma seria 

a política, que se divide entre a lei e a justiça. E a arte do corpo seriam duas: a ginástica 

e a medicina. 

                                                 
1 Em Vidas Paralelas, Plutarco (1956, 2010) refere que Demóstenes estudou com Platão, contudo, em outras versões 

narrativas encontra-se como referência Isócrates, Aristóteles, Teofrasto e Xenócrates. Optamos por manter a versão 

de Plutarco. Isócrates teve muitos alunos. As suas turmas contavam com oito ou nove estudantes e cada fase de seu 

ensino durava em torno de 3 a 4 anos. Ele considerava os estudos literários e a formação política, desenvolveu parte 

do currículo dos sofistas e tinha como característica principal de seu ensino o falar bem e considerar a retórica a arte 

suprema. 
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Platão também separa as doenças entre as da alma e as do corpo. As doenças do 

corpo podem ser classificadas em: a) aquelas causadas pelo desequilíbrio entre os 

elementos constitutivos do corpo – fogo, água, terra e ar, b) as derivadas da corrupção 

dos tecidos do corpo e c) as doenças causadas pelo ar, fleuma ou pela bile. As doenças 

da alma comportam um sistema mais complexo: a) anoia – demência ou desrazão, b) 

mania – loucura e que se subdivide nas classes de intemperança sexual e paixões da 

alma – tristeza ou desgosto, audácia ou covardia e esquecimento ou preguiça mental, c) 

amanthía – ignorância, subdivida em constituição corporal ruim associada a regimes 

políticos viciosos e queda da alma do corpo (Dunker, 2011, p. 103). 

O tratamento da desproporção entre corpo e alma envolve a ginástica 

preventiva, o estudo da matemática e o estudo da música. O tratamento do 

corpo envolve a ginástica ativa e passiva bem como a regulação do regime 

alimentar. O tratamento da alma envolve o movimento das três partes da 

alma, o estudo da música e da astronomia, e é claro, para combater o pior das 

doenças (a ignorância), o estudo da filosofia (Dunker, 2011, p. 103). 

Portanto, um dos tratamentos a que Demóstenes deveria se submeter seria o 

trabalho corporal, a ginástica. A oratória ou retórica é uma técnica que capacita as 

pessoas a falarem, de modo a conduzir a alma à musicalidade e ao ritmo das palavras, 

chamada psicagogia, por Platão. A função da retórica, para Platão, deve ser guiada pelo 

bem e não pelo prazer, para se chegar à verdade. 

A palavra não é somente o instrumento de comunicação ou de educação da 

criança ateniense, a palavra é o instrumento político do orador. A beleza da palavra 

consiste no ajustamento semântico formado por uma discursividade que evoca os 

deuses, exorta a virtude e a conduta exemplar dos mortos, dos familiares e das 

autoridades. Esse sistema de transmissão educativo, assentado sobre a retórica, tinha 

como ferramenta de ensino a poesia cantada e declamada. A licença poética permite que 

o sujeito extrapole o uso da norma culta da língua, como possibilidade de restituir o som 
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entre as palavras e como forma de retratar o sentido da palavra, a partir das diferentes 

relações que elas podem manter com um mesmo conteúdo representativo, que, quando 

posto em movimento, realiza um efeito de inovação de sentido no discurso. Redizer o 

que já havia sido dito. Rememorar, colocar em uma ordem sucessiva, inserir figuras 

alegóricas, designar pela parte ou pelo todo, pelo essencial ou pelo acessório, pelo 

evento ou pelas circunstâncias, pela prórpria coisa ou por seus análogos são formas 

retóricas de expressão discursiva inseridas num sistema de transmissão que valoriza a 

intersecção entre traços semânticos produzidos pela mudança de sentido e sua relação 

com o gesto, com o corpo, com a sonorização da situação do falante (Foucault,1966). 

Demóstenes estava imerso sob a cultura grega, seu contato com a literatura e o teatro de 

gênero trágico de Sófocles e Eurípedes teve papel revelante em sua educação nobre, na 

estrutura social da Grécia antiga. A palavra na boca do orador é fonte de honra e glória, 

mas a palavra na boca do gago é fonte de desonra e desgraça, quem determina esses 

valores é a sanção coletiva. 

Demóstenes, aos 16 anos, inicia um novo percuso em sua formação, a partir do 

desejo de se tornar orador e da necessidade de transformar sua fala, ponto central para 

aprofundarmos seu método de tratamento para a cura de sua gagueira. Plutarco (2010) 

conta que o contexto que Demóstenes escolhe para investir na carreira de orador de 

Atenas se deu quando escutou seus mestres e pedagogos combinarem assistir à causa de 

Oropo, em que Calístrato, o grande orador da época, fora acusado de traição à Atenas. 

Demóstenes convence seu pedagogo a levá-lo, como era menor de idade não podia 

frequentar a Assembleia, pediu a ele que intervisse junto ao seu amigo porteiro do 

Tribunal2. A Ekklesía representava a Assembleia do povo, que tomava as decisões 

relativas aos assuntos públicos. Considerava-se cidadão, homem, maior de 18 anos, 

                                                 
2 Encontra-se outra versão que refere que Demóstenes, quando foi pela primeira vez à Assembleia, era um cidadão 

ateniense, maior de idade, e que tinha o direito de participar da sessão. 



57 

 

nascido de pai e mãe atenienses. Os cidadãos tinham três direitos essenciais: liberdade 

individual, igualdade perante a lei e direito de falar – parrhesia – na Assembleia. 

Qualquer cidadão tinha direito à palavra e a ser ouvido. As proposições da Ekklesía 

eram enviadas ao conselho – Boulé, onde eram comentadas e emendadas, retornando à 

Assembleia para serem aprovadas. Assim, Demóstenes escuta (e não vê, porque teve 

que ficar sentado, sem ser visto), pela primeira vez, um orador e fica encantado com o 

poder e a beleza da fala e retórica de Calístrato. Diz-se que Calístrato foi um orador 

fantástico, que neste dia ele conseguiu modificar o veredicto, que parecia estar perdido, 

ao convencer a Assembleia que não havia traído Atenas e se salvou do exílio. O 

encantamento pela beleza da fala de Calístrato e o poder que teve em recuperar sua 

causa que, à primeira vista, era uma causa perdida, parece ter influenciado Demóstenes 

não somente como lugar de aparecimento do seu desejo de vir a ser orador, como no 

sentido de poder reaver sua herança e transformar sua posição discursiva que, para ele, 

eram duas causas perdidas. 

Seus tutores dilapidaram sua herança, Demóstenes não podia mais estudar na 

Academia de Platão, e, ainda, precisava recuperar não somente seus bens como a honra 

de seu pai e de sua família, que fora ameaçada por seus tutores. O caminho escolhido 

por Demóstenes foi abandonar o restante dos estudos e as atividades da juventude para 

se dedicar à retórica. De acordo com Aristóteles (2005), a arte retórica se manifesta a 

partir de três gêneros discursivos: 

(a) judicial: discurso que serve para julgar, acusar, defender. Versa sobre algo 

que se passou que o público já tivesse algum conhecimento. É necessário argumentar 

sobre provas, documentos, leis, testemunhos que tratem de uma justiça ou injustiça. 
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(b) epidítico: discurso que amplia o assunto ao rememorar os argumentos, 

utilizado para elogiar ou censurar alguma pessoa ou qualidade. É uma espécie de 

instrução aos ouvintes. Se situa no tempo presente. É a conclusão que vai convencer os 

juízes (ouvintes) a serem favoráveis ao orador. 

(c) deliberativo: discurso que visa o futuro. É dirigido ao povo, a fim de 

aconselhar ou demover algo ou alguém. É tomar a decisão sobre algo que acontecerá. 

Tem um estilo mais natural, próximo da oralidade e espontaneidade. 

As partes do discurso deliberativo (dēmēgorikós) são: o proêmio, a narração e o 

epílogo. Os proêmios consistem na abertura do discurso, que coloca em evidência a 

finalidade daquilo que se desenvolve no discurso, e geralmente, é usado quando o 

orador quer se opor aos acusadores. Na narrativa aparecem os argumentos dos fatos e 

das provas que foram levantados e, no epílogo, a conclusão que irá convencer os juízes. 

Encontram-se 56 proêmios no corpus demostênico dirigido ao povo, com trechos 

particulares sobre a articulação, o ritmo, a pausa, a ordem das palavras, estrutura das 

frases que o diferencia dos outros oradores (Fonseca, 2013). 

Os meios artísticos de persuadir, provar e apelar, que estão na base retórica, 

segundo Aristóteles (2005), podem ser dividos em: (a) logos – termo grego que pode ser 

traduzido como palavra, discurso ou razão, que na retórica se manifesta a partir da 

argumentação a respeito dos discursos debiberativos que podem ser verdadeiros ou 

prováveis e que constroem a lógica do assunto; (b) pathos – é a paixão ou a emoção que 

o orador pode vir a despertar nos ouvintes; (c) ethos – são os meios utilizados para 

despertar a emoção do público; (d) ato – toda a imagem e performance na Assembleia, 

como se fosse uma figura desconhecida que vai ganhando credibilidade e experiência 

para conquistar a confiança do público. 
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As aproximações do campo retórico ao campo clínico fonoaudiológico podem ser 

feitas, levando-se em consideração que o discurso retórico é uma forma de se fazer 

terapia de linguagem (Dunker, 2011), um modo de realizar uma leitura diagnóstica e um 

dispositivo para se pensar a formação da semiologia fonoaudiológica. O discurso 

jurídico prescreve, administra e regula os usos de fala, são leis de coerção, que 

estabelecem efeitos de poder, autoridade ou sanção, que estão na base da formação dos 

sintomas de linguagem. No discurso jurídico exige que também haja uma ordem ou 

necessidade de falar de um modo e não de outro, ou seja, exige o submetimento do 

falante ao uso de uma determinada língua, que seja capaz de reproduzir e transmitir um 

discurso. E, ainda, é um dispositivo de individualização ou produção de classes ou 

conjuntos, que organizam uma diagnóstica (Dunker, 2011).  

Por volta dos 16 anos, Demóstenes procurou o professor Iseu, discípulo de 

Isócrates, um retórico, especialista em escrever discursos, com fundamentação em 

provas irrebatíveis para serem lidos por outros e convencer a Assembleia (Eire, 1976). 

Os discursos de Iseu apelavam a sentimentos decorrentes dos valores morais e éticos 

que estruturavam a sociedade da Grécia Antiga (Segurado e Campos, 2013).  

Demóstenes foi em busca de um mestre que não somente tinha o conhecimento das leis 

necessário à elaboração das orações, como era especialista em heranças, um mestre que 

preparava, corrigia, organizava, reformulava o discurso anteriormente ao que vai ser 

falado, que tinha um método de investigação baseado em prova. Na construção e 

organização dos argumentos, Iseu, utiliza como recurso as testemunhas que comprovam 

a realidade de certos fatos, as leis que estabelecem quais fatos são aceitos como válidos 

e as proposições geralmente aceitas (Segurado e Campos, 2013). Os ensinamentos de 

Iseu consistiam em uma prática de transcrever os argumentos defendidos por outros 

oradores e organizar as ideias que estavam na base dos argumentos, para que pudesse 
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preparar seus próprios discursos em defesa, o que veio a constituir a base de sua 

eloquência e as técnicas de Demóstenes nas atividades públicas, alguns anos depois. O 

modelo discursivo de Iseu, para alcançar maior vivacidade de eloquência, caracterizava-

se por frases curtas e concisas: pergunta e resposta, proposição e refutação, condição e 

consequência, perguntas insistentes e paralelas entre si, sem recorrer ao auxílio de 

conjunções, apenas revelando a inter-relação através do sentido e da entoação (Segurado 

e Campos, 2013, p. 174). 

Demóstenes exercita essa prática de transcrição, reformulação, rememoração e 

argumentação e uso de figuras retóricas com Iseu e passa a compor discursos escritos e 

a trabalhar como logógrafo. O logógrafo é um fazedor de discursos, que, a troco de 

remuneração, estudava o caso e compunha o discurso que o autor da ação devia decorar 

e pronunciar no Tribunal. A Constituição Ateniense impunha que o autor da ação é 

quem deveria preparar, decorar e pronunciar o seu discurso, mas caso ele se sentisse 

incapaz de fazê-lo, poderia recorrer a um orador auxiliar, literalmente aquele que fala 

juntamente com outrem, para colaborar na condução da ação (Segurado e Campos, 

2013). 

Encontra-se, nesse momento, um primeiro indício sobre o tratamento de 

Demóstenes, que corrobora a hipótese de Fonseca (2013), que os proêmios de 

Demóstenes faziam parte de uma prática pessoal do orador, de trabalho sobre a escrita, 

para aperfeiçoar sua habilidade e argumentos discursivos. A modalidade escrita o 

manteve no campo de trabalho com linguagem, para a organização e estruturação 

discursiva. Naquela época, a tradição dos oradores gregos era lidar principalmente por 

textos falados e improvisados e quem utilizava, como suporte, o escrito não era 
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reconhecido como orador, mas Demóstenes aceita deixar o escrito conduzir seus passos 

e o usa como tática de luta para seu reconhecimento de falante (orador). 

A experiência da escrita em Demóstenes pode ser considerada um passo para a 

transformação da sua posição discursiva e subjetiva frente ao campo da linguagem, uma 

vez que a escrita vem antes que a fala, em seu projeto terapêutico, ou seja, será o escrito 

que não somente permitirá a abertura para a fala de Demóstenes, como será o que vai 

organizar o seu dizer. Pode-se observar, nesse ponto de sua história, um indício 

importante para o tratamento de sua gagueira: a escrita teria autorizado a entrada de 

Demóstenes na fala, porque, ao escrever, reescrever, rememorar, ler, reler, transcrever, 

ou seja, ao alternar a passagem da fala para o escrito e do escrito para a fala, criam-se 

novas leis, em que o suporte da palavra é posto em movimento e seu produto escrito 

sobrevive à cena enunciativa. A retórica, no discurso de Demóstenes, será uma 

característica frequente em sua política enquanto orador e parece constituir a primeira 

base de seu dispositivo terapêutico. 

O segundo passo de Demóstenes, aos 18 anos, consiste em escrever sua própria 

defesa, com o objetivo de retomar as propriedades que seus tutores lhe haviam roubado. 

No âmbito desse processo, escreveu cinco discursos, três contra Áfobo e dois contra um 

parente dele. Nos dois primeiros, expunha suas queixas contra o acusado e reclamava os 

bens que lhe pertenciam como herança. Em todos os cinco discursos, encontram-se 

muitos dados para os estudos das práticas mercantis e financeiras de Atenas, no século 

IV a.C. Na Assembleia, Demóstenes leu suas peças e apesar de sua gagueira se 

manifestar, conseguiu a condenação de Áfobo e a recuperação do pouco que restou da 

fortuna de seu pai, como a casa, alguns escravos e um pouco de dinheiro. 
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 Quando Demóstenes passa a escrever a própria causa contra seus tutores, e não 

somente escrever discursos para outrem, verifica-se uma mudança de posição frente ao 

outro. Antes, enquanto ele escrevia apenas para outros falarem na Assembleia, ele não 

passava pela experiência de falar ao outro, sendo a sua escrita marcada, em sua origem, 

pela voz de uma pessoa ausente (Freud, 2010a). Quando Demóstenes passa pela leitura 

de sua peça, ele tem que pôr algo de si – a presença da sua voz, da sua gagueira, da 

memória de seu pai; tem que ocupar uma posição diferente, é ele quem fala para todos. 

As primeiras tentativas de Demóstenes ao se dirigir à Assembleia, para propor 

medidas a favor de Atenas, foi marcada por tumulto, decepção e rejeição da sua fala 

pelos ouvintes, uma vez que mal se pôde ouvir sua voz; além de falar mal, Demóstenes 

falava feio. Seu discurso era confuso, a exposição dos seus argumentos em tom 

desagradável, que pouco ajudava a compreender suas ideias, além de sua projeção 

vocal, com baixa intensidade, sem variação prosódica, articulação imprecisa e travada, 

interpretados por Plutarco (1956; 2010) como desencadeantes de chacota. Em pleno 

Tribunal, Demóstenes se vê diante de uma plateia que o vaia. Diz-se que ele tentou mais 

de uma vez falar ao povo, até que perde a voz e a vez de falar e abandona a Assembleia. 

Essa cena em que Demóstenes fracassa, do ponto de vista discursivo e subjetivo, 

recebe chacota dos ouvintes e abandona a Assembleia, se repete no discurso de 354 

a.C., “Contra Leptines”, em que defende a política de isenção de tributação para 

serviços prestados ao Estado. Logo depois, o mesmo movimento reaparece, quando 

propõe na Assembleia a reforma do “Simorias” – que tratava dos navios de guerra e 

contava com a ajuda dos contribuintes para o financiamento da frota ateniense. 
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Figura 6. Quadro de Mary Macgregor – The story of Greece: told to boys and girls (1935) 

“Demóstenes deixa a Assembleia escondendo o rosto” 

 

Pode-se observar que as estratégias sobre a dimensão da escrita retórica são 

insuficientes para a eficácia de sua fala e posição discursiva diante da Assembleia. Ele 

era alvo de gozação, o famoso caso de bulling, nos dias atuais. O reconhecimento social 

e coletivo de sua fala estava sob o efeito e o julgamento da aparência da mesma, que 

carecia de beleza e prazer ao se escutar, que do lado da Assembleia é marcado por um 

mal-estar, e se inscreve no movimento de forçagem para que fale bem e bonito. O valor 

de sua fala independe de sua proposta, orientação ou justificação sobre as os rumos de 

Atenas, a Assembleia exige que fale de uma maneira e não de outra. Esse movimento de 

forçagem dos ouvintes sobre a fala de Demóstenes indica que há uma função do outro a 
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desempenhar um papel constitutivo na formação do seu sintoma de linguagem e que seu 

sintoma não é formado apenas pelos elementos que caracterizam sua fala em referência 

à sonorização e à expressividade. 

Conta-se que certo dia, um amigo de Isócrates, um senhor bem velhinho, 

chamado Êunomo de Tria, disse a Demóstenes que sua argumentação era muito 

parecida com a de Péricles, um dos grandes oradores gregos, que chegou a ser 

considerado o primeiro cidadão ateniense, contudo, Demóstenes deixava-se abater pela 

timidez e pela fraqueza de seu corpo e foi censurado, por ele, por não se posicionar 

firmemente diante da Assembleia, uma vez que, através do discurso, o orador imprime 

no “coração” das pessoas o sentimento que ele deseja, “molda” a alma do ouvinte e, 

dessa forma, “arrasta” o público para onde quer (Plutarco, 2010). Observa-se, aqui, que 

os significantes timidez e fraqueza reaparecem consoantes ao juízo da posição subjetiva 

e discursiva, no sentido do valor que é dado pelo outro ao seu fracasso enquanto orador. 

O efeito desse julgamento não é julgar a causa que Demóstenes pretendia defender na 

Assembleia e, sim, sua posição discursiva e subjetiva de orador. Ou seja, o modo como 

a fala de Demóstenes se apresenta não é aceita coletivamente e ele precisará reverter 

essas posições e os efeitos que ela produz frente ao outro, para poder restabelecer o 

reconhecimento da sua fala desde o lugar de orador, um mestre da linguagem. 

Após um dia de fracasso na Ekklesía, Demóstenes vai para a casa com seu amigo 

Sátiro e, lá, compartilha com ele o sofrimento de sua gagueira: 

- Eu sou, dentre todos os oradores, o que mais se esforça. Esgotei quase todas 

as minhas forças para me formar em eloquência e, entretanto, não agrado ao 

povo! Marinheiros escrupulosos e ignorantes são ouvidos e ocupam a tribuna, 

ao passo que a mim o povo me rejeita com desprezo! 

- É verdade, Demóstenes! Mas eu livrar-te-ei da causa desse mal se me 

recitares de cor um passo de Eurípedes ou de Sófocles – respondeu Sátiro. 

(Plutarco, 2010, p. 41) 
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 Sátiro, que era ator e amigo de Demóstenes, ao pedir a ele que recite alguns 

versos de Eurípedes ou Sófocles, de memória, recorre não somente à retórica, mas ao 

mito, à experiência estética da linguagem, a arte poética e o papel desempenhado pela 

voz. A poesia exige performances musicais, uma arte de combinar os sons, de modo que 

o poema permite expressar o sentimento em belas palavras, palavras que tocam a alma, 

a retratar algo que tudo pode acontecer dependendo da imaginação do ouvinte 

(Jakobson, 1954). Demóstenes quando declama uma passagem da tragédia grega, nem 

altera a configuração sonora da palavra e nem varia a nuance expressiva. Sátiro repete 

os mesmos versos de Demóstenes, com uma expressividade que colore a interpretação 

do poema, ao nível fônico, gramatical e lexical, no simbolismo de sua entonação e 

harmonia melódica se faz sentir a beleza àquele que escuta. 

Demóstenes reconhece a diferença entre a sua fala e a beleza da fala do outro, a 

partir dessa vivência com Sátiro. Os detalhes oferecidos sobre os indícios manifestos de 

sua gagueira evidenciam que as marcas, no tempo da sonorização e no espaço da 

expressividade, interferem na transmissão da mensagem, na elaboração consistente do 

discurso e na relação dialógica. No conjunto da sonorização e da expressividade, a 

impressão que fica é o incômodo e o desprazer malfadado pelo valor aversivo que 

provoca diante do olhar e dos ouvidos do outro, os quais se inscrevem na política de 

censura à mensagem, na interdição à fala e na falta de reversibilidade dialógica. 

A experiência estética com a linguagem exigirá de Demóstenes o 

restabelecimento de uma relação de prazer e uma reavaliação do discurso e de todos os 

seus componentes. O destino dessa conversa culminou para o reconhecimento de parte 

do seu sintoma de linguagem, de sua impossibilidade de falar bem e bonito, de 

transmitir uma emoção de prazer aos ouvintes, como permitiu passar a outra etapa no 
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seu tratamento, com vistas a restabelecer a sua posição discursiva e subjetiva diante do 

outro. 

O compartilhamento de seu sofrimento e sua dor com Sátiro pode ser lido tanto 

como um pedido de ajuda, como movimento de implicação com a própria fala, que 

instaura a necessidade de modificar sua posição discursiva e subjetiva frente à 

Assembleia, especialmente no que diz respeito à função poética da linguagem e ao uso 

da língua. Para Sátiro, a estética da linguagem consiste na ideia de que o efeito de um 

discurso belo depende da qualidade da voz e que os argumentos pouco valem se não o 

acompanham uma pronúncia correta, uma gesticulação convincente, um ritmo fluente e 

uma harmonia melódica. A função poética da linguagem coloca em relação no discurso 

não somente a assonância ou a rima, mas também um conjunto de elementos próprios 

ao encantamento de uma mensagem, que inclui uma seleção paralelística, uma 

combinação paranomásia, quer seja por semelhança ou dessemelhança de som ou 

significado, empregados em certo ritmo, com nuances que alternam a presença e a 

ausência de som e sentido, numa série de repetições. 

É certo que Demóstenes precisava subverter a lógica de suas funções 

comunicativas, para poder reencontrar a satisfação em escutar a própria fala e modificar 

as condições do discurso e de todos os seus compontentes. Com isso, Demóstenes partiu 

para uma nova etapa em seu tratamento, agora intensivo, passou a praticar, diariamente, 

e sem a ajuda de seu amigo Sátiro. Construiu um espaço, localizado no andar 

subterrâneo de sua casa, precisamente no porão, para trabalhar a gagueira. Demóstenes 

realiza um corte na barba e no cabelo. Uma intervenção estética sobre o corpo e muda o 

seu visual, temporariamente, ao raspar a metade da cabeça e da barba, para se sentir 

obrigado a permanecer por um longo período segregado nos seus exercícios, 
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desvalorizando a sua imagem, numa espécie de punição. Esse tipo de corte é transitório, 

mesmo porque os cabelos e a barba crescem, é como se fosse um recuo para o 

restabelecimento da sua imagem. Um espaço de recuo com o outro e com si mesmo, de 

modo que afastar-se das pessoas e não falava em público se não tivesse treinado o seu 

discurso. 

Seu treinamento consistia em realizar exercícios de articulação dos órgãos 

fonoarticulatórios (OFAS), em frente a um espelho, usando seixos como recurso para 

ampliar os movimentos articulatórios da língua e a ressonância. Trabalhou sua 

respiração, ao contrário do que é indicado nos dias atuais, não estando parado, mas em 

movimento, ao subir e descer ladeiras íngrimes, recitando versos, ou seja, num trabalho 

simultâneo entre corpo, linguagem e memória. Treinou seu feedback auditivo e 

ressonância vocal, na costa do Mar de Fáleros (Vallozza, 2012). Para conter seus 

movimentos corporais desnecessários à produção de linguagem, roçava uma espada em 

seu peito e braços. Lia poemas e versos, escrevia os próprios discursos e os recitava em 

frente ao espelho. Quando ouvia qualquer discurso público, decorava-o e ordenava os 

pensamentos e os períodos. 

Em termos acústicos, o porão vazio faz reverberar o som, isto é, produz eco. Na 

física, o eco é uma reflexão do som que chega ao ouvinte pouco tempo depois do som 

direto. Parece que Demóstenes, ao escolher o porão de sua casa como lugar privilegiado 

para trabalhar a sua gagueira, o faz incluindo um raciocínio etiológico e uma direção 

para o seu tratamento, que integra o problema da voz e da escuta, no ouvinte. Um 

espaço vazio, além de produzir eco, permite realizar um exercício sobre a impressão 

sonora de sua voz duplicada, inclui a alternância e a repetição entre a posição de falar e 

a posição de escutar a si próprio, como ele mesmo e como o outro. Permite também que 



68 

 

a intensidade e a ressonância do som e da voz se amplifiquem, realizando uma mudança 

na quantidade e na qualidade de sonorização que facilita não somente a inteligibilidade 

da fala, como possibilita multiplicar a relação sobre o som e o não som. Pode-se 

observar que o cuidado que Demóstenes teve ao escolher o seu espaço para tratamento 

inclui o domínio da sonorização, como uma forma de restabelecer a satisfação pelo som, 

que não depende da significação, é um retorno à aquisição de linguagem pela criança, 

ao balbucio do bebê, à pulsão invocante da voz, cujos efeitos vão além de comunicar e 

se presta a um trabalho sobre a riqueza de sonoridade, como acontecimento no corpo, 

um investimento que separa prazer e saber: 

[...] o grão da voz é um misto erótico de timbre e de linguagem, e portanto, 

tal como a dicção, também pode ser a matéria de uma arte: a arte de conduzir 

o próprio corpo (daí a sua importância nos teatros extremo orientais). Em 

atenção aos sons da língua, a escrita em voz alta não é fonológica, mas 

fonética; o seu objetivo não é a clareza das mensagens, o teatro das emoções: 

o que ela procura (numa perspectiva de fruição) são os incidentes pulsionais, 

a linguagem revestida de pele, um texto onde se possa ouvir o grão da 

garganta, a pátina das consoantes, a voluptuosidade das vogais, toda uma 

estereofonia da carne profunda: a articulação do corpo, da língua, e não a do 

sentido, da linguagem. Uma certa arte da melodia pode dar uma idéia desta 

escritura vocal (Barthes, 1987, p. 86).  

 

O treino às margens do Mar de Fárelos se tornou diferente em nossa época. 

Aquilo que era um grito de desbravamento, expressão de descontentamento, pulsão 

invocante da voz, clamor aos deuses, soltura das amarguras pelas quais passou, 

experiência de se fazer ouvir de longe, pela expectativa de retorno, grito que ecoava o 

prazer da fluidez da voz, ato de força, pedido de socorro, trabalho de interpretação, se 

transformou em uma tática de fuga auditiva vendida como mercadoria ou dispositivo 

lucrativo no campo fonoaudiológico. Inventou-se um aparelho que é colocado na orelha, 

que atrasa a chegada do som produzido e modifica o tom vocal, gerando a ilusão 

auditiva de que o sujeito está falando em uníssono, coro. A ideia prescinde de que 



69 

 

haveria casos de gagueira em que o sujeito teria uma assimetria entre os lobos temporal 

esquerdo e direito, de modo que o esquerdo seria maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Quadro de Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouy – 1870 

“Demóstenes praticando a fala” 

 

O porão de uma casa representa um espaço vazio, entre o soalho e o chão, que 

pode ser preenchido. O único objeto que é referido por Plutarco (1956; 2010), que 

preenche o espaço clínico de Demóstenes, é o espelho. Reencontramos, aqui, um 

instrumento que acompanha a vida cotidiana de um fonoaudiólogo, que pode não estar 

presente em todos os consultórios, mas está em sua grande maioria e indica que o 
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espelho está para a Fonoaudiologia como o olhar contemplador, punidor, questionador e 

julgador da aparência e da expressão da fala, assim como o leito está para a clínica 

médica, como lugar de observação e verificação dos signos mórbidos e o divã para a 

psicanálise, como um corte neste olhar. Vamos tomar o espelho no sentido de um lugar 

para o paciente e metódico exercício de observação, descrição e comparação de 

fenômenos (Dunker, 2011, p. 20). Demóstenes passa a representar a figura do clínico e, 

com seu espelho, “se constituiu um leitor dos signos que formam o campo de [sua] 

semiologia e organiza [sua] diagnóstica de forma a justificar as escolhas de seu 

tratamento” (Dunker, 2011, p. 21). O espelho expressa caráter identificatório, que 

permite reconhecer a sua imagem por mecanismo de semelhança, que faz se ver a si 

como si, e de separação, que se faz ver a si como outro e possibilita assumir uma nova 

imagem. Falar e declamar poesias em frente ao espelho é uma estratégia de cuidado de 

si, de alguém que se olha e que passa a se reconhecer pelo olhar, no sentido de olhar 

com a razão, com a inteligência ou com os olhos da alma (Dunker, 2011, p. 197). 

O olhar é o nosso primeiro aparelho de coordenação do espaço, de contato com o 

exterior. Na medicina filosófica platônica é pelo olhar que o conhecimento pode ser 

percebido: 

No Timeu é mostrado o olho como sendo o mais importante dos sentidos, é 

ele que percebe como as cores (objetos da visão) podem ser conhecidas, 

porque possui uma espécie de fogo que quando encontra o “fogo” exterior 

(luz do sol) processa-se o fenômeno de percepção das coisas do mundo que 

enviadas para a alma, como idéias, devem ser purificadas pela dialética. 

“Assim que a luz do dia envolver essa corrente da visão o semelhante 

encontra o semelhante, funde-se com ele num todo e forma-se, segundo o 

eixo do olhar, um só corpo homogêneo [...]. Forma-se assim um conjunto que 

tem propriedades uniformes em todas as suas partes graças à sua semelhança. 

E se este conjunto vier a tocar algum objeto, ou se for tocado, transmite estes 

movimentos através de todo o corpo até a alma” (Feitosa, 1997, p. 226). 

Em termos subjetivos, a experiência do espelho tem um caráter primordial na 

problemática do eu e do corpo, mais do que como uma fase do desenvolvimento da 
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criança, representa a relação libidinal essencial com a imagem corporal, e ilustra o 

conflito presente na relação dual, na relação consigo e com o outro, mais de percepção 

da alteridade do que de uma propriocepção, é a possibilidade de “transformação 

produzida no sujeito quando ele assume uma imagem” (Lacan, 1998c, p. 97). A 

experiência do estádio do espelho não se refere, necessariamente, à experiência concreta 

do sujeito na frente do espelho, mas, aqui, serve para entender o drama que encena o 

conflito de Demóstenes, como objeto privilegiado para traduzir o aspecto exterior do 

corpo e para distinguir o seu próprio corpo da sua imagem refletida, o que retrata uma 

compreensão simbólica do espaço imaginário. 

Vimos que o sujeito precisa de um olhar que lhe dê uma identidade e lhe diga, 

fale quem é, viabilizando, assim, o seu ingresso na dimensão do simbólico. A 

estruturação do eu depende da identificação do sujeito com a própria imagem, o que 

submeterá a vivência singular do fantasma do corpo esfacelado, através do qual o 

sujeito experimenta o seu corpo como algo disperso: 

[...] o estádio do espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da 

insuficiência para a antecipação – que fabrica para o sujeito, apanhado no 

engodo da identificação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma 

imagem despedaçada do corpo até uma forma de sua totalidade que 

chamaremos de ortopédica – e para a armadura enfim assumida de uma 

identidade alienante, que marcará com sua estrutura rígida todo o seu 

desenvolvimento mental (Lacan, 1998c, p. 100). 

O estádio do espelho marca três tempos lógicos para a transformação da imagem 

do corpo pelo sujeito: 

1) Imagem como alteridade. O primeiro tempo consiste numa confusão entre o 

eu e o outro, isto é, pelo outro que o sujeito se vivencia, de um modo em que o exterior 

não está lá fora, mas no interior do sujeito: o outro está nele. Vigora, nessa atitude, uma 
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disposição discordancial, agressiva e fascinatória para com o outro. Um jogo solitário 

de aparecer e desaparecer. 

2) Transitivismo. No segundo tempo, ocorre a impossibilidade de compreender o 

outro a não ser por comparação a si próprio, de modo que o outro se torna duplo de si 

mesmo. Aqui, acontece um conflito com as identificações do sujeito. 

3) Valor simbólico de si. No terceiro tempo, ocorre a dialética do 

reconhecimento de si, pela imagem. A imagem do corpo é decisiva para a estruturação 

da identidade do sujeito, sendo através dela que ele realiza sua identificação, que 

permite formar o eu, que é duplo, como um. É essa a condição de exploração do espaço 

estético, lúdico e discursivo da linguagem. 

 O problema de Demóstenes é parecido com o levantado por Jakobson, quando 

interroga “que é que faz de uma mensagem verbal uma obra de arte? ” (Jakobson, 1954, 

p. 118). A resposta não é simples, porque depende de várias funções discursivas 

acontecendo ao mesmo tempo. Falar com alguém é diferente de falar para todos, 

porque, no primeiro caso, determino com quem estou falando, no segundo, é 

indeterminado a quem dirijo a minha mensagem. Jakobson define que o ato da fala deve 

satisfazer a quatro exigências: a) o remetente envia uma mensagem ao destinatário, b) a 

mensagem requer um contexto para se dirigir ao destinatário, c) o uso de um código 

parcialmente comum entre remetente e destinatário, para que a mensagem possa ser 

codificada e decodificada, apesar desse código ser sempre ambíguo ou cindido e d) um 

contato ou canal de transferência entre remetente e destinatário. Esses quatro elementos 

(Jakobson, 1954) ocorrem na relação e normalmente aparecem em um feixe de funções. 

O ato da fala segue interpretações distintas, dependendo de como se dá a relação entre 

os feixes de funções 1) do emissor, remetente, codificador, falante; 2) do receptor, 
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destinatário, decodificador, ouvinte. Se a ênfase se desdobra entre emissor e receptor ou 

entre mensagem e código, teremos funções distintas se apresentando ao mesmo tempo, 

mas que não deixam de ocupar um lugar do ponto de vista diacrônico. Os papéis de 

agente e paciente podem mudar entre emissor e receptor e podem tomar lugar no tema 

da mensagem, de modo que sempre teremos um duplo problema: 1) entre falante e 

escutante e 2), entre código e mensagem. No plano de quem fala e quem escuta, o 

emprego de um código ou um sistema de signos permite a tradução da mensagem, de 

modo que o decodificador recebe uma mensagem e conhece o código. A mensagem é 

nova para ele e, através do código, ele a interpreta, mas a significação é diferente para 

quem fala e para quem ouve. No segundo plano, o emissor e o receptor, remetente e 

destinatário nunca sabem se o outro está sancionando: a) a mensagem como código, b) o 

código como mensagem ou c) a mensagem como mensagem. Por exemplo, como no 

caso de uso de shifter – ou os pronomes pessoais (eu, tu), que são símbolos indiciais; do 

nome próprio em que o nome significa qualquer pessoa a quem esse nome é atribuído; 

autonímias em que a palavra é empregada como sua própria designação; as traduções; 

os sinônimos; os estilos indiretos.    

A função emotiva da comunicação concentra-se sobre o falante que emite a 

mensagem, ou seja, quem fala em relação àquilo que está falando. A impressão de sua 

fala gera certo tipo de julgamento de valor que está fora do colorido simbólico dos sons, 

da gramática e do léxico que se espera de um remetente, ou seja, a aparência de sua fala 

chega ao destinatário com certa negatividade de carga expressiva. A falha na função 

conotativa também está presente em seus sintomas de linguagem, como referiu Êunomo 

de Tria. Está ausente a força vocativa e imperativa de sua fala. O efeito das paixões 

sobre as pessoas a quem deseja persuadir apresenta-se em função do desencanto ou de 

uma tragédia, do ponto de vista comunicativo. O canal de contato e transferência com o 
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seu interlocutor se rompe – não querem ouvir Demóstenes e ele não pode falar 

gaguejando – qualquer falante deve se submeter, no mínimo, às regras da língua para 

manifestar um discurso público. São leis estabelecidas e legitimadas em função do seu 

uso social. Quem fala e não obedece essas regras sofre leis que impõem o modo como o 

falante deveria se dirigir ao público, a plateia exige que fale assim como nós queremos 

ou se cale! Uma fala gaguejante é permitida no teatro, nas piadas, mas na Assembleia, 

não. No diálogo com Sátiro, pode-se observar melhor onde essa função falha. A 

experiência subjetiva de discursar para a plateia é sentida como um mecanismo de 

forçagem e coerção sobre o seu ato da fala, que é sancionado por Demóstenes como 

rejeição e interdição, dos ouvintes. Apesar de seu esforço em falar bem, com intenção 

de melhorar a política de Atenas, não é reconhecido por seus ouvintes. Ele precisa entrar 

em outro regime político da língua. Para Demóstenes, seus interlocutores não querem 

ouvi-lo por recusarem sua fala e, ao mesmo tempo, indicam que ele não consegue se 

fazer escutar e falar diante da Assembleia – falha na transferência. O que, por outro 

lado, parece ser falha nesse canal que faz Demóstenes expressar uma forma de 

sofrimento e o reconhecimento do seu sintoma de linguagem. 

Aqui está a pedra que lhe atiramos: o veículo de uma mensagem. Detenhamo-

nos na relação de substituição dos sentidos que podem derivar por as pedras estarem no 

campo da fala. Ao procurarmos o termo no dicionário, pedra é o nome popular que o 

falante utiliza para designar seixos, que são fragmentos de rochas soltas. Encontramos, 

aqui, uma espécie de correlato entre os fragmentos de rochas soltas com os ditos 

fragmentos de fala, que estão na formação do balbucio e na deformação da fala, como a 

gagueira. 
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Vê-se que a questão das pedras e de falar com elas na boca, enquanto as 

manipulamos como objetos, quer seja os revestidos por cortiça da rolha de vinho, do 

amargo sabor do garrote, das divertidas brincadeiras com as línguas de sogra e bolinhas 

de sabão que aparecem e logo desaparecerem e retornam novamente, ou as dos 

malabarismos da língua com os saborosos confetes de M&M, ao som do TIC-TAC que 

dão o tom e o ritmo da língua, ao tempero das caladas hóstias não benzidas e sem sabor, 

reaparecem no balbucio refrescante e geladinho quando as pedrinhas são atiradas pela 

boca ou do grito de desespero ou até da lalação de ousar-se nas aventuras do slackline 

intraoral, andar, pular, saltar, girar a pedra sobre a língua e circular o prazer na região 

oral. Essas são algumas das formas de reencontrar a satisfação da palavra, ao sabor da 

língua, no campo da fala. A língua se encontra onde as palavras têm sabor e é a força de 

representação de alguma coisa (Barthes, 1977). 

Falar com pedrinhas na boca não somente representa a circulação de prazer 

sobre a língua, enquanto órgão anatômico, em seu espaço rígido e móvel, que é 

investido e fermentado, criando registros e marcas sensoriais, gozo do signo imaginário, 

como a língua entra em um serviço de poder, que visa garantir a autoridade da asserção 

e o gregarismo da repetição (Barthes, 1977). As estratégias proprioceptivas permitem 

ouvir a voz fora do poder da língua, pelo gesto facial que é lido. A língua também é o 

lugar da poesia, do discurso, da fala. Também é a sanção da língua que censura, nega e 

aprisiona o falante para falar a língua de toda a gente. É um jogo político dos signos. É 

fixado por uma rede de regras, constrangimentos, opressões, repressões no nível 

retórico, pela corrupção imediata da mensagem, que depende das condições de 

enunciação e de como o sujeito se coloca em relação ao que foi dito (Barthes, 1977). O 

caso das chupetas que calam a boca, ou das famosas frases: em boca fechada não entra 

mosca! São mensagens que designam fique calado, não fale! Na vida cotidiana, às 
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vezes, nos deparamos com pedras no caminho, em outras vezes, há uma pedra no 

sapato, nos rins, há quem atire a primeira pedra, os que carregam as pedras, as pedras 

que rolam, as que sentamos, as que esculpimos, as que batalhamos e as que fazemos 

malabarismos na boca. Enfim, há muitos usos do termo pedra, na fala do dia a dia. O 

uso mais predominante da pedra, no campo da fala, é o seu emprego a propósito de um 

simulacro, uma insígnia, seja qual for a maneira como ela se apresenta (Lacan, 1999). 

Trata-se de um objeto substituto. A pedra pode assumir diferentes funções de ouvinte –  

falar com, conferida a pedra, como alguém que escuta e interrroga quem está falando 

comigo? e com quem estou falando? são fundamentais, do ponto de vista da formação 

do falante, porque falar é sempre falar para alguém. Isto não quer dizer que quem fala 

esteja falando para a pedra ou para o outro, porque o falante pode estar falando para si 

mesmo. A função da pedra é permitir que o falante possa ocupar a posição de diferentes 

ouvintes, é ultrapassar a barreira da resistência discursiva. Como também possibilita, ao 

mesmo tempo, que do lugar de ouvinte ele possa ocupar diferentes posições de falante, 

por isso o exercício com a pedra representa a lei indeterminada do ouvinte. 

Atire a segunda pedra quem nunca falou de boca cheia e tinha o que falar? Atire 

a terceira pedra quem nunca escutou que não podia falar de boca cheia? Falar com 

pedrinhas na boca requer certas condições de cuidado, para não engolir, caso aconteça, 

não poderá digerir e levará um certo tempo e um árduo trabalho para que possa sair; 

como requer a delimitação de um espaço e de um tempo para a sua realização. O mesmo 

tipo de cuidado deve ter o falante ao decidir quando ele deve e pode falar ou calar? E 

em quais circunstâncias? Onde pode ou não falar gaguejando? Lá vem a pedra no 

sapato. Quem pode ou não ouvir? Que boca fechada não entra mosca! O que falou ou 

não? Quem tem boca vai à Roma! Como falou ou não? Por que falou ou não? Questões 

como estas servem, por exemplo, para escutar o falante que está na voz que se faz 
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ouvinte. Falar com pedrinhas na boca, parece ter sido uma estratégia para que 

Demóstenes pudesse reconhecer não somente que o poder do orador depende do ouvinte 

(aquele que se faz ouvir), como permitiu restabelecer a sua satisfação ao submeter-se ao 

saber e ao sabor da língua. 

Retornemos ao caso, precisamente no ponto em que Demóstenes passa a ser 

consagrado como Grande Orador, ou seja, quando sua posição de falante e o valor do 

uso público de sua fala modificam-se. Para tanto, faz-se necessário situar o leitor no 

contexto político, que se instaura constitutiva de como alguém pode e deve manifestar 

sua fala para todos. No século IV a.C., Atenas vivia em sucessivos conflitos para 

recuperar sua grandeza passada e afirmar-se como potência marítima. Atenas se uniu 

primeiro a Tebas, contra Esparta, depois, Esparta contra Tebas. Atenas saiu derrotada na 

Guerra dos Aliados, entre 357 e 355 a.C.. Mas a grande ameaça de Atenas era o seu 

domínio por Filipe, Rei da Macedônia, que queria coroar-se Rei da Grécia e tornar-se a 

potência dominante da época. 

Demóstenes considerava Filipe uma ameaça. Então, proferiu contra ele uma 

série de quatro discursos, conhecidos como Filípicas, entre 351-340 a.C., nos quais o 

denunciava e atacava, em defesa da liberdade da pólis ateniense. Nesses discursos, 

Demóstenes usa como instrumento político e arma contra Filipe a eloquência, visando o 

melhor e o conveniente para a pólis. Logo depois, em 349 a.C., compõe as Olínticas, um 

conjunto de três discursos contra o Rei da Macedônia a favor de Olinto, cidade atacada 

por Filipe e que pedira auxílio a Atenas, mas que não conseguiu resistir ao domínio 

macedômico. Em 346 a.C., Demóstenes, juntamente com outros nove oradores, 

incluindo Ésquines, seu maior rival político ateniense, foram à Embaixada de Filipe 

para realizar um acordo de paz, conhecido como Paz de Filócrates, mas não obtiveram 
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sucesso. Filipe continuou conquistando territórios. Ésquines, ao contrário de 

Demóstenes, defendia a política de aproximação à Macedônia. Foi então que 

Demóstenes pronuncia o discurso Sobre a falsa Embaixada, em que acusa Ésquines de 

trair os interesses atenienses e de se deixar corromper por Filipe, mas Ésquines foi 

absolvido. Alguns anos depois, Demóstenes consegue convencer os tebanos a se unirem 

contra Filipe. Depois de vários cconflitos, Atenas sofre uma pesada derrota na Guerra 

da Queroneia, que marca o fim da liberdade política e a independência da pólis 

ateniense. Quando, em 336 a.C., morre Filipe, Demóstenes passa a lutar para se libertar 

do compromisso ao império Macedônico. Alexandre, filho de Filipe assume o trono. 

Ctesifonte propõe que seja conferida uma coroa de ouro, no festival das Grandes 

Dionísias, como recompensa aos serviços prestados por Demóstenes: 

DECRETO 

Sob o comando de Euticles, a 29 do corrente Pianepsion, sob o turno da tribo 

Eunéia, Ctsefonte, filho de Leóstenes, Anaflisto disse: Considerando que 

Demóstenes, filho de Demóstenes do Paeneo, provedor de consertos das 

muralhas, quando nessa atividade, empregou 10 talentos do próprio bolso, 

depois fez o donativo de 180 minas para os sacrifícios a todos os sacerdotes 

da tribo, o Senado e o povo ateniense resolvem elogiar Demóstenes, filho de 

Demóstenes Paeneo, como recompensa pelas suas virtudes e pela defesa que 

sempre teve, em todos os tempos, pelo povo ateniense, e coroá-lo com uma 

coroa de ouro; que a coroa se proclame no teatro, durante as festas de 

Dionísio, por ocasião de se representarem as novas tragédias, e que da 

proclamação se encarregue o diretor dos jogos. (Demóstenes, 300 a.C., p. 63-

64). 

DECRETO 

Sob a presidência de Queronides, filho de Hegemenon, nos fins de Gamelion, 

no tempo em que estava no governo a tribo de Leontide, Aristônico de 

Frearria disse: Considerando que Demóstenes, filho de Demóstenes, de 

Peâneo, numerosos e assinalados serviços prestou não só ao povo ateniense, 

como a muitos confederados, e já no passado, já no tempo presente, prestou 

auxílios valiosos com a expedição de decretos, libertando algumas cidades da 

Eubéia; considerando que persevera em ser afeiçoado aos atenienses, e com a 

palavra e com a ação procura o que possa ser útil ao seu próprio povo e aos 

outros gregos; considerando tudo isso, o povo ateniense julga de justiça 

elogiar Demóstenes, filho de Demóstenes da Paenea, e coroá-lo com uma 

coroa de ouro, fazendo a proclamação respectiva no teatro por ocasião das 

festas de Dionísio, enquanto se representem as novas estratéhias; que da 
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proclamação se encarregue a tribo então no poder e o diretor do teatro 

(Demóstenes, 300 a.C., p. 47-48). 

Ésquines opõe-se, alegando que Demóstenes não havia prestado conta dos seus 

serviços e reage, movendo uma ação contra Ctesifonte, que, na verdade, era uma ação 

direta contra Demóstenes, alegando violação da Constituição Ateniense: 

ATO DE ACUSAÇÃO 

Sob o comando de Queronides, no sexto dia de Elafebolion, Ésquines, filho 

de Atrometo Cotocide, apresentou queixa, por contravenções, contra 

Ctesifonte, filho de Leóstenes Anaflístio, por haver este escrito um decreto 

ilegal. O decreto diz ser conveniente coroar Demóstenes, filho de 

Demóstenes Peaneo, com uma coroa de ouro, no teatro por ocasião das festas 

de Dionísio, quando se representam as novas tragédias. Diz ser conveniente 

que o povo coroe Demóstenes, filho de Demóstenes Peaneo, com uma coroa 

de ouro, por causa da virtude e da afeição que constantemente demonstra por 

todos os gregos e pelo povo ateniense, por causa do seu valor e, porque 

invariavelmente pratica e diz coisas ótimas para o povo, alegrando-se quando 

faz aquilo que ao mesmo povo possa ser útil. Ésquines apresenta queixa, 

alegando que todas essas afirmações do decreto são mentirosas e em 

oposição às leis; não permitindo as leis antes de mais nada, que falsos 

documentos sejam postos nos arquivos do Estado e se coroe a quem é 

obrigado a prestação de contas (e Demóstenes o é, na sua qualidade de 

inspetor dos trabalhos das muralhas e de superintendente dos espetáculos 

públicos); e não permitem as leis, outrossim, que se proclame a coroa no 

teatro durante a festa de Dionísio, enquanto se representam as novas 

tragédias, no caso de o Senado conceder a coroa, deve ser proclamada na 

corte e se a mesma for concedida pela cidade, na assembleia de Pnice 

(Demóstenes, 300 a.C., p. 37-38). 

Então, Demóstenes profere o seu discurso mais famoso, a Oração da coroa em 

330 a. C., uma peça de autodefesa e contra-acusação a Esquines, que acabou tendo que 

pagar uma multa e fora exilado. Demóstenes inicia seu discurso invocando os Deuses e 

o repete, em diversos momentos da oração, argumentando que sempre teve uma relação 

de amor e verdade com a pólis ateniense. Para Demóstenes, Ésquines o acusa por 

acusar, sem nada a perder, e complementa dizendo que seu discurso começa em 

desvantagem, já que Ésquines falara primeiro, depois, porque: “todos os homens, por 

natureza, ouvem com algum prazer quem acusa e injuria a outrem, e com hostilidade os 

que se louvam a si mesmos” (Demóstenes, p. 18, 300 a.C.), e, finalmente, porque ele 
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quer ser honrado e vir a receber sua coroa de ouro, pois sempre “fala por amor da 

verdade” (Demóstenes, p. 30, 300 a.C.) e fora um bom cidadão, que lutou pelo melhor 

para o povo. 

O passo seguinte de Demóstenes, em seu discurso, é dizer aos ouvintes como 

eles devem se portar. Para o orador, os ouvintes devem ouvir ambas as partes, para 

depois formarem um juízo, o ouvinte é quem deverá julgar e decidir, de forma comum e 

imparcial, qual argumento deverá ser colocado em prática. Um ponto central, da 

perspectiva fonoaudiológica. De que lugar o fonoaudiólogo deve escutar? Para 

Demóstenes, “o poder do orador depende dos ouvintes”. Ao substituirmos orador por 

falante, teríamos: o poder do falante depende dos ouvintes. Pode-se inferir que esse 

poder tem ao menos quatro direções, ou funções, se apresentando ao mesmo tempo, na 

clínica. A primeira, se dirige à política de formação dos sintomas de linguagem; uma 

vez que o falante e sua produção de linguagem estão sempre submetidos ao juízo de 

quem escuta, sendo esse o operador comum entre o campo coletivo e o individual, que 

determina quais os valores e efeitos que estarão na base dos argumentos semiológicos e 

etiológicos, “normalidade” ou “patologia”, ou, mais precisamente, pela sanção, 

“segundo a acolhida que vós fazeis a cada um” (Demóstenes, 300 a.C.). 

Demóstenes insiste que seu discurso deve ser compreensível e estar de acordo 

com as necessidades do ouvinte. Dentre seus conselhos aos ouvintes, Demóstenes refere 

que os juízes não devem permitir que os oradores abordem outros assuntos que não 

sejam os que o público já vem ouvindo e analisando. Instrui que o público deve ouvir 

em silêncio, para facilitar o julgamento (Fonseca, 2013). 

Demóstenes passa a esmiuçar, uma por uma, as acusações de Ésquines e recorre 

a diferentes decretos, alguns sancionados por ele, cartas enviadas a Filipe e 
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testemunhos, enfatizando que Ésquines nunca serviu para coisa alguma e que ele, 

Demóstenes, cumpriu tudo o que compete a um bom cidadão. Ésquines o acusa de 

Battalo e Demóstenes contra-ataca dizendo que quando Elateia havia sido tomada, 

ninguém se apresentou, estavam todos os oradores presentes e ninguém nada fez, mas 

ele foi o único a tomar a palavra, e ninguém se opôs, e que, além disso, sancionou a lei e 

a executou, pessoalmente, e não deixou de persuadir os tebanos. 

Essa passagem no discurso de Demóstenes se torna importante, do ponto de vista 

fonoaudiológico, porque Plutarco (2010) refere que Demóstenes não fazia uso público 

da palavra enquanto não houvesse estudado, ensaiado e decorado sua fala, sugerindo 

que o orador poderia apresentar gaguejamento em fala espontânea. Acontece que, nessa 

passagem, fica evidente que Demóstenes evitava, mas, quando necessário, como no 

caso dos tebanos, não hesitou em fazer uso público da palavra. Essa estratégia pode ser 

interpretada como um cuidado, dada a repercussão coletiva de sua oratória, no início da 

carreira. Proferir discursos que havia escrito seria uma manobra de cuidado de si 

mesmo, cuidado com as palavras, cuidado com os ouvintes. 

Os últimos anos de vida de Demóstenes estão marcados por vivências difíceis. 

Hárpalo foi um tesoureiro de Alexandre, o Grande, que fugiu para Atenas com o 

dinheiro do Rei e pediu autorização para depositá-lo. Demóstenes foi acusado de usar 

esse dinheiro e condenado a pagar uma multa. Como não tinha o valor da multa, foi 

preso, mas, com a conivência de amigos, consegue fugir. Quando Alexandre morre, em 

323 a.C., Demóstenes se une aos embaixadores, no seu último esforço para expulsar os 

macedônios. Ele retorna a Atenas e tem início uma nova guerra contra os macedônios. 

Atenas perde e o novo governante exige que Atenas entregue os oradores inimigos. 
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Demóstenes é condenado e foge para a Caláuria e, no Templo de Poseidon, se suicida, 

evitando a morte desonrosa nas mãos dos carrascos macedônios. 

As palavras de Demóstenes, antes de suicidar-se, no Templo de Poseidon, na 

ilha da Caláuria, em 322 a.C., aos 62 anos: 

Demóstenes, sentindo já o veneno a tomar conta dele e a vencê-lo, destapou o 

rosto e com os olhos em Árquias disse: “Agora já podes fazer o papel do 

Creonte da tragédia e deixar este corpo sem sepultura. Eu, querido Poseidon, 

saio vivo do teu templo, enquanto que Antípatro e os macedónios não o 

deixaram puro. (Plutarco, 2010, p. 72). 

 

Podemos destacar cinco pontos, a título de hipótese, na formalização da clínica 

fonoaudiológica, a partir do percurso realizado no caso de Demóstenes: 

(1) Vimos o valor crucial da cultura e da coletividade na constituição do falante, 

que impõe historicamente ao sujeito determinado uso da palavra e do corpo. A 

dimensão histórica regula a formação de laços sociais e as formas de reconhecimento do 

sujeito como falante ou não, que corresponde à universalidade de conflitos constitutivos 

do falante e a inscrição particular do sujeito no campo da linguagem. 

(2) Observamos que os sintomas fonoaudiológicos podem se formar pela força 

do discurso e se dissolver pela mesma força. O desencadeamento do sintoma de 

linguagem é análogo ao discurso jurídico, que está a serviço de persuadir, prescrever, 

administrar, julgar, defender e regular o uso da fala, que exerce efeitos de poder, 

autoridade e sanção. Há provas que evidenciam se o sujeito assumiu ou não uma língua; 

se submeteu ou não às regras da linguagem; se o falante foi reconhecido ou não pela 

testemunha, pelo público. A correlação entre a linguagem e o discurso epidítico é 

produzida pelo efeito do ato da fala, pela dificuldade em formar laços sociais na 
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experiência cotidiana do falante. Foi preciso 20 anos para que Demóstenes pudesse 

ressignificar a tomada de sua posição discursiva e vir a compatibilizar as leis que 

regulam a linguagem em sua função intersubjetiva. As marcas iconográficas e 

iconofônicas das palavras que embateram em seu corpo e em sua experiência corporal 

com a linguagem registram um meio de gozo que insatisfaz as leis da língua. Ainda 

podemos observar que a formação do sintoma em Demóstenes abarca outras duas 

dimensões, em relação à posição que o sujeito assume diante da linguagem: (a) 

coercitividade subjetivamente experienciada, como, por exemplo: “tenho que falar 

assim, a fala impõe-se a mim desta e não de outra maneira” e (b) restrição de 

possibilidades objetivamente vividas, como “não posso me exprimir de tal ou qual 

modo como gostaria”. Estes são alguns efeitos que  contribuem para o determinismo 

dos sintomas fonoaudiológicos, causado pela relação do sujeito com a linguagem. 

(3) Vimos como a questão do diagnóstico de Demóstenes foi determinada pela 

sanção coletiva e que  apresenta a problemática constitutiva do fazer fonoaudiológico: 

como e em quais termos podemos estabelecer um conjunto de classes que trate da 

complexa articulação entre a cultura do senso comum e dos especialistas e a história 

particular do falante, na individualização do diagnóstico fonoaudiológico. Vimos como 

o poder do orador depende da leitura do caráter e das emoções que produz no ouvinte. 

Aqui poderíamos extrair, a título de hipótese, para o campo fonoaudiológico uma 

categoria de formação dos sintomas de linguagem, que inclui o signo da persuasão, do 

convencimento ou convicção. Assim teríamos: (a) Sintomas formados pelo efeito 

produzido na escuta do ouvinte; (b) Sintomas formados pelo efeito do uso da língua;(c) 

Sintomas formados pelo efeito do próprio ato de fala. Em pesquisa que realizamos 

anteriormente levantamos como hipótese, a partir da extração do campo jurídico, três 
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conceitos operativos da formação dos sintomas de linguagem, que se integram sobre 

diferentes formas de sanção, no sentido jurídico do termo: 

Thémis Sanção da lei Como assunção da língua pelo falante 

Nómos Sanção à Lei Como submissão do falante às regras da linguagem 

Diké Sanção pela Lei Como ato de reconhecimento da fala, da língua e da 

linguagem pelo outro 

                                                                                 (Gouvêa, Freire, Dunker, 2011). 

 

(4) Podemos, portanto, sintetizar o modelo terapêutico fonoaudiológico de 

Demóstenes, que cumpre a função de mito fundador da clínica, em quatro eixos: (a) a 

cura por meio de uma transformação do corpo-língua – (lalangue) da musicalidade a 

palavra, os efeitos da lalangue ultrapassam amplamente os da linguagem, englobando, 

também, os efeitos de gozo numa vertente da palavra que não se dirige ao Outro. A 

experiência de falar com pedrinhas na boca, subir e descer ladeiras falando e passar a 

espada no corpo enquanto falava, reorganizou o trabalho de repertório oral com a 

percepção de falar para si e para o outro que realiza uma circulação de prazer no corpo, 

na dependência do olhar e da voz; (b) a passagem do amargor na experiência da voz ao 

reencontro com a satisfação, prazer e gozo em falar e em ouvir – e se fazer ouvir, de 

invocar o grito na costa, de recitar poemas, trata-se de um trabalho que se ancora na 

experiência estética. A poesia produz um efeito maravilhoso que, ao lê-la, o sujeito pode 

se reconhecer no drama do eu, com a autoridade e o poder da língua; (c) isso envolve 

processos entre a linguagem (fala e escrita) e o pensamento (retórica). A relação com a 

retórica mudou os processos de pensamento e linguagem. Sua carreira de logógrafo, 

como fazedor de discursos, permite aprofundar e aperfeiçoar a organização, a 

construção e a exposição de ideias, por um trabalho em que a escrita de discursos, 
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proêmios, orações, realiza um exercício de memória, em que sobrevive a cena 

enunciativa; (d) o que leva a um reposicionamento discursivo diante de seus 

interlocutores (laço social). Estava fora do discurso social (sendo gago), faz uma 

transformação restitutiva. Reconquista a língua para realizar o seu desejo, torna-se 

orador. 

(5) Portanto, Demóstenes muda sua posição: (a) frente ao outro (b) em relação 

ao sentido (c) em relação à experiência. Estas seriam as posições de escuta do 

fonoaudiólogo. É uma escuta particular, que tem método e técnica. 

Analisaremos, a seguir, como os modelos terapêuticos de Lionel Logue, Van 

Riper, Isis Meira e Silvia Friedman estão apoiados nos quatro eixos fundamentais da 

análise terapêutica de Demóstenes.  

1.3 Demóstenes e Lionel Logue  

Lionel Logue foi um fonoaudiólogo australiano, que tratou, por mais de 20 anos, 

a gagueira do Rei George VI da Inglaterra. Seu feito virou livro: O Discurso do Rei: 

como um homem salvou a monarquia britânica (Logue e Conradi, 2011) e seu modelo 

terapêutico foi representado no cinema, com o filme O Discurso do Rei, dirigido por 

Tom Hooper (2010)3, ganhador de 4 estatuetas de Ouro no Oscar de 2011. Esse tipo de 

representação de caso nos servirá de apoio na investigação dos elementos axiais, que já 

estavam presentes em Demóstenes, na formalização da estrutura da clínica 

fonoaudiológica. 

                                                 
3 Filme: O discurso do Rei. Direção: Tom Hooper. Roteiro: David Seidler. Título original: The King´s Speech. Reino 

Unido. Intérpretes: Colin Firth, Geoffrey Rush e Helena Bonham Carter. DVD. 119 min. NTSC Stéreo Colorido. 

Paris Filmes, 2010. 
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Na cena de abertura, temos o microfone como elemento que representa o grande 

temor do futuro Rei George VI de falar em público. Ele aparece acompanhado de sua 

esposa, com seu discurso de encerramento da British Empire Exhibition nas mãos, e o 

locutor da rádio BBC, bebendo água, fazendo gargarejo e exercícios de articulação, 

antes de iniciar a transmissão. O Príncipe Albert, Duque de York, como era chamado 

antes de se tornar Rei, expressava sofrimento, tristeza e preocupação ao se encontrar 

com o público. Ele tem dificuldade para iniciar seu discurso, hesita, olha para a 

arquibancada, para a cavalaria e diz: Eu recebi (pausa) de sua majestade o (pausa + 

hesitação ou falsos inícios) o rei ec (pausa). Diferentemente de Demóstenes, que 

desencadeava no público o efeito de chacota, no caso do futuro rei o que ocorre é um 

silêncio generalizado, como indício do mal-estar produzido. 

Na cena seguinte, o futuro rei aparece fumando e o médico lhe dizendo que isso 

acalmava os nervos e lhe traria confiança. Vê-se que o médico passa a empregar a 

abordagem clássica de Demóstenes, ao solicitar que o Duque colocasse 7 bolinhas de 

gude dentro da boca e lesse o texto que estava em suas mãos, a um só tempo, e lhe 

dizia, em tom enérgico: “Lute contra as bolinhas! Articule! Mais concentração! ” O 

Duque de York cospe as bolinhas e diz, em tom agressivo, que não iria fazê-lo, pois 

quase as engoliu. Vimos, com Demóstenes, que é preciso certo cuidado e atenção no 

manuseio das pedrinhas dentro da boca. Elizabeth, mulher do príncipe Albert, questiona 

o médico sobre a eficácia de sua abordagem estar sendo empregada em uma época tão 

distinta da qual se passa a história do futuro rei. 

A partir desse momento, podemos observar como o filme passa a traduzir não 

somente um conceito importantíssimo para a clínica, a saber, a transferência, como 

permite estabelecer a função do fonoaudiólogo. O príncipe Albert desiste do tratamento 
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médico, depois do episódio de falar com as bolinhas na boca. Contudo, será Elizabeth 

que procurará Lionel Logue para que ele trate da gagueira do Sr. Johnson, nome usado 

pelo Príncipe Albert, na época que serviu a Marinha Britânica. Diferentemente do 

tratamento médico realizado no palácio real, ou na casa, como vimos no caso de 

Demóstenes, que pese o fato do orador ter sido um autodidata, Lionel Logue exige que 

o tratamento deve ser feito em seu consultório, pois nesse território são suas regras que 

passam a entrar em vigor e não as da casa. Mesmo sendo o paciente um príncipe real, 

Logue é enfático ao dizer que é preciso estabelecer confiança para que seu método 

funcione. 

Por confiança traduzimos o percurso que conduz o sujeito a apropriar-se da 

própria fala em relação ao outro, a partir do seu posicionamento subjetivo. Lionel espera 

que o príncipe inicie a fala. O futuro rei diz que isso pode demandar uma longa espera. 

Lionel nos mostra que não é preciso ter pressa para escutar a fala do paciente. O Duque 

de York fica agressivo ao questionar o fonoaudiólogo se ele não iniciará o tratamento. A 

resposta de Lionel é retórica e cumpre uma função importante, do ponto de vista da 

demanda, ao dizer: “somente se estiver interessado em ser tratado. Por favor, me chame 

de Lionel.” A partir daí, começa uma alternância nas formas de encaminhar e nomear os 

sujeitos envolvidos, que serve para restituir as formas de reconhecimento do sujeito. O 

Duque prefere chamar Lionel de Doutor ou Sr. Logue. Lionel diz que prefere ser tratado 

por Lionel. E o Duque diz que deve ser chamado de Vossa Alteza Real. Lionel insiste 

que prefere nomes. Príncipe Albert Frederick Arthur George, responde o Duque. Lionel 

sugere Bertie. O príncipe fica furioso e diz que é somente a sua família que o trata 

assim. Para Lionel é perfeito tratá-lo por Bertie. Vimos que Demóstenes sofria por uma 

hipernomeação Argas, Battalo; o mesmo parece ocorrer com o príncipe, nomes que 

estão no intervalo entre estrangeiro e familiar. Será a partir da nomeação que o futuro 
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rei vai dizer o que o leva ao fonoaudiólogo. Primeiro ele recusa que seja por assuntos 

pessoais e, em seguida, diz, gritando: “Porque eu gaguejo muito! ” Ainda na primeira 

sessão, o fonoaudiólogo vai tentando recuperar os sentidos e as hipóteses de sua 

gagueira. Bertie diz: “sempre fui assim! ” O fonoaudiólogo duvida. Bertie continua a 

gritar: “Não me diga! É minha gagueira! ” Com isso, o fonoaudiológico vai fazendo 

com que o príncipe passe a tentar rememorar quando isso teria iniciado e por que teria 

acontecido com ele, incluindo-o num exercício retórico. O futuro rei, nesse momento, 

não tem hipóteses e nem se recorda quando começara. Então, o fonoaudiólogo propõe 

uma aposta, de um shilling, e se ele ganhar tem direito a fazer mais perguntas. Acontece 

que o príncipe não anda com dinheiro e acabara de contrair uma dívida. A questão do 

pagamento tem a ver com o dispositivo clínico, com o comprometimento ou não com o 

tratamento, com a posição do paciente e do fonoaudiólogo, com o sintoma. Lionel o 

convence a ler o monólogo de Hamlet “Ser ou não ser”, de Shakespeare, enquanto 

ouve “Le nozze di Figaro”, de Mozart, nos fones de ouvido. Logue grava a leitura de 

Bertie, porém, este, convencido de que havia gaguejado o tempo todo, deixa o 

consultório irritado. Logue oferece-lhe a gravação como lembrança. Reencontramos 

aqui a poesia e a música que integravam o modelo terapêutico demostênico. O dilema 

trágico do homem na cultura, de Sófocles para Shakespeare, ilustra o funcionamento do 

psiquismo. A composição do ritmo e do som, sem a antecipação imaginária do sentido, 

com o exercício de memória associado, restabelece uma noção de saber e o lugar da 

verdade do desejo, que vai da ação à paralisia. Traz marcas da sua relação com o pai, 

com a família, com os irmãos, com a mãe. 

Na sequência do filme, depois de fazer seu discurso de Natal, em 1934, o Rei 

George V explica para Bertie a importância da radiodifusão para a monarquia moderna, 

fala do problema que o seu sucessor, o príncipe Eduardo VIII, irmão de Bertie, tinha 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hamlet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_ou_n%C3%A3o_ser
http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://pt.wikipedia.org/wiki/Le_nozze_di_Figaro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
http://pt.wikipedia.org/wiki/Broadcast
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uma queda por mulheres divorciadas, o que proibiria a sua ascensão ao trono. Pede que 

o filho leia, quando Bertie tenta ler e fracassa o pai lhe diz, em tom agressivo: “sente-se, 

ereto! Encare corajosamente a maldita coisa, olho no olho, como faria qualquer inglês 

decente! Mostre quem está no comando! ” Bertie responde: “pai, eu acho... que não 

posso ler isto”. 

Mais tarde, Bertie está deitado, escutando música, fumando, com uma toalha no 

rosto e coloca para tocar a gravação de Logue. Ouve sua própria voz, na qual não se 

registra qualquer hesitação. Ele escuta a si mesmo como outro, verifica um novo tipo de 

identificação com sua própria fala, que, para ele, sempre foi gaguejante e intermitente. 

Ele regressa ao consultório de Logue e lhe pede que não entre em suas questões 

pessoais. Logue pergunta se ele trouxe os shillings que lhe devia. Na sequência, diz que 

os exercícios físicos não são truques, que são importantes, mas que resolvem o 

problema superficialmente. Elizabeth diz que isso seria suficiente para o momento e 

levanta a hipótese de que Bertie teria apenas dificuldades mecânicas com o discurso. 

Eles combinam que cada um faria a sua parte no tratamento e se o futuro rei queria 

mecânica, seria por aí que iniciariam o trabalho. Estabelecem também que o trabalho 

fonoaudiológico poderia se estender para fora das paredes do consultório, em resposta 

ao pedido dele para acompanhá-lo em alguns eventos, quando necessário, além disso, 

seria um trabalho diário (assim como vimos no caso de Demóstenes). 

Logue e Bertie trabalham juntos com relaxamento de músculos da mandíbula, 

fortalecimento da língua e do abdome para o controle respiratório. Recitar, de memória, 

Shakespeare. Emissão sonora associada a movimentos corporais, como por exemplo, 

balançar os ombros e falar um trava-língua, rolar no chão enquanto fala, dançar falando, 
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dançar gritando. Estratégias proprioceptivas vivenciadas por uma experiência estética, 

que permite a circulação de prazeres e insatisfações com o corpo, a memória e a fala. 

O Rei George V morre e David, Príncipe de Gales, sobe ao trono como Rei 

Eduardo VIII. Em uma festa no Castelo de Balmoral, Bertie diz a Eduardo que ele não 

pode se casar com uma mulher divorciada e, ainda assim, manter o trono. Eduardo 

acusa o irmão de tentar usurpar seu trono, ao estilo medieval, afirmando que a terapia de 

fala de Albert não passava de uma tentativa de se preparar. Bertie hesita, perde a fala 

após a acusação e Eduardo repete seu insulto de infância, “B-B-Bertie”. 

O Príncipe revela ao fonoaudiólogo que as últimas palavras de seu pai foram: 

“Bertie tem mais coragem que todos os seus irmãos juntos, mas que o pai não podia lhe 

dizer isto na sua cara. Meu irmão (silencia)”. O fonoaudiólogo interroga: “o que tem 

ele?”. Bertie tenta dizer, mas bloqueia. Lionel sugere que ele tente responder cantando. 

Bertie tenta escapar. Logue insiste e diz, cantando, como exemplo: “meu irmão David 

me disse doo-dah doo dah... o som contínuo lhe dará fluidez.” Mais uma vez, o futuro 

rei se recusa a falar. O fonoaudiólogo diz: “Está se sentindo estranho, agora que David 

está no trono?” Bertie recua dizendo que isto seria um alívio para ele. E passa a contar 

que ele e o irmão eram muito próximos, inseparáveis. Mas que David o provocava 

demais e os outros também, dizendo “Be-Be-Be-Bertie”. Que o pai também fazia isso e 

argumentava que isso o faria parar de gaguejar. Mas ele temia o pai. Depois que Logue 

perguntou se ele era naturalmente destro, o futuro rei disse que não, que ele era punido, 

que deveria usar a mão direita. Que tinha os joelhos para dentro e que foram feitas talas 

de metal para serem usadas dia e noite. Como Demóstenes, o Rei também tinha 

dificuldades físicas. Bertie passa a rememorar que na infância era cuidado por babás e 

que a primeira adorava David e o odiava: “quando éramos apresentados aos meus pais 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_VIII_do_Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_VIII_do_Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Balmoral
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para a vistoria diária, ela me beliscava. Eu chorava e era golpeado por trás, 

imediatamente. Então... ela... não me alimentava, por muito tempo (cantando). 

Demorou três anos para os meus pais perceberem. Como pode imaginar, isso me 

causou alguns problemas de estômago. Ainda causa. ” 

Vejamos que alguns dos seus traumas de infância: a severidade do pai, a 

repressão por ser canhoto, o doloroso tratamento do joelho, uma babá que preferia seu 

irmão mais velho e que o beliscava para fazê-lo chorar e ser repreendido pelos pais, a 

privação da alimentação e a morte do seu irmão mais novo, que sofria de epilepsia, são 

questões de seu sofrimento, que ele não havia compartilhado, que se recusava a dizer ou 

que estavam esquecidas, mas, com a morte do pai e com a suposição do terapeuta de 

que haveria alguma questão aí, a espera de que em algum momento o Rei teria que falar, 

rememorar e revivenciar seus traumas para que pudesse se reposicionar 

discursivamente. Tassinari (2011) levanta como hipótese etiológica, para o caso do Rei 

George VI, o fracasso na identificação paterna, nas palavras da autora: 

A história [...] revela vários fatores que dificultam essa identificação [com o 

pai]: a sabotagem da babá que prejudica sua imagem para os pais e lhe impõe 

a humilhação de ficar sem comer. Em seu relato marcante fica clara 

a condição de submetimento ao desejo perverso do outro, da qual deriva um 

problema estomacal crônico e o embotamento da fala. O impedimento do 

olhar dos pais em sua direção simbolicamente barra as chances de 

reconhecimento, o que culmina com o fracasso da identificação com a figura 

paterna. A impotência simbólica é delatada em suas tentativas de sustentar as 

palavras entrecortadas pela falência do ritmo. A busca inglória de tratamentos 

sem resultados reedita as humilhações às quais o personagem responde com a 

agressividade recalcada na infância. O sintoma produz essas mazelas, mas de 

certa forma também permite ao menino excessivamente castrado alimentar-

se amorosamente na intimidade da família preservada da dor que constituiu, 

onde pode exercer o papel de pai amoroso e marido amado. (Tassinari, 2011, 

p. 14). 

Logue pergunta por que Bertie gagueja mais com David do que com ele e a 

resposta foi: “porque você é pago para me ouvir! ”. Vimos, com Demóstenes, a 

importância da escuta do fonoaudiólogo para a condução do caso, que, aqui também, se 
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repete. A transferência do seu sintoma para o fonoaudiólogo, determina a posição do 

paciente e do clínico. E Logue insiste: “o que há com David que impede você de falar? 

” Bertie passa a xingar o irmão, a gritar e a colocar para fora uma série de palavrões, 

sem hesitar. 

Em uma tentativa de convencer Bertie que o seu desejo era coroar-se Rei, Bertie 

acusa Logue de traição e, furioso, zomba da sua carreira fracassada como ator e de suas 

origens humildes, causando uma fratura na continuidade do tratamento. Quando 

Eduardo VIII abdica para se casar com Wallis, Albert torna-se o Rei George VI. 

Sentindo o enorme peso de sua ascensão, George percebe que precisa da ajuda de 

Logue; ele e a Rainha visitam a casa de Logue para se desculpar e ele lhe entrega os 

shillings que lhe devia. Quando o Rei insiste que Logue fique sentado no camarote do 

Rei durante sua coroação, na Abadia de Westminster, o Dr. Cosmo Lang, Arcebispo da 

Cantuária, questiona as qualificações de Logue. Logue declara que nunca dissera que 

era médico e não somente argumenta que na porta do seu consultório está escrito: 

Speech defects, como afirma que tudo o que sabe, sabe pela experiência. Essa 

experiência foi o que o autorizou a ser um fonoaudiólogo, mais que um título, é preciso 

que o terapeuta assuma a posição como tal. Podemos observar que o mesmo aconteceu 

com Demóstenes, que, por experiência própria, se autorizou a realizar o seu tratamento. 

Quando Logue se senta no Trono de Eduardo, o Confessor, e fala mal da Pedra 

de Scone, o Rei o repreende, e, ao fazer isso, percebe que é tão capaz quanto aqueles 

que o procederam. O diálogo que expressa essa passagem é o seguinte: 

Rei: Escute-me! 

Lionel: Escutá-lo? Com que direito? 

Rei: Por direito divino, saiba! Eu sou seu Rei! 

Lionel: Não é, não. Você mesmo disse que não queria. Por que eu 

perderia meu tempo ouvindo-o? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Abadia_de_Westminster
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cosmo_Lang
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arcebispo_da_Cantu%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arcebispo_da_Cantu%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trono_de_Eduardo,_o_Confessor
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Rei: Eu tenho o direito de ser ouvido! 

Lionel: Ouvir o quê? 

Rei: Eu tenho uma voz! 

Lionel: Sim, você tem. 

Vimos como a questão da pedra como um lugar mágico e com poderes ocupa 

um lugar importante, é uma barreira que precisa ser ultrapassada no tratamento, para se 

fazer ouvir.  

Em setembro de 1939, é declarada a guerra contra a Alemanha, e George VI 

chama Logue ao Palácio de Buckingham para preparar seu discurso para toda a nação. 

Enquanto o Rei e Logue andam até um pequeno estúdio, Winston Churchill revela ao 

Rei que embora também tenha tido um problema de fala, encontrou um jeito de usá-lo a 

seu favor. O Rei faz seu discurso como se estivesse fazendo-o a Logue, que o guia em 

todo o momento. Enquanto Logue observa, o Rei e sua família vão até a varanda do 

palácio saudar milhares de pessoas que se reuniram para ouvir o discurso. 

1.4 Demóstenes e Van Riper 

O fonoaudiólogo americano Charles Gage Van Riper não é reconhecido no 

cenário internacional somente por ser um grande teórico (Teoria da Modificação da 

Gagueira) e clínico da gagueira, mas também pela sua condição de sujeito gago. Nesta 

condição de falante, que se iniciou aos dois anos de idade, Van Riper passou por 

diferentes tratamentos para curar a gagueira. Observou que esses profissionais não 

entendiam o que era a gagueira e, por isso, não sabiam tratá-la (problema de elocutio). 

Ele passou a estudar a língua (inglês) e ministrou aulas que transmitiam aos alunos 

algumas técnicas para lidar com a gagueira. Pós graduou-se em Fonoaudiologia e foi 

reconhecido, com mérito, como fonoaudiólogo, pela ASHA – American Speech and 

Hearing Association. A base teórica de Van Riper deriva da Psicologia Experimental. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_de_Buckingham
http://pt.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
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A definição de gagueira de Van Riper representa, por um lado, caráter de enigma 

e, por outro, controle motor. A fala é considerada comportamento verbal que funciona 

por condicionamento operante. A gagueira se caracteriza “quando o fluxo da fala é 

interrompido pela ruptura motora de um som, sílaba ou palavra ou pelas reações do 

falante a isto” (Van Riper, 1982, p. 15). 

Para o autor, a avaliação e o diagnóstico fonoaudiológico da gagueira devem 

verificar quais comportamentos de fala estão presentes. Ele divide esses 

comportamentos em dois tipos: o primário, que são as repetições, os bloqueios e os 

prolongamentos, e o secundário, que seriam os movimentos corporais associados à 

produção de fala, tais como: tremor, tensão na língua, tensão laríngea, uso de ar 

residual, fala inspirada, substituição de termos, gestos (falha na pronunciatio). 

Na categoria secundária, inclui-se o medo de falar com autoridades; o medo de 

sentir-se ridículo; medo de que as pessoas riam da sua fala; medo da impaciência ou 

rejeição do ouvinte; medo de atender ao telefone; medo de determinadas palavras e 

fonemas, entre outros (convicção, convencimento e persuasão – problema no 

dispositio).  

Segundo o autor, a causalidade da gagueira é de origem múltipla, ocorreria por 

comportamento aprendido e estaria circunscrita a um conjunto de fatores morais, de 

fluência, neurológicos e psíquicos, tais como: penalidade, frustração, ansiedade, culpa, 

hostilidade, medo da situação, medo de falar (tensão entre problemas da alma e do 

corpo). 

A técnica de Van Riper, denominada “gagueira fluente”, segue os princípios da 

sua Teoria de Modificação da Gagueira, que propõe o controle dos comportamentos de 

fala livres de tensão e com vantagens sociais, a partir de quatro estratégias. A primeira, 
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consiste na identificação e conscientização dos comportamentos que integram a 

gagueira do sujeito (escuta de si). A segunda, se caracteriza pela substituição dos 

comportamentos verbais tensos por respostas fluentes (retórica). A base da terceira 

técnica se constitui pelo uso de estratégias proprioceptivas (experiência estética) e de 

cancelamento, para manter a fluência e diminuir o medo de gaguejar. A quarta etapa do 

tratamento se dá a partir do uso de exercícios que reforcem a modificação da fala e das 

imagens positivas (restabelecimento do laço social). 

Vê-se que a terapêutica de Van Riper foca nas quatro dimensões do tratamento 

demostênico: 

1. identificação e conscientização de comportamentos (escuta de si); 

2. substituição dos comportamentos (retórica); 

3. estratégias proprioceptivas (experiência estética); 

4. imagem positiva (alteração discursiva – laço social). 

1.5 Demóstenes e Isis Meira 

Maria Isis Marinho Meira, fonoaudióloga brasileira, é uma das pioneiras na área 

de gagueira. Fez parte do movimento que lutou não somente contra a Fonoaudiologia 

paramédica frente à regulamentação do curso superior de Fonoaudiologia, há mais de 

trinta anos, como uma área autônoma e independente, como também lutou para a 

fundação, regulamentação e reconhecimento da Fonoaudiologia no Brasil. 

A escola fenomenológica influencia os trabalhos de Meira. A gagueira seria 

tratada a partir da sua essência, isto é, em seu verdadeiro significado, como uma 

investigação do fenômeno consciente, que se inicia com os estudos dos fenômenos 

como se apresentam no corpo do gago para encontrar as verdades da sua razão. 
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Para não confundir os estados da consciência e as manifestações corporais 

(tensões), há que se “pôr a gagueira em suspensão para intuir a sua essência” (Meira, 

1983, p. 21), afastar-se do que a provoca e chegar em sua pureza encapsulada pelas 

tensões. 

As tensões do gago seriam decorrentes de uma falha na fluência, na coordenação 

exigida para a fala, onde o tônus muscular se encontra inadequado: 

[...] a falha na coordenação muscular do gago ocorre a nível da ação de um 

grupo muscular, que realiza seu movimento com tremores e interrupções e a 

nível do movimento muscular simultâneo das três regiões – oral, cervical e 

diafragmática – cuja parada e tremores indicam uma falha na movimentação 

coordenada das três regiões do corpo que também estejam tensas (Meira, 

1983, p. 128). 

A gagueira ocorre pelo modo como a postura e o movimento do corpo e da fala 

vão se organizando, em função dos grupos musculares e regiões tensas, e também pelos 

aspectos subjetivos vinculados a essa atividade de fala, porque ao “invés de seguir seu 

caminho habitando a gagueira, o gago luta para escondê-la, negando sua existência” 

(Meira, 1983, p. 131). 

Esse aspecto etiológico da gagueira infere que, ao ocultar a gagueira, ela se torna 

mais evidente, de modo que a não aceitação da própria gagueira aumenta o nível de 

tensão. Estas tensões são percebidas pelo outro e, se esse outro não tiver condições de 

lidar com elas, o gago se torna mais tenso e a sua fala mais gaguejante (convicção, 

convencimento e persuasão). 

A avaliação da gagueira consiste em mapear o uso da musculatura corporal no 

gago e, além disso, qualificar, descrever e verificar o nível de aceitação e consciência da 

gagueira pelo sujeito, para descobrir um modo de desconstruir a gagueira. 

Meira (1983) classifica a gagueira em três tipos: 
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a) Gagueira construída ou invólucros da gagueira pura: diz respeito ao conjunto 

de alterações de tônus que pode ser desconstruído pelo gago, que se apresenta nas 

regiões orais, cervicais e diafragmáticas. Avalia-se a ação dos grupos musculares com 

tônus alterado, pontua-se as regiões que se mostram hiper ou hipotensas, no gago. 

b) Gagueira pura ou gagueira essência: se caracteriza pelas tensões que 

permanecem no sujeito gago e não podem ser desconstruídas durante a sua existência, 

por ser uma condição inata, da qual ele não pode escapar. O sujeito continua gago, 

mesmo sendo fluente. 

c) Disfluência: são os falantes, em geral, que não desenvolveram a gagueira 

construída. 

O tratamento fonoaudiológico proposto por Meira centraliza-se no 

desenvolvimento de estratégias que visam a consciência corporal, na fala e nas atitudes 

frente à gagueira, para resgatar a essência da tensão no corpo, libertando-o dos 

invólucros de sua gagueira. 

A estratégia terapêutica se constitui em decompor o “todo” da gagueira 

(tensões), em suas partes constituintes, extraindo a dinâmica dos grupos e regiões 

musculares ativas. 

A proposta terapêutica se inicia pela “consciência alerta”, para manter um 

“estado de zelo” e, por meio deste, dissolver os invólucros e manter a gagueira livre. As 

estratégias específicas para a fala consistem na aprendizagem da convivência com a 

própria gagueira, na aceitação de sua própria fala e em estar com os outros que não a 

aceitam, e ainda, nas relações interpessoais das situações vividas e de si mesmo. 
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Por fim, observar-se que Isis Meira inspira-se, claramente, na Fenomenologia de 

Husserl, que, por sua vez, introduz uma concepção de linguagem fortemente ligada ao 

problema do pensamento e da representação. O que envolve o problema de linguagem 

com o pensamento? São problemas de natureza fenomenológica, de produção hermética 

do pensamento com a linguagem? Como muda o pensamento? É importante o modo 

como o conhecimento do mundo se realiza para cada pessoa. Colocar em suspenso as 

atitudes, crenças, teorias e o conhecimento das coisas do mundo exterior e a pessoa 

concentrar-se exclusivamente na experiência em foco, porque esta é a realidade para ela. 

É o exercício com a retórica para modificação da significação que envolve o seu 

imaginário.  

1.6 Demóstenes e Silvia Friedman 

A fonoaudióloga Silvia Friedman é uma autora consagrada na área, sua 

experiência clínica traduz uma perspectiva que põe ênfase no discurso dos sujeitos 

gagos, para definir, classificar, avaliar, diagnosticar e tratar a gagueira. Para tanto, 

apoia-se teoricamente, no materialismo histórico dialético. A gagueira foi definida como 

um problema na identidade do sujeito que luta para não produzir um padrão de fala, 

para não se mostrar como uma imagem estigmatizante de falante (Friedman, 1996). 

A etiologia da gagueira é determinada pelo movimento da ideologia do bem-

falar, veiculada socialmente pelos falantes de uma língua e que pertence a uma cultura 

que recusa determinados padrões de fala. Esse movimento pode causar uma imagem 

estigmatizada e o sujeito falante passa a querer prever e antecipar os possíveis “erros”, 

evitando-os por meio de estratégias para adiar a gagueira. 
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De um lado, privilegia-se o “como se fala”, e, de outro, enfatiza-se o 

planejamento da fala. Esse é um problema paradoxal, pois “o que se fala” é apagado do 

contexto dialógico e a fala espontânea passa a ser silenciada pelo planejamento do seu 

ato. Esses movimentos produzem, no sujeito gago, sofrimento. 

O sujeito gago passa por uma vivência de incapacidade em corresponder a um 

padrão ideal de falante, que o leva a acreditar na sua gagueira e tenta falar diferente, 

contudo, seu discurso aparece carregado de tensão, fixando-se a uma imagem de mau 

falante. Portanto, seria na articulação entre a imagem estigmatizada, as tensões 

corporais e a ideologia do bem-falar que a gagueira seria causada. 

A avaliação fonoaudiológica da gagueira se dá pela análise do discurso do 

sujeito gago. Busca-se analisar o movimento do pensamento a respeito da fala e da 

gagueira. Investiga-se o meio social do gago (amigos, família, escola, trabalho etc.) e 

como são as representações sociais e de fala que marcam a ideologia do falar, nesses 

contextos e em sua história de vida. Verificam-se as tensões corporais que estão 

associadas à sua fala e à gagueira. 

Portanto, a autora enfatiza que a avaliação fonoaudiológica deve levar em 

consideração quatro aspectos: 

a) Autoimagem: diz respeito ao conceito negativo de si, como falante. Verifica 

as atitudes de fala: pensa como vai falar, acha que não consegue falar, que 

tem um defeito, é incapaz, evita conversar e se considera gago. 

b) Nível motor: verifica as tensões nos movimentos de fala e o discurso sobre 

estas tensões. 
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c) Ativação emocional: medos, preocupações, ansiedade, vergonha, raiva, do 

gago, em relação à sua fala e aos outros. 

d) Outros: se caracteriza pelo social, pela cultura e pelos discursos que o 

circundam, com isso, o fonoaudiólogo deve avaliar a ideologia que o 

atravessa. 

A terapêutica proposta consiste no trabalho discursivo e dialógico que, após 

análise do conteúdo do discurso do sujeito gago, irá desmistificar a ideologia sobre a 

qual se assenta a gagueira e a posição assumida pelo sujeito diante de sua fala. Para 

tanto, a autora se serve tanto de estratégias de relaxamento, voltadas para o corpo, 

quanto de técnicas de propriocepção da fala, para poder sentir, aprofundar e interferir 

nos movimentos articulatórios e do corpo. A orientação familiar e escolar é necessária, 

para desmistificar a gagueira e para não controlar o uso da fala do sujeito gago. 

Observa-se que Silvia Friedmam representa a perspectiva da língua como 

fenômeno social em sua ênfase ao materialismo histórico e no interacionismo 

simbólico. Ela retorna a tradição da linguagem como intersubjetividade e laço social. É 

o Demóstenes político, como alguém que age na figura pública, que trabalha na 

natureza de expressão intersubjetiva. 

Verificamos que as diferentes concepções da gagueira exprimem diferentes 

entendimentos do que vem a ser a linguagem bem como a primazia conferida a cada 

uma de suas funções: comunicação, expressão, pensamento e socialização. Isso explica 

não só a flutuação de abordagens terapêuticas, mas porque na constituição da prática 

fonoaudiológica diferentes saberes sobre a linguagem são evocados como áreas 

fundadoras: a Pedagogia, a Linguística, a Filosofia e a Psicologia. Todas elas se 
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confundem ainda com a perspectiva transformativa de cura ou tratamento, 

historicamente ligada à Medicina.  



102 

 

CAPÍTULO II 

2. Estrutura da Linguagem 

 

2.1 Linguagem: Língua e Fala em Saussure 

O linguísta suíço Ferdinand de Saussure ministrou o Curso de Linguística Geral, 

entre 1906 e 1911, na Universidade de Genebra, e suas aulas são consideradas como 

marco do nascimento da Linguística, enquanto ciência. O retorno a Saussure nos servirá 

para extrair alguns conceitos sobre a estrutura da linguagem e como poderíamos realizar 

uma forma de leitura sobre a formação dos sintomas de linguagem na relação com a 

clínica fonoaudiológica. O autor afirma que é impossível constituir um campo de saber 

homogêneo sobre a linguagem em sua totalidade, dada à heterogeneidade de seus 

constituintes. Saussure define a linguagem como a divisão de dois polos, a língua 

(langue) e a fala (parole), concedendo à língua [para aquela época e para o autor], o 

privilégio de ocupar o centro de interesse da Linguística. 

A língua (langue) é um tesouro depositado pela prática da fala, definida segundo 

sua característica de pertencer ao código coletivo, “a língua existe na coletividade sob a 

forma de sinais que são impressos nos indivíduos tal como um dicionário cujos 

exemplares, todos idênticos, fossem repartidos entre os indivíduos” (Saussure, 2006, p. 

27). A língua, portanto, consiste em um padrão coletivo recebido de fora. Nas palavras 

do autor: “trata-se, pois, de algo que está em cada um deles, embora seja comum a todos 

e independa da vontade dos depositários” (Saussure, 2006, p. 27). Já a fala (parole) é 

representada como o que há de individual e singular na linguagem, ou seja, está sob o 

efeito das associações realizadas pelo sujeito e sob o efeito vocálico (voz, timbre, 
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entonação) do que é dito ou não dito (silêncio). A fala é um mecanismo com dupla 

função, que opera sobre: a) as combinações pelas quais o falante realiza o código da 

língua, com o propósito de exprimir seu pensamento pessoal e subjetivo; e b) o caráter 

psicofísico, que lhe permite exteriorizar essas combinações (Saussure, 2006, p. 27). 

O signo é a menor unidade da língua, é uma entidade psíquica formada por duas 

faces: conceito e imagem acústica, elas estão unidas e uma demanda a outra:   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 8. O Signo Linguístico: Conceito e Imagem Acústica (Saussure, 2006, p. 80). 

 

Saussure substitui o conceito pelo termo significado e imagem acústica por 

significante, pelo fato de que estes termos assinalam a oposição, que os separa, quer 

entre si, quer do total de que fazem parte (Saussure, 2006, p. 81). A face significante do 

signo caracteriza-se por sua natureza fonêmica, de se opor e se distinguir dos outros 

fonemas, tendo a característica mais exata de ser aquilo que os outros não são. O 

fonema é a menor unidade da língua, sem sentido, que se constitui por um pequeno 

número de propriedades acústico-articulatórias, que não se definem pela totalidade do 

som, mas por suas relações no sistema de combinação e substituição dos significantes. 

As oposições significativas mínimas seriam os monemas. O laço que une conceito e 

imagem acústica ou significante e significado, é arbitrário, não haveria nada em comum 

entre o conceito e o conjunto de sons que constitui o significante, é um sistema de 

equivalência entre coisas de ordens diferentes – significante e significado. Apesar de o 
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signo ser o resultante das duas faces, no uso da língua a imagem acústica por si só 

designa o signo:  

 

         

                                          

 
 

 

 

 

 

 

Figura 9. O Signo Linguístico e a Impressão Significante (Saussure, 2006, p. 81). 

 

O significante é linear, pois sua sucessão segue o princípio da imutabilidade, em 

que um significante impõe a escolha do significante seguinte, por mudança ou 

continuidade, dependendo de sua posição dentro do sistema.  

O signo linguístico apresenta, ainda, caráter de fixidez, no que diz respeito ao 

movimento da língua, no tempo – sincrônico e diacrônico – que supõe o que pode 

emergir pela ausência do termo empregado. As leis sincrônicas se ocupam “das relações 

lógicas e psicológicas que unem os termos coexistentes” (Saussure, 2006, p. 116), e o 

autor as define como “fatores constituintes de todo estado de língua” (Saussure, 2006, p. 

117). Tal estado de língua deve ser concebido como um “espaço de tempo”, de maneira 

que o tempo de transformação sincrônico se dá pelas combinações sucessivas, por outro 

lado, a diacronia, diz das relações entre “termos sucessivos que se substituem uns aos 

outros” (Saussure, 2006, p. 163).  

Por fim, a língua “é um sistema de valores puros que nada determina fora do 

estado momentâneo dos seus termos” (Saussure, 2006, p. 95). Os valores correspondem 

negativamente por suas relações com outros termos do sistema. Sua característica mais 

exata é a de ser o que os outros não são. Um sistema de valor está fundamentado, do 
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ponto de vista saussuriano, na diferença. A diferença implica considerar as entidades 

negativas, relativas e opositivas. Ou seja, os valores correspondem negativamente por 

suas relações com outros termos do sistema. Para mostrar que a língua é um sistema de 

valores, Saussure parte da análise de dois de seus aspectos básicos, as ideias e os sons. 

O que mais conta em um signo são os outros signos que o rodeiam, mais do que uma 

ideia ou um som a ele associado, pois “o papel característico da língua frente ao 

pensamento não é criar um meio fônico material para a expressão de ideias, mas servir 

de intermediário entre o pensamento e o som” (Saussure, 2006, p. 131): 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Associação da massa amorfa do pensamento à massa amorfa fônica 

(Saussure, 2006, p. 131). 

O princípio da diferença é central para o sistema da língua e Saussure define 

duas diferenças ou relações fundamentais para a “vida da língua” (Saussure, 2006, p. 

142) e para a “existência de um valor” (Saussure, 2006, p. 134): uma, chamada 

“relações sintagmáticas”, ou seja, dizem respeito ao encadeamento de um elemento após 

o outro na cadeia da língua em que “um termo só adquire seu valor porque se opõe ao 

que o precede ou ao que o segue, ou a ambos” (Saussure, 2006, p.142) e a outra, 

entendida como “relações associativas” as que “fazem parte desse tesouro interior que 

constitui a língua de cada um” (Saussure, 2006, p.143). Esse sistema de valores opera 

sob duas condições, pondo em cena que o sistema lógico da linguagem tem a 
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propriedade de seus valores poderem, simultaneamente, entrar em relação com coisas 

dessemelhantes e semelhantes: 

1ª – a de dessemelhança, em que uma coisa é suscetível de ser trocada por outra, 

cujo valor está por ser determinado (por exemplo: dinheiro para comprar pão). Os 

fonemas seriam equivalentes ao papel e à tinta com que são feitas as notas de dinheiro. 

O valor atribuído às notas, por sua vez, seria comparável ao significado dos signos 

linguísticos (Rodrigues, 2008). 

2ª – a de semelhança, em que uma coisa pode ser comparada com aquela cujo 

valor está em causa (R$ 3,00 reais para US$ 1,00 dólar). 

Essas duas condições implicam no caráter de identidade e diferença que há entre 

os signos. Por exemplo, ao dizer “o trem das 11:00 horas”, acreditamos que seja o 

mesmo trem e o mesmo horário, mas o vagão, as pessoas, os dias, o horário em que o 

trem chega são diferentes. Outro exemplo, dado por Saussure, para explicar que o 

funcionamento da língua é um sistema de valores, é compará-lo a um jogo de xadrez: a 

peça do cavalo pode ser substituída por qualquer coisa, por exemplo, um grão de feijão, 

sob a condição de que ele exerça a função do cavalo, isto é, com a atribuição do mesmo 

valor, mas sem qualquer semelhança com o objeto substituído.  

Portanto, para finalizarmos, podemos dizer que a língua no sentido saussuriano é 

uma estrutura formada por dois elementos, o significante e o significado, os quais 

operam no interior de um sistema de leis e regras segundo a combinação e a substituição 

dos termos. Esse sistema funciona por oposição, negação e diferença, sendo somente 

possível extrair uma significação pelo valor dos termos que o sucedem ou precedem.  
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Uma primeira extração que podemos realizar, a título de hipótese, da linguagem 

do ponto de vista saussuriano na relação com o sujeito falante, é que poderia haver 

sintomas de linguagem formados especificamente no campo da língua e sintomas que 

poderiam ser formados na dimensão da fala. Vimos que o signo é marcado pelas 

relações de negação, diferença e oposição, desse modo, uma leitura do sintoma de 

linguagem, no eixo da língua, poderia ser traduzido como efeito do sujeito que se 

submeteu ao uso de uma língua, que escapa às leis de combinação e substituição que a 

língua impõe. Há outro tipo de imposição da negação, oposição e diferença em jogo, na 

dimensão do excesso ou da falta, da antecipação ou do atraso, de modo que, o falante 

nega o significante ou sujeito; a continuidade ou descontinuidade; o significante ou 

significado; o sentido ou não sentido; a ideia ou som; a semelhança ou dessemelhança. 

Analisaremos, a seguir, como Jakobson categoriza o sintoma de linguagem na Afasia, 

segundo os constituintes saussurianos. 

 

2.2 Funcionamento da Língua na Fala em Jakobson 

Roman Osipovich Jakobson, linguísta russo, argumenta que a Afasia é um 

problema linguístico que ocorre na fala, e remete ao funcionamento da língua. Para 

Jakobson, há dois tipos de Afasia e estas pertenceriam às leis gerais da linguagem, de 

modo que todo signo linguístico implicaria dois modos de arranjo: a) combinação ou 

sintagma, resultantes de uma operação de recorte e b) seleção ou paradigmáticas, 

resultantes de uma classificação: 

Falar implica a seleção de certas unidades linguísticas e sua combinação em 

unidades linguísticas de mais alto grau de complexidade. Isto se evidencia 

imediatamente ao nível lexical: quem fala seleciona palavras e as combina 

em frases, de acordo com o sistema sintático da língua que utiliza; as frases, 

por sua vez, são combinadas em enunciados. Mas o que fala não é de modo 
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algum um agente completamente livre na sua escolha de palavras: a seleção 

(exceto nos casos de efetivo neologismo) deve ser feita a partir do repertório 

lexical que ele próprio e o destinatário da mensagem possuem em comum  

(Jakobson, 1954, p. 37). 

A partir desses dois modos de arranjo, Jakobson indica que ambos os processos 

estão em ação, mas que, no caso da Afasia, um ou outro processo goza de preferência:  

a) Combinação: é o eixo sintagmático em que ocorre a combinação das unidades 

linguísticas. Pode ser também chamado de eixo da sintaxe, dos encadeamentos, da 

metonímia, concatenação, concorrência, contiguidade, contextura, sucessão, alternância. 

São os elementos presentes na cadeia de fala. É necessária a combinação de dois ou 

mais termos ou signos em relação e implica no segundo modo de arranjo, cujas leis são 

difíceis de serem estabelecidas, a não ser retrospectivamente e em um contexto: 

b) Seleção: é o eixo paradigmático, o falante precisa escolher entre todos os 

termos ou signos qual irá utilizar. São elementos que se opõem e estão em uma relação 

de ausência que implica no efeito do interpretante. O eixo pode ser chamado por 

metáfora, substituição, justaposição, similaridade. 

A semiologia da Afasia jakobsoniana leva em consideração estes dois tipos de 

Afasia, de modo que uma das duas operações seria principalmente afetada. Se o 

problema reside na seleção ou substituição, o eixo da combinação metonímica 

permanecerá estável. Contudo, se o problema for no eixo da contiguidade, o da seleção 

e substituição ou eixo da metáfora terá um funcionamento relativo: 

a) Distúrbio da Similaridade: quando se apresenta a um afásico fragmentos de 

palavras ou frases, ele as completa com facilidade; sua linguagem é meramente reativa; 

apresenta dificuldades para iniciar um diálogo; é capaz de responder quando é o 

destinatário da mensagem; lhe é difícil compreender um monólogo; quanto mais seus 
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enunciados dependam do contexto, melhor será em sua tarefa de fala; não consegue 

falar sobre eventos ausentes; quanto mais uma palavra depender de outras, da mesma 

frase, melhor a sua fala; o sujeito gramatical tende a ser omitido na frase; substituições 

de palavras ocorrem; pronomes, advérbios, conectivos e auxiliares, geralmente, estão 

presentes; tende a substituir as variantes contextuais de uma mesma palavra por termos 

diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 11. Dois tipos de Afasia 

b) Distúrbio da Contiguidade: a fala do sujeito é falha quanto ao contexto; a 

extensão e a variedade das frases diminuem; as regras sintáticas que organizam as 

palavras se perdem; agramatismo; a ordem das palavras se torna caótica; dissolvem-se 

as coordenações e subordinações; dissolvem-se as conjunções, preposições, pronomes e 

artigos; estilo telegráfico; aparece o sujeito da frase; tende a abandonar as palavras 

derivadas; simplificação abusiva e automatismo; dificuldade com o significado e com 

homofonias; empobrecimento do vocabulário; dupla incapacidade fonológica e lexical. 

Observamos com Jakobson que estes dois aspectos da linguagem, a seleção e a 

combinação, ou melhor, metáfora e metonímia, são dois tipos de funcionamento da 

língua na fala e, no afásico, tende a predominar um ou outro. Propomos, a título de 

CONTIGUIDADE 

SIMILARIDADE 
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hipótese, que na fala do gago haveria uma formação sintomática predominante no eixo 

da contiguidade, na fala do dislálico predominante no eixo da combinação e nos atrasos 

de linguagem uma falha nos dois eixos. 

 

2.3 Sujeito e Linguagem: nas Teorias do Desenvolvimento 

Historicamente, a Fonoaudiologia admite uma variedade de Teorias de 

Aquisição de Linguagem, advindas de outros campos do saber, como modelo para se 

pensar, por exemplo, quem está demorando a falar, quem fala errado, quem gagueja e 

até para quem perde a fala. Que pese o fato que as teorias do desenvolvimento sirvam 

para o entendimento do que seja linguagem, orientam como alguém passa a falar, 

regulamentam em que tempo deve ocorrer, determinam as condições para que se 

desenvolva, e que a clínica fonoaudiológica difere da aquisição de linguagem por 

encaminhar a ela uma demanda, quer por sua voz, quer pelas vozes dos que o trazem ou 

pelo discurso dos que o encaminham, estes elementos marcam uma diferença 

constituinte para com as crianças, que serviram de base para as pesquisas do 

desenvolvimento. Analisaremos, na sequência, os elementos constituintes que podemos 

extrair das diferentes Teorias de Aquisição de Linguagem que estão na tradição 

fonoaudiológica. 

2.3.1 Linguagem e Comportamento Verbal 

O psicólogo americano Burrhus Frederic Skinner (1957) apresenta a Teoria de 

Seleção Comportamental, realizada a partir dos experimentos em laboratório, com ratos, 

cães e pombos. O modelo se baseia na visão behaviorista da fala como comportamento 
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vocal e considera que o modo como as crianças aprendem a falar é análogo ao modo 

como os pombos aprendem a dar bicada nos alimentos. Se a ação acontece em um 

determinado padrão, então este padrão tende a persistir ao longo do tempo, desde que as 

relações de contingência permaneçam as mesmas, seria tudo uma questão de entrar no 

ciclo estímulo-resposta-reforço. A teoria defende que, apesar da diferença que reside 

entre as espécies, entre as topografias de comportamento e os reforçadores, haveria 

propriedades dinâmicas descritivas da relação de ação e efeito do comportamento 

sujeito às mesmas leis, independentemente da espécie em questão. 

Desse modo, a aquisição da linguagem ou o comportamento verbal resultaria de 

mecanismos comportamentais reflexos condicionados, como simples respostas 

mecânicas induzidas por certos estímulos vindos do mundo exterior (exposição ao 

meio). Por exemplo, toques e sorrisos do adulto são ações que adquirem valor de 

reforço e prazer, quando acompanham as vocalizações da criança. Para Skinner, o 

comportamento só pode ser descrito e explicado pelas variáveis, é uma consequência de 

fatores relevantes tais como privação, reforço e história filogenética. O comportamento 

entraria em contato direto tanto com o meio interno quanto o externo. Os processos que 

ocorrem para que o comportamento verbal seja aprendido ou operante são: reforço, 

punição, indução e discriminação. O reforço pode ser considerado qualquer evento que 

adicione ou subtraia um comportamento. Existem duas formas de reforço: o positivo e o 

negativo, que servem de base para ensinar e fortalecer um determinado comportamento. 

O positivo indica um comportamento desejável, que deve ser feito ou que deve ser 

aprendido; o negativo serve para inibir um comportamento indesejável ou para verificar 

se o desejável se mantém e a punição surge para dizer que o comportamento não deve 

ser feito, gerando um condicionamento operante. 
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O condicionamento operante é construído por uma classe de respostas a um tipo 

de comportamento aprendido, que tem como consequência um estímulo que afeta a sua 

frequência e a resposta dada pelo organismo é modelada por meio do reforço diferencial 

e por aproximações sucessivas. Isto quer dizer que respostas bem sucedidas possuem 

uma probabilidade maior de ocorrerem ou se repetirem no futuro. 

Skinner extrai quatro atributos do comportamento verbal: relacional; 

mediacional, comunal e estipulacional. Estes atributos se referem ao aspecto da relação 

entre sujeito e meio (relacional), sendo a exposição ao meio que oferece o modelo de 

língua ao falante ideal (mediacional), sendo mediado por outras pessoas (comunal) e 

tendo propriedades topográficas distintas, formas para as quais o ouvinte responde a 

partir dos controles inferidos sobre o falante (estipulacional). 

Por fim, para Skinner, o sujeito nasce como uma “tábua rasa” e a aprendizagem 

de um comportamento verbal se deve à história dos reforçamentos que o sujeito 

experimentou e à situação na qual o comportamento foi realizado4. Para conhecer a 

história dos reforços há que se investigar as práticas da comunidade em que a criança 

vive. O meio serve de base para selecionar o reforço a ser dado e orienta o 

desenvolvimento do comportamento verbal. 

Podemos observar que no modelo skinneriano de desenvolvimento da 

linguagem, a dimensão simbólica da linguagem está subvalorizada em detrimento da 

supervalorização dos reforçadores que vêm do meio externo, como fonte de estímulos. 

Vimos que o outro tem um papel constituinte, como provedor dos estímulos e dos 

reforçadores que aumentam a probabilidade do comportamento verbal se repetir no 

                                                 
4 A título de exemplo prático, o filme “O menino selvagem”, desenvolve a noção de uma terapia baseada no 

comportamento. O Menino Selvagem. Direção: François Truffaut. Título Original: L'enfant sauvage. DVD. 90 min. 

MGM. 1970. 
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futuro. Em termos terapêuticos, esse modelo é tradição na Fonoaudiologia, contudo, 

extrair para o nosso modelo a noção fundamental de que a entrada na linguagem 

depende de uma fonte de estímulos, como produto da imitação e da cópia de um modelo 

de fala seria negar a dimensão simbólica e humana e, ainda, não reconhecer a 

possibilidade da repetição como diferença. O que podemos extrair dessa tradição, como 

hipótese etiológica na automatização da Fonoaudiologia, é que as patologias de 

linguagem não seriam decorrentes de uma falta de estímulo do meio, mas uma  falta da 

significação. A sua concepção evolutiva da linguagem, permite-nos a pensar que a 

patologia envolve processos de inibição, perturbação ou desvio de uma função de  

significação.  

2.3.2 Linguagem como Condição Inata  

O linguista americano Noam Chomsky (1957) desenvolve sua Teoria da 

Linguagem segundo a formulação da Gramática Gerativa Transformacional ou 

Gramática Universal (GU), em oposição à teoria da repetição e reforço, postulada por 

Skinner. Para Chomsky, os falantes podem produzir um número infinito de frases, 

dispondo de um repertório finito de regras gramaticais. Haveria um determinado 

circuito que, presente no cérebro infantil, possibilitaria à criança aprender 

espontaneamente a gramática da língua falada ao redor. A linguagem funcionaria pela 

sua qualidade criativa de usar e produzir ou gerar novas sentenças, a partir de uma base 

finita de conhecimentos. Esta característica da linguagem seria a propriedade central 

que basicamente define o ser humano. Esta base finita de conhecimentos já nasceria 

com as crianças, sendo parte da constituição genética (input). Diz-se parte porque este 

conhecimento não contém as formas completas do português ou do russo, mas serve de 
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base para o desenvolvimento da capacidade de gerar novas regras gramaticais apenas 

ouvindo a fala ao seu redor (output). 

Para Chomsky, o aspecto criador da linguagem é extraído de tudo aquilo que faz 

parte do uso normal da linguagem. É inovador, por ser novo, por não se tratar da 

repetição do que tenhamos ouvido antes. Haveria um número de formas gramaticais 

subjacentes ao uso normal da linguagem, dotadas de sentidos compreensíveis em nossa 

língua e que podem transformar e criar novas gramáticas. A distinção entre 

comunicação animal e linguagem humana é baseada em princípios diferentes. Todo 

organismo possui formas de comunicação, até os insetos possuem um sistema 

comunicação de gestos que informam e orientam os seus modos de se alimentar aos 

outros animais. Contudo, a possibilidade de organização mental é exclusivamente 

humana e serve não apenas para informar, mas também para clarificar os pensamentos 

de uma pessoa ou para exibir sua habilidade ou por brincadeira. 

Chomsky propõe, com sua teoria sobre universais linguísticos inatos, duas 

distinções necessárias para mapear as regras de transformação da gramática. A primeira 

seria na passagem da estrutura profunda para a estrutura superficial, que consiste na 

base da Gramática Universal (GU), comum a todas as línguas e a capacidade de operar 

com estas regras inatas. A estrutura superficial se caracteriza pelo conhecimento 

empírico, decorrente da exposição do falante ao funcionamento da língua, para ativar 

estas regras inatas; a gramática e o conjunto de parâmetros que serão fixados pela 

experiência são marcas do input linguístico e se relacionam com dois sistemas: o 

cognitivo – responsável pelo armazenamento da informação e o sistema de performance 

– que usa as informações de maneiras diversas. Aqui, encontramos a segunda distinção 

feita por Chomsky entre competência e performance. A competência é o conhecimento 
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que o falante-ouvinte possui de uma língua e pertence à natureza da mente. A 

performance é o desempenho do falante-ouvinte no uso da língua em situações 

concretas. Este sistema de performance é específico de cada língua. 

Vimos que o paradigma chomskyano entende a linguagem como determinada 

pela ativação e integridade cerebral em termos cognitivos, acústicos e pragmáticos. 

Observamos que o cérebro, como detentor e produtor de linguagem, é supervalorizado. 

Em contrapartida, ocorre a subvalorização do outro como constituinte ou 

desempenhando alguma função linguística como também desvaloriza o papel da cultura 

e de suas práticas simbólicas como constitutivas da linguagem. Este é um ponto 

fundamental para afastarmos essa concepção como forma de extrair algum elemento 

constituinte para o tratamento fonoaudiológico, sendo apenas necessário orientar os pais 

e familiares que liguem seus rádios e televisão que o problema de linguagem poderia ser 

resolvido, isso, se o sujeito tivesse um cérebro íntegro e cuidado para não construir um 

problema no encontro com o outro e com a cultura. Podemos observar que o método 

chomskyano não tem a ver com o significante saussuriano e muito menos com a noção 

de sistema de relações entre os elementos constitutivos da língua, e suas contribuições 

acerca da linguagem não são compatíveis com a experiência da Fonoaudiologia. Assim 

como no modelo de Skinner, podemos extrair o valor do princípio etiológico que estaria 

na base das patologias de linguagem, aqui, não imaturidade cerebral, mas como um 

processo de inibição, fixação, perturbação ou desvio de uma função. 

2.3.3 Linguagem e Pensamento 

O epistemólogo suíço Jean William Fritz Piaget, conhecido como Jean Piaget, 

fundou a Epistemologia Genética, tomando como base o estudo sobre a gênese do 

funcionamento do pensamento humano. Sua teoria é também conhecida como uma 
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abordagem centrada no cognitivismo construtivista. Para saber como se dá a aquisição 

de linguagem pela criança, Piaget explica a evolução cognitiva, isto é, o 

desenvolvimento de sua inteligência. 

Para Piaget (1979), o conhecimento ocorre por construções sucessivas com 

elaborações constantes de estruturas novas que substituem as antigas. O sujeito, ao 

nascer, receberia como herança uma série de estruturas sensoriais e neurológicas que 

predispõem o aparecimento de estruturas mentais. A evolução cognitiva é afetada por 

quatro fatores: a experiência de mundo, a maturação neurológica, o meio social e o 

equilíbrio. Piaget define equilíbrio como sendo uma função biológica capaz de 

responder por processos de compensação aos desequilíbrios provocados pelo meio, 

sendo o mecanismo responsável pela evolução do desenvolvimento cognitivo. O meio 

social é o lugar em que a inteligência é construída, no processo de interação entre o 

homem e meio ambiente. 

A inteligência é uma forma de adaptação, sendo que a ação é o modo de 

interação do sujeito com o meio, de modo que uma conduta cognitiva é uma ação, cuja 

função é a adaptação do sujeito ao seu meio, pela interação. A assimilação se caracteriza 

pela tentativa do sujeito em solucionar uma determinada situação a partir da estrutura 

cognitiva (esquemas previamente estruturados), que ele possui naquele momento 

específico da sua existência, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio do organismo. 

A acomodação diz respeito à capacidade de modificação da estrutura mental antiga para 

dominar um novo objeto do conhecimento. 

O desenvolvimento cognitivo, ou da inteligência, passa por quatro estágios, no 

processo evolutivo do pensamento humano. São eles: a) sensório-motor, b) pré-

operatório, c) operações concretas e d) operações formais. Estes estágios são 
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caracterizados por diferentes formas de organização mental. O início e o termino de 

cada um deles varia de acordo com a estimulação do meio e com as condições genéticas 

de cada indivíduo. 

O período sensório-motor (0 a 2 anos) tem início no universo caótico em que a 

criança nasce, habitado por objetos que desaparecem do seu campo de visão. As funções 

mentais limitam-se ao exercício dos aparelhos reflexos inatos, o meio é conquistado 

mediante a percepção e os movimentos (como a sucção, o movimento dos olhos), uma 

vez que o seu contato com o meio é direto, sem representação ou pensamento. O bebê 

constrói esquemas de ação para assimilar o meio e, gradualmente, vai aperfeiçoando os 

movimentos reflexos, adquirindo habilidades e se separando do objeto. 

O período pré-operatório (2 aos 7 anos) se caracteriza justamente pela 

emergência da linguagem, marcando que a inteligência é anterior à emergência da 

linguagem, uma vez que o trabalho de reorganização da ação cognitiva não é dado pela 

linguagem. Contudo, a aquisição de linguagem contribui para mudanças nos aspectos 

cognitivos, afetivos e sociais da criança, pela sua capacidade de trabalhar com 

representações e atribuir significado à realidade. Desse modo, a linguagem, para Piaget, 

é um sistema simbólico de representações, que aparece na criança por volta dos 18 

meses. Haveria três processos importantes para o desenvolvimento de uma função 

simbólica na criança, quando esta passa a representar um objeto por meio de um 

significante. Estes processos são: descentralização das ações em relação ao próprio 

corpo (eu e outro), quando o sujeito começa a se conhecer como fonte de seus 

movimentos; coordenação gradual das ações quando elas passam a se constituir como 

uma relação entre meios e fins; e o processo de permanência de objeto, quando um 

objeto que não está presente na realidade perceptual da criança permanece o mesmo e 
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igual a si próprio, ou seja, quando o objeto passa a ser representado em sua ausência, 

quando, por exemplo, a criança faz de conta que uma caixa é um carrinho (Scarpa, 

2001). Outra característica deste período é o egocentrismo, que se caracteriza pelo fato 

de a criança não conceber uma realidade da qual não faça parte. A criança não consegue 

se colocar no lugar do outro e não aceita o acaso, de modo que tudo deve ter uma 

explicação; apesar de sua capacidade de atuar de forma lógica e coerente, ocorre um 

entendimento da realidade desequilibrado em função da ausência de esquemas 

conceituais. 

O período das operações concretas (7 aos 12 anos) se configura pelo 

egocentrismo intelectual e social. A criança passa a estabelecer relações e a coordenar 

diferentes pontos de vista e os integra de modo lógico e coerente. Consegue interiorizar 

ações e as realiza mentalmente, desde que se refiram a objetos ou situações passíveis de 

serem manipuladas ou imaginadas de forma concreta, isto é, ocorre a reversibilidade do 

pensamento. 

O período das operações formais (12 anos em diante) caracteriza-se pelo 

mecanismo de raciocinar sobre hipóteses, na medida em que a criança consegue formar 

esquemas conceituais abstratos e, através deles, executar operações mentais dentro da 

lógica formal, sem depender da observação da realidade. Isso quer dizer que a criança 

adquire sua forma final de equilíbrio, atingindo um padrão intelectual que conduzirá seu 

modo de raciocínio na vida adulta. Seu desenvolvimento posterior consistirá apenas em 

ampliar seus conhecimentos. 

Podemos verificar que, no modelo piagetiano, a aquisição da linguagem pela 

criança está condicionada à experiência de mundo, à maturação neurológica, ao meio e 

ao equilíbrio dos esquemas, sendo a linguagem definida como um sistema simbólico de 
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representações, adquirido após a superação da estrutura reflexa e maturacional. O meio 

é fonte de conflito e desequilíbrio e o pensamento seria responsável pelo reequilíbrio. A 

linguagem está em uma estrutura que precisa de uma organização biológica prévia não 

submetida a ordem simbólica. É uma estrutura estática, temporalmente ligada a noção 

de conservação e reversibilidade entre progresso e evolução e não leva em consideração 

o tempo da irreversibilidade. A tradição piagetiana é dominante nas práticas terapêuticas 

fonoaudiológicas. O papel do fonoaudiólogo, segundo esta perspectiva, seria o de 

promover conflitos, no meio, para que a criança possa reequilibrar o seu funcionamento. 

Em termos de hipóteses etiológicas, podemos extrair as noções de fixação, retenção, 

atraso, apressamentos, bloqueios ou regressão, no interior do processo de 

desenvolvimento da linguagem. 

2.3.4 Linguagem Sócio-Histórica 

O psicólogo russo Lev Semenovitch Vygotsky desenvolveu suas pesquisas em 

torno de uma perspectiva sócio-histórica da aquisição de linguagem, conhecida também 

como interacionista ou sócio-interacionista. Para Vygotsky, a aprendizagem da 

linguagem ocorre por um processo interno, ativo e interpessoal, dentro de um contexto 

sócio-histórico. 

O autor parte do princípio que a linguagem e o pensamento devem ser estudados 

sob o mesmo prisma, porque a fala, enquanto atividade simbólica, é uma função 

organizadora do pensamento e se caracteriza pela propriedade de poder controlar o 

ambiente e o próprio comportamento. 

Vygotsky dedicou-se ao estudo das funções mentais superiores (memória, 

atenção, imaginação, raciocínio, linguagem, vontade) e refere que essas funções seriam 
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mediadas por sua relação com o outro, dentro de uma cultura. Haveria uma base 

biológica do funcionamento do pensamento que seria construída, ao longo da história 

social, de modo que o cérebro seria um sistema aberto, com plasticidade e uma estrutura 

mediada e moldada a partir da história e do desenvolvimento individual. Os 

instrumentos, o uso dos signos e dos símbolos seriam construídos socialmente e 

estariam na base do processo de internalização da ação e do diálogo. 

Para que ocorra o processo de internalização faz-se necessário levar em 

consideração dois aspectos muito importantes do conceito de mediação, em Vygotsky 

(1989). O primeiro, seria decorrente da ideia de que a relação da criança com o mundo 

não é direta, depende da mediação do outro e, o segundo, que o processo de 

representação mental supõe a existência de conteúdo simbólico que substitui o real e 

permite a realização de operações mentais na ausência dos referentes concretos. Assim, 

a cultura seria responsável por fornecer os sistemas simbólicos de representação da 

realidade, nas palavras do autor: “o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto 

passa através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um 

processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história 

individual e história social” (Vygotsky, 1989, p. 33). 

Ao longo do desenvolvimento, ocorreriam algumas transformações ou mudanças 

no processo de internalização. A primeira característica do processo de internalização 

seria a operação que a criança realiza quando representa uma atividade externa que vai 

sendo reconstruída e começa a ocorrer internamente. A segunda, trata de um processo 

interpessoal que se transforma num processo intrapessoal, ou seja, as funções do 

pensamento e da linguagem aparecem primeiro no nível social e depois no individual. 
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Desse modo, a linguagem, para Vygotsky, teria ao menos duas funções básicas: 

intercâmbio social e pensamento generalizante, de modo que “o pensamento verbal não 

é uma forma de comportamento natural e inata, mas é determinado por um processo 

histórico-cultural e tem propriedades específicas que não podem ser encontradas nas 

formas naturais de pensamento e fala” (Vygotsky, 1989, p. 44). Por isso, além de servir 

para a comunicação, a linguagem generaliza a experiência, possibilita a análise dos 

elementos da realidade e a criação de conceitos que exigem uma organização mental 

superior diferenciada. 

Outro conceito importante, desenvolvido por Vygotsky (1999), é o de zona de 

desenvolvimento proximal, que serve de base para o desenvolvimento da capacidade de 

resolução de um problema: 

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob 

a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes. A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que 

ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções 

que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. 

Essas funções poderiam ser chamados de “brotos” ou “flores” do 

desenvolvimento, ao invés de “frutos” do desenvolvimento (Vygotsky, 1999, 

p. 41). 

Podemos observar que a perspectiva vygotskyana aborda a fala enquanto 

atividade simbólica, dialética, social e histórica, como função organizadora do 

pensamento. As transformações que ocorrem no desenvolvimento permitem que a 

criança realize processos de internalização da língua, do interpessoal para o 

intrapessoal. E a zona de desenvolvimento proximal é a aquela em que a criança passa a 

elaborar hipóteses, conjecturar, e realizar o experimento mental. Aqui, também 

podemos encontrar como hipótese etiológica das patologias de linguagem os princípios 
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de fixação, retenção, atraso, apressamento, bloqueio ou regressão, no interior do 

processo de desenvolvimento da linguagem. 

2.3.5 Linguagem e Reconhecimento  

Cláudia Thereza Guimarães De Lemos é uma linguista brasileira, que estudou a 

aquisição da linguagem pela criança e formula sua teoria com base numa lógica dialogal 

conhecida como interacionista. Sua obra passou por várias mudanças, no que diz 

respeito à sua teorização sobre a passagem de infans a sujeito falante. 

Em seu doutorado, a autora investigou os verbos ser e estar na aquisição do 

Português Brasileiro, a fim de estabelecer parâmetros de normalidade que servissem à 

avaliação de produções tratadas como patológicas. Nesta perspectiva, o erro na fala da 

criança já era considerado como unidade de análise e não descartado de sua pesquisa, 

uma vez que indicava mudança. Com isso, observou que na aquisição de linguagem 

haveria uma indeterminação categorial na fala da criança, de modo a torná-la 

heterogênea e como ela não fala como um adulto, sua linguagem não deve ser tomada 

como referência ao padrão adulto e nem ser naturalizada: 

[...] a criança enquanto corpo pulsional, como capturada pelo funcionamento 

da língua na qual é significada, por um outro como falante, antes mesmo de o 

ser. Nesse sentido, pode-se dizer que essa captura tem o efeito de colocá-la 

em uma estrutura em que comparece o outro como instância de interpretação 

e o Outro como depósito e rede de significantes. Essa estrutura é a mesma em 

que se move o adulto (que é também o outro da criança), enquanto sujeito 

falante também submetido ao Outro” (De Lemos, 2001, p. 26). 

Em 1982, De Lemos trabalha com a noção de processos dialógicos: 

especularidade, complementaridade e reciprocidade. A noção de processos dialógicos 

visa dar um estatuto à congruência entre a fala da criança e a do adulto. O processo de 

especularidade caracteriza-se pela presença na fala da criança de parte do enunciado da 
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mãe, isto é, ocorre o movimento de incorporação, pela criança, da fala da mãe. O 

processo de complementaridade é representado pela relação da pergunta da mãe com a 

resposta da criança, partes que parecem mutuamente incorporadas e complementadas, 

compondo uma unidade ou instanciando uma sentença. O processo de reciprocidade diz 

respeito à retomada, pela criança, do papel da mãe, iniciando a interação, 

desencadeando com sua fala uma fala que refletiria e completaria a sua. Esses processos 

recortam a língua do ponto de vista da divisão entre eu – Outro. 

De Lemos abandona esses processos e argumenta que complementaridade, 

reciprocidade e especularidade advêm de uma noção de indivíduo que está apto ou 

pronto para aprender linguagem. Nessa perspectiva, a autora considerava a linguagem 

como subordinada ao desenvolvimento cognitivo. O que podemos destacar de avanço, 

neste projeto, é que a fala da criança passa a ser vista como efeito da fala do Outro, 

assim como a unidade de análise para a fala da criança é o diálogo. 

Desse modo, a autora passa a tratar a aquisição de linguagem a partir do 

funcionamento da língua na fala. Esse funcionamento tem como base a relação da fala 

da criança frente à fala do outro, à língua e à própria fala (De Lemos, 2002). Isto quer 

dizer que a passagem de infans a sujeito falante se caracteriza na mudança de posição da 

fala da criança frente aos polos do sujeito, da língua e do outro. A linguagem não seria 

algo inato, porque para a autora a criança já nasce sendo falada pelo outro. O percurso 

de infans a sujeito falante se realiza em três tempos, que variam conforme as três 

posições que o sujeito assume para tal transformação. Esse movimento ficou conhecido 

como o funcionamento da Curva-em-U5: 

 

                                                 
5 A Curva-em-U assenta-se em quatro noções básicas: de estrutura, mudança, passagem e coincidência (Karmilloff-

Smith, 1986).  
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Figura 12. Três Tempos ou posições do sujeito na linguagem 

 

1º Tempo: O acerto e a fala do outro 

A primeira posição da fala da criança estaria circunscrita à fala do outro. Esta 

relação se constitui no movimento que ela se faz falar pelo outro quando este passa a 

interpretar e traduzir os sinais de sua fala. Esse movimento evidencia a criança no lugar 

de quem é falado pelo outro. O mecanismo que move esse diálogo é, de um lado, 

caracterizado pela presença, na fala da criança, de recortes metonímicos ou do efeito de 

espelhamento da fala do outro e, por outro lado, a fala do outro se caracteriza por 

traduzir e interpretar esses recortes enunciativos que aparecem na fala da criança. A fala 

do outro carrega marcas prosódicas e rítmicas que capturam o bebê pela voz da mãe 

(manhês) e a mãe seria capturada pela fala da criança, não somente pela voz, mas 

também pelos sentidos distintos que dão esse espelhamento na fala da criança. Retirou-

se, daí, a consequência teórica relativa à impossibilidade de atribuir aos fragmentos que 

1o Tempo 

2o Tempo 

3o Tempo 
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vêm da fala do outro e que circulam na fala da criança, o estatuto de instanciação de um 

conhecimento sobre a língua. Vejamos a explicação da autora: 

[...] no que concerne à primeira posição, isso significa, a despeito do caráter 

fragmentado dos enunciados cronologicamente iniciais e de sua dependência 

da fala/interpretação do outro, que fragmentação e dependência não implicam 

um “antes da língua” nem uma assimilação do tipo reprodutivo relativamente 

aos enunciados do outro. Isto é, há desde sempre uma língua em 

funcionamento, o que determinaria um processo de subjetivação, o qual, por 

sua vez, impede que se pense em termos de uma coincidência entre a fala da 

criança e a do outro (De Lemos, 2002, p. 57). 

2º Tempo: O erro e a relação com a língua 

Quando a criança passa a se submeter a estas leis gerais de funcionamento da 

língua na fala, temos o segundo movimento na passagem de infans a falante. 

Temporalmente, este movimento pode ser redescrito sobre a presença, na fala da 

criança, de erros, que não podem, ainda, ser reconhecidos por ela como tal, mas que, 

pela escuta do outro, podem ou não ser reconhecidos como erros. O fato é que a fala do 

outro, que se destina à correção destes erros, em primeira instância, não será 

reconhecida ou escutada pela criança, porque a sua relação não é com a fala do outro, 

mas com a língua. Nas palavras da autora: 

[...] de fato, uma mudança significativa no modo de a criança estar na língua 

[...] se dava a ver concomitantemente à produção de “erros”: a 

impermeabilidade da criança à correção do erro pelo adulto. Assim, se o 

“erro”, do ponto de vista lingüístico, já marcava, na fala da criança, um 

distanciamento da fala do outro, essa mudança também se dava a ver pelo 

não reconhecimento, pela criança, da diferença entre a sua fala e a fala do 

outro (De Lemos, 2002, p. 55). 

O que a criança passa a escutar são formas de selecionar, combinar, diferenciar e 

substituir os termos em sua fala, para isto, generaliza uma regra, abole outra e recusa um 

mesmo efeito de sentido da mensagem vinda do outro. Nesta perspectiva, o “erro” na 

fala da criança assume o valor de efeito estruturante, ou seja, é o que promove a 

transformação do infans em sujeito-falante. O “erro” adquire o estatuto de “emergência 



126 

 

do sujeito na cadeia significante” (De Lemos, 1995, p. 01), uma vez que os “erros” são 

efeitos dos processos metafóricos e metonímicos, que promovem a mudança na “relação 

da criança com a língua, no decurso de sua constituição como falante” (De Lemos, 

1995, p. 05). Dessa maneira, “embora reine o imprevisível e, portanto, o singular na fala 

da criança, há zonas privilegiadas de ‘erros’, de réplicas, de dispersões” (De Lemos, 

2002, p. 64). 

Os processos metafóricos e metonímicos pertencem ao modo do funcionamento 

da língua na fala e, juntamente aos erros, marcam a diferença dessa posição discursiva 

da criança em relação à primeira posição. O duplo mecanismo de funcionamento da 

linguagem, descrito por Jakobson (1954), indica que a língua opera em dois polos – 

metafórico e metonímico –, que permitem compreender o discurso como a oscilação 

entre os dois modos de arranjos: as metafóricas, que admitem as substituições 

significantes: “uma seleção entre termos alternativos implica a possibilidade de 

substituir um pelo outro, equivalente ao primeiro num aspecto e diferente em outro” 

(Jakobson, 1954) e as metonímicas, que possibilitam as combinações significantes: 

“todo signo é composto de signos constituintes e/ou aparece em combinação com outros 

signos” (Jakobson, 1954). Aqui vemos a entrada da criança na cadeia significante (S1 e 

S2). 

3º Tempo: Acerto e reconhecimento 

 Passemos para o terceiro movimento na fala da criança, que marca a passagem 

de infans para falante. Esse movimento é caracterizado pela mudança de relação da fala 

da criança, agora, frente à sua própria fala, à língua e à fala do outro. A marca dessa 

posição de falante se dá pelo retorno ao campo do Outro, indiciando sua diferença, na 

articulação entre a escuta da sua própria fala e a escuta para da fala do Outro: “a terceira 
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posição seria inicialmente caracterizável pela maior homogeneidade da fala da criança” 

(De Lemos, 2002, p. 61), ou ainda, “para a emergência de um sujeito em outro 

intervalo: naquele que se abre entre a instância que fala e a instância que escuta” (De 

Lemos, 2002, p. 62), isto é, “o reconhecimento pela criança da discrepância entre o que 

diz e o que deve dizer” (De Lemos, 2002, p. 62). O erro, na fala da criança, e a entrada 

do processo metafórico permitem, ao falante, reformular o seu dizer, não somente 

escutar na sua fala, e na fala do outro, o erro, mas se autocorrigir, validar ou invalidar a 

mensagem recebida. A ocorrência, na fala da criança, de pausas, reformulações, 

correções provocadas pela interpretação do outro e as substituições consequentes às 

autocorreções são características desta terceira posição. 

Vimos, com a proposta de De Lemos, as transformações que ocorrem com o 

infans para se tornar falante determinada pelas relações que o sujeito estabelece com a 

fala do outro, a língua e a própria fala. Especularidade, complementaridade e 

reciprocidade recortam a língua do ponto de vista da divisão eu – outro. No primeiro 

tempo, a criança é mais falada do que fala, no segundo, o sujeito se submete à ordem da 

língua, a criança passa a falar, mas sua fala contêm erros que recortam a fala do ponto 

de vista da intrusão do sujeito na cadeia significante. O terceiro tempo caracteriza-se 

pelo reconhecimento do erro, correções e reformulações: recortam a linguagem no 

intervalo entre fala e escuta. 

Podemos pontuar aqui um tipo de acontecimento comum entre a normalidade e a 

patologia no desenvolvimento da linguagem, que foi desenvolvido por Palladino (2000), 

sobre a repetição. A autora aponta que as crianças repetem a fala do outro e que na 

patologia essas repetições não instauram a significação, a repetição é des-significada, 

uma vez que as incorporações sucessivas da criança impedem que o outro a veja como 
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autora do seu próprio dizer, não há ilusão de autoria no dizer da criança (Palladino, 

2000, p. 657). Assim, podemos estabelecer uma diferença entre as categorias da 

repetição nos sintomas fonoaudiológicos, ao extrair dois tipos de formação semiológica 

na categoria da repetição, a partir do que vimos com Demóstenes e com as teorias de 

aquisição de linguagem. Em Demóstenes a repetição incidia como eco sobre a própria 

fala e o segundo caso a repetição ecoa em relação a fala do outro (Palladino, 2000, p. 

655). Outro ponto a considerar é a dialética saber e não saber em torno da repetição. Há 

uma espécie de repetição que trata-se de um saber apagado (Tassinari, 2009) e um não 

saber, no sentido de que a fala repetitiva é desprovida de significação (Palladino, 2000). 

Ora, o que o problema da aquisição de linguagem traz de novo não é apenas um 

entendimento do que é a linguagem, mas um verdadeiro princípio etiológico, ou seja, de 

que o patológico se define por fixação, retenção, atraso, apressamento, bloqueio ou 

regressão, no interior de um processo. Este princípio depende do entendimento do 

processo: como estágios, estruturas constituintes, progresso teleológico, orientação, 

sentido, e assim por diante. Os transtornos da linguagem na criança são o modelo para 

este grupo etiológico. Mas, se poderia inferir que problemas relativos a estas três 

posições podem e devem aparecer no adulto, ou seja, a gagueira poderia ser redescrita 

conforme uma espécie de fixação na segunda posição, e a Afasia também. Se o 

princípio é válido, poderíamos procurar na Afasia o exemplo para um segundo princípio 

etiológico. 
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CAPÍTULO III 

3. O lugar dos sintomas de linguagem na Afasiologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cérebro Sr. Leborgne - 1861 - Museo Dupuytrén, Paris. 

 

A Afasia, uma condição particular de falante, que implica na “perda” da 

linguagem, foi descrita 3.000 anos a.C., como decorrente de um ferimento na têmpora 

que perfurou o osso temporal de um homem, provocando hemorragia nasal e 

enrijecendo a região cervical. No século XVIII, a Afasia foi diagnosticada como um 

misto de mania e paralisia, pertencente à categoria da loucura. No entanto, apenas no 

século XIX, a partir dos estudos do frenologista alemão Franz Joseph Gall, que 

considerava o cérebro responsável pelas faculdades mentais, houve o avanço dos 
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estudos sobre o crânio. A classificação da Afasia, nesta época, assentava-se sobre duas 

correntes médicas: uma, que estabelecia a relação entre a localização da lesão cerebral e 

a perda da linguagem e a outra, que estabelecia que a dissolução da linguagem não 

poderia ser explicada apenas pelo local e extensão da lesão, porque seriam 

funcionamentos distintos – o cerebral e o da linguagem –, uma vez que haveria as 

parafasias, as anomias, os esquecimentos, em sujeitos sem lesão cerebral e que o tipo de 

repetição que está fixado na fala do afásico teria uma ligação com a sua história de vida 

e com o funcionamento do aparelho de linguagem. Para explicarmos essas duas 

correntes médicas, citamos os maiores representantes do século XIX, de um lado, Paul 

Broca e Carl Wernicke e, de outro, Alexander Luria, Hughlings Jackson e Sigmund 

Freud. Argumentamos que essa escolha se deu frente às influências dessas tradições no 

campo fonoaudiológico. Desse modo, o nosso objetivo é retomar o lugar estratégico dos 

sintomas de linguagem nas patologias cerebrais e extrair um segundo princípio 

etiológico para a clínica fonoaudiológica.  

3.1 Paul Broca e o caso Leborgne 

Pierre Paul Broca, médico, anatomista e antropólogo francês, escreve, em 1861, 

no Boletim da Sociedade de Antropologia de Paris, o caso conhecido como “Tan-Tan” 

ou “Leborgne” (Broca, 1881).  O relato consistiu em apresentar o cérebro de um homem 

que morrera no Hospital de Bicêtre e perdera o uso da fala havia 21 anos. A partir da 

autópsia do cérebro de “Tan” e de sua investigação neuroanatomopatológica, Broca 

identifica um amolecimento cerebral na terceira circunvolução frontal esquerda como a 

origem da lesão cerebral e, assim, localiza a área como responsável pela linguagem. 

Nessa época, os estudos realizados com cérebros humanos se restringiam a pesquisar a 

relação entre o volume de massa encefálica e a inteligência ou as variações das raças, 
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considerando-se o restante do encéfalo (substância cinza) como uma massa informe de 

tecido que intervinha, em cada uma de suas atividades, como um todo indiferenciado. 

Contudo, a hipótese de Broca de que o centro responsável pela linguagem se localizava 

no hemisfério esquerdo (na substância cinzenta), desencadeia os estudos sobre o 

encéfalo. Broca estudou oito pacientes similares, todos com lesões nessa região, e, em 

todos os casos,verificou que a lesão estava localizada no hemisfério cerebral esquerdo, 

uma vez que as lesões no hemisfério direito não produziam sintomas linguísticos. 

Observe-se que a preocupação de Broca era fazer o diagnóstico, encontrar a etiologia e 

esclarecer o quadro de fala do sujeito afásico que conseguia pronunciar somente uma 

sílaba, repetida duas vezes, de modo consecutivo, não importando a pergunta. Ele 

respondia sempre “tan tan”, acrescentando a esse som gestos expressivos muito 

variados, compreendia a linguagem, não perdera nem o vocabulário, nem a gramática, 

nem a sintaxe, somente lhe faltava o controle motor. O caso foi diagnosticado como um 

distúrbio da linguagem articulada (falada). O termo empregado por Broca não foi Afasia 

e, sim, afemia, (do grego a, privação/falta/ausência e phèmi, eu falo). Atualmente, o 

termo remete a outra perturbação da fala, geralmente transitória e sinaliza a indicação de 

uma operação cirúrgica. 

Não encontramos em Broca qualquer contribuição para o tratamento da Afasia, 

certamente porque seu estudo se realizou após a morte do sujeito afásico. Será a 

descoberta do princípio etiológico da Afasia, como um problema de amolecimento na 

estrutura anatômica cerebral sua principal contribuição para os estudos neurológicos. 

Para a fonoaudiologia podemos extrair a noção de paralisação e perda como índices 

etiológicos, em termos semiológicos a dificuldade de realizar encadeamentos fluentes, 

ou seja, o afásico deixa de ser fluente na sua própria língua. 
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3.2 Carl Wernicke e a Teoria Córtico-cêntrica 

Pouco tempo depois, Carl Wernicke (1885), outro neurologista alemão, concluiu 

que nem toda perda de fala e linguagem considerada como Afasia seria decorrente de 

uma lesão na “área de Broca”. Wernicke identifica na primeira circunvolução temporal 

esquerda um centro de neurônios, próximo da zona auditiva, ligado por um feixe de 

fibras nervosas à área de Broca, que estaria lesionado e que levaria o sujeito afásico a 

manifestar uma dificuldade de compreensão da linguagem e não uma dificuldade 

motora ao falar, como apontava Broca. Sua lesão provocava uma outra forma de Afasia, 

intitulada “Wernicke”, que não o impedia de articular as palavras, mas o levava a 

enunciar uma forma de jargão sem significação inteligível. Wernicke se apoiava na 

teoria córtico-cêntrica ou no “conexionismo” de Theodor Meynert, afirmando que o 

córtex cerebral possui dois centros da linguagem, uma face sensorial posterior e uma 

face motora anterior, interligadas por inúmeros feixes de fibras nervosas que 

caracterizariam um modelo ponto-a-ponto. A hipótese de Wernickeé que a atividade 

motora é acompanhada por uma estimulação sensorial simultânea, isto é, a memória de 

imagem da atividade seria, ao mesmo tempo, fixada no córtex motor (imagem motora) e 

no córtex sensitivo (imagem sensorial), por meio de um feixe de fibras associativas. 

Wernicke classifica a Afasia em seis tipos, de acordo com o local da lesão, são elas: 

a. Afasia sensorial subcortical: quando a lesão ocorre nas conexões entre o 

córtex primário e o córtex de associação acústico. 

b. Afasia sensorial cortical: quando a lesão ocorre nas fibras de associação do 

córtex. 

c. Afasia motora subcortical: quando a lesão ocorre entre o córtex motor 

primário e a área de Broca. 
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d. Afasia motora cortical: quando a lesão ocorre na área de Broca, ou seja, no 

centro motor. 

e. Afasia de condução: quando a lesão ocorre no fascículo arqueado. 

f. Afasia transcortical: quando a lesão ocorre entre as conexões motoras e 

sensoriais e entre estas e as outras áreas corticais. 

Vimos, com Wernicke, uma ampliação na semiologia das Afasias, que não se 

restringe à falta de controle motor para a execução da fala, que compõe o quadro 

afásico, como observamos no caso Leborgne, mas há outras deformações discursivas 

em jogo, que se organizam sobre a ausência, incoerência ou deformação de sentido na 

produção de fala. Será num ambiente descritivista, classificatório e tipológico da 

anatomia cerebral que Wernicke extrai as diferenças etiológicas do cérebro lesado. 

Podemos verificar, tanto em Broca quanto em Wernicke, uma correlação entre aquilo 

que é visto no cérebro do sujeito com aquilo que é dito, contudo no caso de Wernicke 

podemos encontrar um indício do patológico de que o sujeito está sempre em uma 

relação de vizinhança com o que quer dizer. 

 

3.3 Hughlings Jackson e o Juízo 

John Hughlings Jackson, médico inglês, diferentemente de Broca e Wernicke, 

postula o sistema nervoso segundo uma base hierárquica que corresponde a funções 

diversas que evoluem em estágios diferentes. Desse modo, as funções adquiridas 

primeiro são menos complexas, mais organizadas e resistentes à dissolução. Para 

Jackson, a dissolução da linguagem e a lesão do cérebro são duas coisas que ocorrem 

em paralelo, de modo concomitante, sendo que a dissolução afásica se caracteriza pela 
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perturbação da expressão verbal de um juízo. Na Afasia motora, os restos da linguagem 

que aparecem não são simples restos, como exemplifica, em dois casos de afásicos que 

repetiam sempre a mesma fala: a) “want protection”: um sujeito que tinha levado uma 

pancada na cabeça e b) “list complete”: um escrivão atingido pela doença quando 

trabalhava na redação de um catálogo. 

A semiologia jacksoniana coloca em cena o processo que conduz o 

restabelecimento das relações significativas na fala do afásico, diferentemente de 

Wernicke, que categoriza a formação do sintoma de linguagem pela falta de sentido na 

cadeia de fala, ou da falha na relação pensamento e linguagem e de Broca, que 

argumenta que o mecanismo de repetição ocorre pela falha na coordenação motora da 

língua. Em termos etiológicos, apresenta um novo valor para a sua leitura. Para Jackson, 

há dois aparelhos – o cerebral e o de linguagem em funcionamento, que determinam a 

dissolução afásica. 

 

3.4 Alexander Luria e a Função  

Alexander Romanovich Luria, neuropsicólogo soviético, apoiado na Teoria 

Sociocultural-histórica, como vimos com Vygotsky, de que as funções mentais 

superiores são de origem social, retoma da literatura neuropsicológica o conceito de 

Sistema Funcional Complexo, como uma possibilidade de organizar as funções 

complexas da linguagem, segundo um determinado tipo de mapeamento cerebral do 

sujeito afásico. Luria (1984), por meio do mapeamento dos locais das lesões em 

soldados feridos, e examinando sua associação com distúrbios de fala e linguagem, 

estabeleceu uma correlação entre a semiologia das Afasias e as áreas cerebrais lesadas: 
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a. Afasia Motora Eferente: os sujeitos que apresentam este tipo de Afasia 

possuem dificuldades para traduzir os pensamentos em linguagem e, embora sejam 

capazes de pronunciar facilmente sons isolados, não conseguem produzir estes mesmos 

sons como parte de uma palavra inteira. Os afásicos motores eferentes têm dificuldade 

em mudar de uma posição articulatória para outra, sendo assim, seu distúrbio de fala é 

mais aparente na pronúncia de palavras multissilábicas ou de combinações de palavras. 

Segundo Luria, há dois componentes básicos da Afasia motora eferente, sendo 

que o primeiro envolve a perda da organização seriada da fala e o segundo produz uma 

perturbação da fala externa. A determinação da estrutura predicativa e dos esquemas 

dinâmicos da produção da fala subsequente faz parte da formulação da fala interna. 

Portanto, uma ruptura da fala interna, nestes sujeitos, torna impossível a formulação de 

frases. Do mesmo modo, a perda da fala interna causa a ruptura do discurso, que leva à 

perda do significado predicativo das palavras, e torna a articulação delas também 

impossível. A Afasia motora eferente também vai gerar uma perturbação na escrita, 

parecida com o distúrbio da fala. 

b. Afasia Dinâmica Frontal: os sujeitos com Afasia dinâmica frontal conseguem 

pronunciar palavras por repetição e distinguir sons falados, mas têm privação da fala 

espontânea e raramente se utilizam da fala para dialogar. A deficiência na linguagem 

escrita é semelhante à da fala e, embora estes afásicos possam seguir instruções simples, 

a compreensão também é deficiente, bem como a leitura em voz alta. Hemiplegia e 

hemiparesia são comuns neste tipo de Afasia. Segundo Luria, a lesão cerebral se situa, 

geralmente, na parte inferior do lobo frontal esquerdo, imediatamente anterior à área de 

Broca. 
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c. Afasia Pré-Motora: causada por lesões cerebrais nas porções medial e superior 

da área pré-motora, caracteriza-se pela perda da suavidade da fala, agramatismo e 

comprometimento da compreensão, entonação e perseveração. Os sujeitos com Afasia 

pré-motora têm uma pronúncia vagarosa, de sons isolados e de palavras, fazendo longas 

pausas na transição de uma palavra para outra, e cada palavra é pronunciada com grande 

esforço. No entanto, a Afasia pré-motora não é simplesmente representada por um 

distúrbio da fala motora, mas representa, principalmente, uma perturbação da fala 

interna. O sujeito parece incapaz de guardar a esquematização da fala interna, o que 

conduz à fala hesitante e a uma redução da complexidade gramatical das frases 

produzidas. A linguagem oral e escrita se caracteriza por curtos fragmentos de frases. 

Os afásicos pré-motores têm uma fala monótona e, uma vez criados os padrões 

articulatórios, não conseguem suprimi-los, o que conduz à perseveração. A 

compreensão também está comprometida, de maneira que pode ser preciso repetir 

muitas vezes até que o sujeito compreenda e, ainda assim, talvez só tenha entendimento 

parcial de uma exposição. Luria refere que o distúrbio básico nos sujeitos com Afasia 

pré-motora não é uma deficiência na capacidade de criar novas articulações, e, sim, uma 

perturbação na automaticidade da fala contínua, em consequência da perturbação dos 

esquemas da fala. A maioria dos casos apresenta um quadro motor de hemiparesia 

direita concomitante. 

d. Afasia Motora Aferente (apraxia): a característica mais marcante da Afasia 

motora aferente é a incapacidade do sujeito para determinar, com presteza, as posições 

dos componentes do mecanismo da fala (por exemplo, lábios e língua) necessários para 

articular os sons requeridos. Deste modo, um determinado som isolado pode ser 

articulado de maneiras diferentes, dependendo do local e do modo de articulação. Esta 

dificuldade está presente tanto na fala espontânea quanto na receptiva e caracteriza uma 
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desordem denominada apraxia verbal. Segundo Luria, a perturbação na fala expressiva 

envolve a dificuldade de encontrar os movimentos articulatórios necessários à pronúncia 

de sons isolados e de sequências de sons que se combinam para formar palavras e 

frases. Dito de outro modo, este distúrbio de linguagem envolve uma perturbação 

apráxica dos órgãos da fala. Ao contrário das três síndromes de Luria, associadas a 

lesões pré-motoras, descritas anteriormente, os aspectos da fala não estão 

comprometidos, na Afasia motora aferente. Embora, nos casos graves, o sujeito não 

saiba como colocar a língua, os lábios, e outros articuladores, nos casos leves, o sujeito 

pode apenas confundir as posições para articular fonemas semelhantes, o que leva à 

substituição dos fonemas nas palavras (por exemplo, parafrasia literal). Déficit de 

escrita e leitura também estão presentes nesta Afasia, bem como a dispraxia ideomotora 

da musculatura faríngea, lingual e oral. Em alguns casos, há ocorrência direita, afetando 

mais o braço que a perna. De acordo com Luria, a lesão cerebral associada à Afasia 

motora aferente está situada nas partes inferiores da área pós-central do hemisfério 

esquerdo. 

e. Afasia Sensorial (acústica): está associada a lesões cerebrais nas partes 

superiores do lobo temporal. Os principais sintomas incluem perturbações da audição 

fonêmica, perda do significado das palavras, dificuldade em nomear objetos, presença 

de parafasias, literal e verbal, além de alterações na linguagem escrita. A perturbação na 

audição fonêmica leva a uma dificuldade das atividades linguísticas que requerem 

discriminações sonoras. Estas atividades incluem a compreensão da linguagem, a 

nomeação de objetos e a memória das palavras. A dificuldade de compreender a 

linguagem falada decorre da perda da capacidade para discriminar fonemas com sons 

associados. Do mesmo modo, por não mais possuir um sistema de linguagem fonético 

diferenciado, o afásico sensorial encontra dificuldade para nomear objetos e para 



138 

 

lembrar-se das palavras, fazendo, então, a substituição por fonemas e palavras incorretas 

(parafasias). Em decorrência desta deficiência do sistema fonêmico de linguagem, estes 

sujeitos são incapazes de reconhecer a própria fala e, assim, não têm consciência dos 

seus erros. Sua fala se converte em um jargão vazio, em que os componentes 

nominativos (substantivos) estão ausentes e sua produção fica reduzida a interjeições e 

expressões habituais. Os aspectos melódicos e a entonação da fala, porém, permanecem 

preservados. Além da perda da escuta/discriminação dos fonemas, o aspecto semântico 

da linguagem também está comprometido. 

f. Afasia Acústico-Mnésica: lesões cerebrais na parte posteroinferior do lobo 

temporal provocam uma perturbação na memória audiovisual, que acarreta a Afasia 

acústico-mnésica. Sujeitos com esta Afasia têm dificuldade no discurso. Embora 

consigam reter palavras isoladas e repeti-las, minutos depois, estes sujeitos não 

conseguem reter uma série curta de palavras faladas, sendo capazes de reter apenas a 

primeira ou a última, na maior parte dos casos. Na fase aguda, após o surgimento da 

condição afásica, o sujeito pode apresentar dificuldade de compreender a fala de outras 

pessoas, mas, em geral, este sintoma desaparece rapidamente. Neste caso, a audição está 

preservada, as parafasias estão ausentes e a escrita também é mantida. 

g. Afasia Semântica: causada por lesões cerebrais na região 

occipitoparietotemporal do hemisfério cerebral esquerdo. O distúrbio da linguagem 

observado nesta condição não se baseia em déficit de audição nem em déficit de 

memória, mas representa uma perturbação das relações lógico-gramaticais. Esta Afasia 

é caracterizada por uma incapacidade de sintetizar eventos isolados simultâneos, em 

uma unidade significativa. Os afásicos semânticos sofrem uma perda interna da 

estrutura semântica das palavras. Eles não têm dificuldade para ouvir e entender 
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palavras isoladas e falam com fluência. O reconhecimento/escuta dos fonemas 

permanece intacto, e não demonstram esquecimento do significado das palavras. 

Geralmente, a única perturbação de linguagem aparente é uma deficiência na nomeação 

de objetos, mas testes podem mostrar que, embora estes sujeitos pareçam entender o 

sentido geral do discurso, são incapazes de perceber a relação gramatical entre as 

palavras, uma vez que não conseguem perceber a associação entre elas. Assim, são 

incapazes de processar ou decodificar informações de acordo com as regras lógico-

gramaticais da linguagem. Embora a capacidade de entender palavras isoladas esteja 

preservada, os afásicos semânticos são incapazes de compreender o sentido de uma 

frase inteira. É comum a presença de distúrbio concomitante na orientação espacial, 

bem como dificuldades de realizar cálculos aritméticos (acalculia). A escrita apresenta 

perturbação similar à da fala. 

Luria entende a Afasia como a inibição, perturbação ou desvio de uma função. 

Vejamos como os tipos de Afasia que ele descreve ajustam-se à variação de hipóteses 

sobre a linguagem: 

1. Afasia Motora Eferente  perda da relação pensamento-linguagem 

2. Afasia Dinâmica Frontal  perda da função dialogal 

3. Afasia Pré-motora  perda da relação expressão-compreensão 

4. Afasia Aferente  perda da ligação corpo-linguagem 

5. Afasia Acústica  perda da ligação significante-significado 

6. Afasia Acústico-Mnésica  perda da série frasal 

7 Afasia Semântica  perda da relação interna do pensamento 
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3.5 Sigmund Freud e o Aparelho de Linguagem 

Freud, ainda neurologista, observou que não eram apenas os doentes que 

trocavam um termo por outro – parafasia, ou que esqueciam o nome das coisas, mas 

também as pessoas normais quando, por exemplo, o sujeito diz: “eu sei, mas eu não 

consigo dizer, está na ponta da língua” (Afasia simbólica). Como explicar a 

normalidade ponto-a-ponto de pessoas que trocavam um termo pelo outro e não eram 

doentes? Não havia explicação pela via nervosa. Memória, diz Freud, é outra coisa e o 

funcionamento não é ponto-a-ponto. A memória não é acionada quando queremos, ela 

nos engana: “a palavra está na ponta da língua, eu sei tudo o que ela não é, mas o nome 

dela eu não lembro”. Freud realiza crítica à Teoria Córtico-cêntrica de Meynert e de 

Wernicke, sobre a hipótese de que cada área do cérebro seria responsável por uma 

função específica – sensorial ou motora, e argumenta que uma mesma área cerebral 

realiza várias funções concomitantemente, assim como vimos em Jackson. 

Para Freud, haveria a modificação das fibras nervosas pela excitação sensorial 

que produz outra modificação na célula nervosa central, que se torna, portanto, o 

correspondente fisiológico da representação. Sensação e associação são dois nomes 

como designamos duas diferentes perspectivas do mesmo processo. Temos de evitar 

colocar a representação num ponto do córtex encefálico e a associação em outro. Mas 

ambas procedem de um mesmo ponto e nunca se encontram em estado de repouso. 

A palavra, para Freud, é uma complexa representação, que consiste em um 

intrincado processo associativo de imagem de leitura, de movimento e som, por meio de 

uma conexão com os elementos de origem visual, acústica e cinestésica (Freud, 2013, p. 

102). A palavra adquire sua significação por meio da conexão com a representação de 

objeto: 
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Figura 14. Esquema psicológico da representação palavra (Freud, 2013, p.102). 

 

A representação de objeto é “um complexo associativo composto pelas mais 

diversas representações visuais, acústicas, táteis, sinestésicas, etc.” (Freud, 2013, p. 

102-103). Para Freud, a fala espontânea provém do território das associações de objeto 

(Freud, 2013, p. 104). 

Na Carta 52, que Freud (1996a) escreve ao seu amigo e médico Fliess, em 1886, 

consta também essa noção de representação-palavra e representação-objeto, para tratar 

do tema em que o aparelho psíquico é um aparelho de memória. A primeira hipótese de 

Freud, nesta carta, é a de que a representação funciona em diferentes tempos e que a 

percepção originária não conserva nenhum traço do que aconteceu: 

[...] o material presente em forma de traços da memória estaria sujeito, de 

tempos em tempos, a um rearranjo segundo novas circunstâncias – a uma 

retranscrição [...] a tese de que a memória não se faz presente de uma só vez, 

mas se desdobra em vários tempos; que ela é registrada em diferentes 

espécies de indicações (Freud, 1996a, p. 281). 

Por essa via, o aparelho psíquico é um aparelho de memória que implica na 

insistência de traços. De acordo com Garcia-Roza, “é através dos traços mnêmicos que 
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os acontecimentos psíquicos ficam gravados de forma permanente na memória, sendo 

reativados por efeito de investimento” (Garcia-Roza, 2001, p. 201). 

Os traços podem ser decifrados a partir de três estratos, pois cada um deles tem 

seu registro nas variedades de signos. Sobre estes estratos, Dunker (1996) enfatiza que 

“nexos entre signos é o que define uma língua, pode-se afirmar que cada estrato 

equivale a uma língua” (Dunker, 1996, p. 53) e que a análise desse sistema de 

multiestratificação linguística do inconsciente obedece a uma ordem lógica ou semiótica 

diferente para cada estrato e interestrato. 

A inscrição sígnica das percepções é representada por “Wz 

(Wahrnehmungszeichein) – é o primeiro registro das percepções; é praticamente incapaz 

de assomar à consciência e se dispõe conforme as associações por simultaneidade” 

(Freud, 1996a, p. 281). A noção de que a percepção funciona por associações 

simultâneas anuncia que não há hierarquia, linearidade e cronologia nos traços 

mnêmicos. O segundo tempo representa a transcrição “Ub (Unbewusstsein) 

[inconsciência], sendo o segundo registro, disposto de acordo com as relações (talvez 

causais). Os traços Ub talvez correspondam a lembranças conceituais; igualmente sem 

acesso à consciência” (Freud, 1996a, p. 282). A retranscrição diz respeito ao terceiro 

estrato: 

[...] ligada às representações verbais e correspondendo ao nosso ego 

reconhecido como tal. As catexias provenientes de Vb tornam-se conscientes 

de acordo com determinadas regras; essa consciência secundária do 

pensamento é posterior no tempo e provavelmente se liga à ativação 

alucinatória das representações verbais, de modo que os neurônios da 

consciência seriam também neurônios da percepção e, em si mesmo, 

destituídos de memória (Freud, 1996a, p. 282-283). 

O tipo de traço mnêmico envolvido no terceiro estrato é o da representação-

palavra que implica no princípio do sistema de diferença, ou seja, “diferença esta que 
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expressa a preferência por um caminho em detrimento de outro” (Garcia-Roza, 2001, p. 

202).Por essa via, a retranscrição não implica na abolição do estrato da segunda 

transcrição, mas funciona de maneira inversa, como uma simultaneidade de outra ordem 

de modo que uma falha ou ausência de tradução em outro patamar do estrato implique 

no que Freud denominou de recalque (Verdrängung): 

[...] dentro de uma mesma fase psíquica e entre registros de uma mesma 

espécie, forma-se uma defesa normal devida à produção de desprazer. Já a 

defesa patológica somente ocorre contra um traço de memória de uma fase 

anterior, que ainda não foi traduzido (Freud, 1996a, p. 283). 

A defesa psíquica é desencadeada pela lembrança, a recordação quando 

desprendida de desprazer marca um funcionamento defensivo, mas se a marca da 

rememoração produz outro desprazer, está indiciado um funcionamento patológico. 

A semiologia das Afasias, em Freud (2013), ocorre em três classes: 1) Afasia 

verbal: na qual somente as associações entre os elementos individuais da representação 

palavra estão perturbadas; 2) Afasia assimbólica: a dissociação entre representação 

palavra e representação objeto; 3) Afasia agnóstica: perda da capacidade de 

reconhecimento de objetos. 

Para finalizarmos, o lugar que a semiologia das Afasias vem aocupar no espaço 

fonoaudiológico, e que pese o fato de não termos esgotado as vertentes técnico-

científicas da Afasia, mesmo porque não era nosso objetivo, podemos verificar que 

diferentes argumentos e hipóteses sobre causalidade e sintomas da Afasia estão na 

tradição fonoaudiológica. O princípio etiológico da Afasia, de um lado, recai sobre o 

determinismo da lesão cerebral e, por outro, pela função de linguagem afetada. Vimos 

que, a partir das teorias sobre aquisição de linguagem, o patológico se define por 

fixação, atraso, retenção, apressamento no interior de um processo. Com Broca e 
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Wernicke vimos a Afasia como perda, regressão, dissolução da fluência na cadeia de 

fala ou a perda do sentido. Luria nos permite hipotetizar que a perda, a inibição ou a 

perturbação é na função, que varia segundo a lógica dialogal, a relação linguagem e 

pensamento, linguagem e corpo, significante e significado, expressão e compreensão e 

combinação frasal. Com Jackson, temos como princípio etiológico a concomitante 

dissolução do aparelho de linguagem e do aparelho cerebral. Com Freud, podemos 

observar a linguagem como modelo do aparelho psíquico (Carta 52) e a hipótese 

etiológica da “falha na transcrição”, um erro na articulação entre tradução-transcrição-

transliteração dos signos, sendo equivalente, a um problema no regulador escrito no 

sentido, no som, na letra (Allouch, 2007). A negação, oposição e diferença, em jogo na 

dimensão do excesso ou da falta, da antecipação ou do atraso, da progressão ou da 

regressão, de modo que o falante nega o signo, significante ou significado, a 

continuidade ou descontinuidade, o sentido ou não sentido, a ideia ou som, a letra ou o 

som, a semelhança ou dessemelhança. Podemos, por fim, observar a articulação de 

hipóteses etiológicas como:  

(a) a linguagem como um modelo do aparelho psíquico e a hipótese da “falha na 

transcrição”, um erro na tradução-transcrição-transliteração.  É o equivalente à retenção 

na primeira posição de De Lemos, que caracteriza os atrasos de desenvolvimento da 

linguagem. 

(b) a linguagem como função intersubjetiva e a relação entre sujeito e Outro, a 

partir da função de Lei. A lei como função de integração entre sujeito e Outro via fala 

(leis dialogais), via língua (sujeito ou sentido) e, via escrita (a letra de lalangue – corpo 

e língua). É o equivalente da retenção na segunda posição de De Lemos, a aparição do 

sujeito na cadeia significante. É o problema do transitivismo e o da gagueira.  
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(c) a linguagem como gramática ou estrutura de simbolizações:  com Jakobson, 

observamos, no capítulo anterior, que haveria dois tipos de Afasia, no plano das 

relações entre a língua e a fala e do sujeito como uma “assunção individualizada” da 

língua pelo falante. É o caso das afasias. 

(d) a linguagem como meio de gozo: a experiência corporal à linguagem.  
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CAPÍTULO IV 

4. A Estrutura da Clínica e do Sujeito 

 

4.1 Na Medicina 

As formas de ler a saúde e a doença ou os processos de adoecimento, sofrimento 

e formação de sintomas, dentro de um campo de cura, tratamento e terapia, são 

originários de táticas, estratégias e práticas, que integram métodos e técnicas 

desenvolvidos para possibilitar mudanças, transformações, soluções e restabelecimento 

nas formas de vida que remontam a Antiguidade. Na época dos povos sem escrita, as 

doenças estavam associadas a causas sobrenaturais, poderiam ser tanto decorrentes dos 

demônios que se apossavam do corpo, os quais deviam ser exorcizados, como poderiam 

fazer parte das crenças religiosas de que não somente os Deuses haviam-nas provocado, 

como também seriam os responsáveis por curá-las. 

Podemos encontrar, na antiga Grécia, três vertentes de pensamento médico que 

ligavam o método à doutrina: uma, que pertencia à escola de Cós, outra, a de Cnido e a 

de Empédocles (Dunker, 2011). De modo muito resumido, a primeira escola tendia para 

a questão do prognóstico, a segunda, para o diagnóstico e a terceira, para a etiologia e a 

terapêutica. A noção de saúde, considerando-a como equilíbrio, surgiu com Alcmeón, 

de Crotona, um precursor de Hipócrates, que a definiu como uma isonomia ou 

equilíbrio de qualidades antagônicas, a saber: o frio e o calor, o úmido e o seco, o doce e 

o amargo. A noção de doença era uma monarquia ou o domínio de uma destas partes 

sobre as demais (Dunker, 2011). Para Empédocles o ser é dividido em quatro princípios: 

terra, fogo, água e ar. Estes princípios dependem de uma regulação cosmológica, que no 
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caso da doença poderia ser a sua falta ou excesso, na relação entre os quatro elementos. 

A noção de doença é o desequilíbrio desses princípios, e, a cura, o retorno da correta 

proporção (Dunker, 2011, p.89). A sua prática clínica baseava-se em realizar boas 

perguntas e organizá-las, segundo uma estratégia investigativa coerente com os 

princípios causais. Ele era um especialista em técnicas de memória e rememoração 

construídas sobre a recordação dos acontecimentos da vida diária e da respiração 

(Dunker, 2011, p. 91). 

A fundação da Medicina, por Hipócrates, deu-se como forma de questionar “o 

doente e a doença” (Clavreul, 1983, p. 95) e de estabelecer um ato que limita a 

autoridade do curador (Dunker, 2011, p. 95) para “afirmar o seu poder” (Clavreul, 1983, 

p. 95). Esse ato é o juramento feito pelo médico que, para Dunker (2011), é um ato de 

linguagem, público e transmissível, que inscreve o médico em um discurso. A esfera do 

poder médico consiste na criação de leis normativas para a saúde e a doença, cujo 

princípio terapêutico hipocrático é de que o contrário cura o contrário, como por 

exemplo, doenças causadas por sobre-alimentação são tratadas por restrição alimentar 

(Dunker, 2011, p. 99). A observação hipocrática é marcada pelo resgate da história da 

doença e de um exame clínico, que consiste nas práticas de ver, tocar e sentir uma 

doença. Vimos, no Capítulo 1, que, na escola platônica, a doença era provocada por 

problemas da alma e do corpo, o diagnóstico estava baseado na observação dos 

sintomas e nas categorias que enquadram aqueles sintomas em um quadro patológico e 

que a cura deveria envolver estratégias sobre o corpo e a alma (Dunker, 2011, p. 102-

103). 

Em toda a Idade Média, perdurou a noção de patologia natural, vista como um 

desequilíbrio do organismo. O corpo passa a ser tratado como sagrado e a doença é 
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remetida ao pecado, sendo proibida a intervenção sobre o corpo; entretanto, a cura será 

remediada pelos Deuses. Para isso, o doente terá que se abster de suas tradições 

alimentares, por meio do jejum, e praticar a penitência de orar e vir a ser purificado. A 

aceitação da ordem divina como prática curativa, em toda a Idade Média, apagou o 

discurso sobre a prática médica e sua inclusão no espaço corporal, que retornará no 

século XIV, com o Renascimento. A Medicina, no século XVII, passa a não somente 

perguntar o que estava errado com o doente, mas onde doía. A doença passa a ser 

enumerada e classificada em suas espécies, como na botânica, distribuída por seus 

caracteres visíveis, por seus sinais, segundo o modelo taxonômico (Foucault, 2004). A 

clínica médica do final do século XVIII irá fundar o saber médico sobre a percepção dos 

sinais visíveis, os signos. Estes, para esta clínica, são os sintomas, que constituem a 

essência da doença, antes inacessível. Com a anatomoclínica, a percepção da doença 

como essência nosográfica será substituída pela percepção do corpo doente – o 

organismo. A doença localiza-se no corpo e sua lesão explica os sintomas – fenômenos 

meramente secundários. O signo se dissocia do sintoma, porque é algo que, para o 

médico, significa alguma doença e o sintoma isolado não significa nada, apenas remete 

a uma significação possível, desempenhando a função de um sinal– como um índice 

possui um caráter referencial, por exemplo, o caso da qualidade dos excrementos 

(quente ou frio; claro ou escuro; fétido ou inodoro). Os signos, por sua vez, têm valor ou 

certeza porque combinados a outros impõem uma ordem de racionalidade que permite 

ao saber médico determinar uma lesão específica, localizada no espaço corporal, que 

representa a etiologia da doença. Por exemplo: sinais tosse, febre, dor lateral e 

dificuldade de respirar combinados adquirem valor de signo de uma doença – pleurisia 

(Foucault, 2004, p. 97-98). Esta, por sua vez, designa uma causa: o derrame de 

serosidade. Efetua-se, então, uma subordinação do espaço nosográfico ao organismo – 
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espaço local da doença e espaço causal. Por exemplo: um paciente apresenta os 

seguintes sinais: fraqueza muscular, adormecimento do braço, visão turva, desequilíbrio 

e dificuldade na fala associados adquirem valor de signo de uma doença – Acidente 

Vascular Encefálico (AVE) – esta, por sua vez, designa uma causa: o entupimento ou o 

rompimento de veias sanguíneas. Em outras palavras, o sintoma é compreendido como 

um índice de uma possível lesão orgânica. Mas, somente o saber médico oferece os 

signos pelos quais se tem acesso à lesão orgânica, causa da doença. 

Segundo Dunker (2000), a estrutura clínica, que nasce entre o final do século 

XVIII e início do século XIX, organizou-se em torno do campo da cura, do tratamento e 

de terapias. A base dessa ordem se estabelece pela indicação das moléstias, ou seja, pela 

fundação de uma semiologia. O clínico, como um leitor dos signos, traços, sintomas e 

índices que se materializam no corpo do doente define a nosografia da doença (Dunker, 

2000).  O significado desses valores traduz a criação da nomeação da doença a partir da 

combinação e seleção dos signos. O signo é aquilo que representa algo para alguém. A 

semiologia clínica e a do paciente não falam a mesma língua, uma vez que para o 

médico os signos representam alguma coisa que é diferente do que representam para o 

paciente (Dunker, 2011, p. 406). O signo para o médico se regula por seu princípio 

físico de sinal, índice sobre a neuroanatomia e a fisiologia do corpo. O signo na 

Medicina é legível segundo a relação entre o olhar do clínico e o corpo do doente 

(Dunker, 2011, p. 406). A chave de entendimento semiológico se obtém pelo olhar que 

julga e observa os signos mórbidos que se apresentam no corpo, transcritos de modo 

estável, segundo os valores anamnéstico, prognóstico e diagnóstico (Foucault, 2004, p. 

98). O valor anamnésico do signo permite ao médico designar uma possível causa da 

doença. O valor prognóstico é aquele que tem a propriedade de antecipar e prever a 

forma de tratamento. O valor diagnóstico resulta do ordenamento simultâneo e 
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sucessivo dos signos remetidos à essência da doença, na particularidade de um caso. A 

organização estável desses signos estabelece a linearidade causal que define a etiologia 

da doença; em outras palavras, é a lesão orgânica que determina o agenciamento entre a 

causa e os efeitos da doença. 

Na prática clínica médica, é comum procurar estabelecer correlações entre a 

especificidade dos sintomas e a identificação de um diagnóstico (Dor, 1991). Tais 

correlações dispõem-se por meio da investigação anamnéstica e pela investigação 

armada (Dor, 1991). A primeira está relacionada com o recolhimento dos signos da 

doença pela anamnese, que designa o que retorna à memória do paciente e estabelece 

uma relação de saber que o sujeito tinha de sua doença. Atualmente, este saber foi 

substituído pela relação com um informante, que descreve, mas não conjectura ou nada 

deve supor do seu mal-estar (Dunker, 2011, p. 398). O que depende da fala do paciente 

tem valor secundário e suspeitoso, o médico ouve o paciente, mas não o escuta (Dunker, 

2011, p. 406). Em contrapartida, a segunda tem como finalidade olhar para este corpo 

adoecido pelo exame direto, com a ajuda dos mediadores técnicos, instrumentais, 

físicos, químicos, elétricos entre outros, e estabelecer o diagnóstico. O diagnóstico é um 

ato específico (Dunker, 2011, p. 407). A diagnóstica é um fazer continuado que se 

atualiza ou se transforma a cada novo tempo do tratamento, não é só uma questão de 

nomeação, ocorre a tradução da leitura de organização semiológica, ao longo do 

tratamento, é uma hipótese operativa, uma regra de ação, sujeita à modificação, 

verificação e correção permanentes (Dunker, 2011, p. 407). A finalidade do diagnóstico 

é determinar precisamente a sua causa, por isso o médico verifica, descarta e levanta 

hipóteses etiológicas, que permitem deduzir as entidades clínicas. Há vários tipos de 

causalidade. A noção de causa pode designar tanto a ideia de responsável, culpado, 

como pode ser uma forma de questionamento, quando ligado ao radical psicológico, 
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como pode designar a noção de antecedente e consequente, efeito ou determinação, no 

plano lógico. No entendimento jurídico, colocar algo em causa é realizar uma acusação 

(Dunker, 2011, p. 414). Assim é a etiologia, que permitirá a elaboração do diagnóstico, 

entendido como ato clínico que transpõe o caso particular que se apresenta no corpo 

doente à universalidade do espaço nosográfico da doença. Esse ato clínico se traduz em 

uma normatividade, muito bem esclarecida por Canguilhem (2006). 

A normatividade instaurada pelo ato clínico traz consigo a necessidade de uma 

terapêutica, que consistirá na eliminação causal do sintoma. A outra forma de 

determinar a objetividade no exercício clínico, deriva da indução, da regularidade e da 

generalização empírica. Esse ato clínico se traduz em uma normatividade que permite 

antecipar e prever a forma de tratamento. A terapêutica representa o quarto elemento da 

clínica. Como tal, agencia a cura pela eliminação causal do sintoma, no funcionamento 

fisiológico do organismo, tem como função confirmar a diagnóstica e verificar o valor 

semiológico dos signos e sintomas (Dunker, 2011, p. 415). Nesse viés, a sustentação da 

cura, ou seja, o restabelecimento do estado normativo do corpo se dará por intermédio 

do controle regulatório entre a entrada e/ou saída dos elementos, responsáveis pelo 

equilíbrio e desequilíbrio do sistema do corpo (Dunker, 2000). O clínico adota como 

estratégia para restabelecer o sistema do corpo, o exercício farmacológico, cirúrgico 

e/ou mecânico. Entretanto, para tais exercícios clínicos é fundamental o preparo e o 

ordenamento do paciente para o exercício curativo, o que é conhecido, tradicionalmente, 

como propedêutica. Além disso, há que se transmitir as obrigações do paciente, ou seja, 

a deontologia, em que as sugestões e as indicações feitas pelo clínico na dimensão 

curativa devem ser seguidas (Dunker, 2000). A terapêutica deve estabelecer a hierarquia 

das metas – curar, controlar, mitigar; estabelecer a estratégia aos meios empregados – 

tipo de intervenção, ordem de procedimentos e as táticas pelas quais a ação se dará – 
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técnicas centrais e auxiliares (Dunker, 2011, p. 416). A noção de terapia se autonomiza, 

de um lado, enquanto técnica: quimioterapia, eletroterapia, antibioticoterapia, que estão 

ligadas a uma teoria sobre a causalidade, como, de outro, à noção de restabelecimento e 

recomposição social e integração narrativa, que equivale à retirada ou diminuição do 

sofrimento, ligada a uma noção moral e política (Dunker, 2011, p. 416-417). A noção de 

cura é mais vasta que a noção de tratamento, liga-se a interpretação coletiva e social que 

designa a extinção do processo patológico. Na tradição grega, tratava-se de uma 

experiência de produção de verdade e não apenas negação do sofrimento, está ligada à 

esfera do cuidado, de uma atitude ética e das táticas de persuasão retórica (Dunker, 

2011, p. 418-420). A noção de intervenção segue o princípio da economia, o tratamento 

deve ser o mais breve e menos invasivo, devem ser avaliados os riscos e os benefícios, 

realiza-se uma ação de cuidado pontual, como a assepsia, a preparação do campo 

cirúrgico e as dietas preparatórias (Dunker, 2011, p. 420). 

O modelo de estrutura clínica, na Medicina, corresponde a um funcionamento 

articulado entre os elementos que a compõem: semiologia, etiologia, diagnóstica e 

terapêutica. Dunker (2011) extraiu desse modelo certas leis de estrutura, a partir do 

funcionamento dos elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Funcionamento da Estrutura Clínica (Dunker, 2011, p. 421). 

 

a) Não se passa da semiologia à terapêutica sem passar pela diagnóstica; b) Não 

se chega à diagnóstica sem semiologia; c) Não se vai da diagnóstica à etiologia sem 

Etiologia 

Terapêutica Diagnóstica 

Semiologia 
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passar pela semiologia ou terapêutica; d) A diagnóstica é a operação chave da clínica, 

pois dela dependem todas as operações; em que o procedimento clínico mais simples 

coloca em circulação a semiologia, diagnóstica e terapêutica; há circulações fechadas 

entre diagnóstica e semiologia; que o diagnóstico é o ato elementar da clínica; o 

percurso que parte da diagnóstica e chega até à etiologia e incide sobre a terapêutica; a 

resposta terapêutica sanciona o diagnóstico de onde se partiu como hipótese e ainda 

permite operações de reversão entre diagnóstico e semiologia (Dunker, 2011, p. 421-

422).   

Para reconhecermos se um modelo é ou não clínico, devemos verificar as duas 

propriedades fundamentais do sistema clínico: a homogeneidade entre os elementos e a 

covariância de suas operações (Dunker, 2000). A primeira propriedade diz respeito à 

identidade de natureza entre os elementos, por exemplo, causas materiais possuem 

efeitos materiais. O que define a natureza das causas é o estatuto da semiologia em 

relação aos outros elementos (Dunker, 2011, p. 422). A segunda propriedade se 

caracteriza pelos elementos se afetarem mútua e necessariamente, de modo que uma 

reformulação na semiologia deve produzir mudanças diagnósticas, etiológicas e 

terapêuticas, ou uma mudança no plano etiológico deve alterar o procedimento 

diagnóstico e incluir aspectos semiológicos que estavam ignorados e, ainda, achados 

diagnósticos e patológicos devem quebrar profundas convicções etiológicas (Dunker, 

2011, p. 422-423). 

Vimos como o signo médico responde a uma intervenção médica. O signo na 

Medicina representa alguma coisa para o médico e outra para o paciente. A 

determinação do valor e significação do signo depende da relação entre o olhar do 

médico e o corpo doente. O sintoma, para a Medicina, é a percepção que o sujeito 
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doente tem de seu próprio corpo e representa um valor secundário e subvalorizado na 

determinação do signo patogênico. O sintoma do qual o doente se queixa será verificado 

e somente terá relação com o signo médico se satisfizer algum valor etiológico, 

prognóstico ou diagnóstico, no sistema normativo do corpo. A semiologia médica se 

caracteriza por uma relação entre os sinais visíveis que desregulam o funcionamento dos 

sistemas e estruturas corporais. 

Com a Medicina, a Fonoaudiologia aprendeu a olhar para os signos do corpo, 

desde os mínimos detalhes que estreitam as relações entre corpo e linguagem.  O olhar 

observador e julgador para os adereços da linguagem, que se produz na fala, compondo 

a gramática do gesto, do movimento melódico que a voz produz, da resposta ao som, da 

postura e mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios (OFAs), que são necessários e 

desnecessários à fala. O fonoaudiólogo aprendeu a olhar e a tratar as patologias de 

linguagem por meio de estratégias linguísticas (aqui não temos o mesmo princípio 

causal e semiológico em relação) e manobras corretivas no corpo, em uma situação de 

“fala dirigida”, com vistas a buscar a precisão, a clareza e a organização da fala. O 

exercício terapêutico concentrava-se em técnicas que adequariam o funcionamento das 

estruturas dos OFAs, associadas ou não a exercícios, para as funções mentais 

superiores. A nomeação de figuras e objetos ou a repetição de sons, palavras e gestos, 

estão incluídas no tratamento por meio da fala dirigida. A prática clínica 

fonoaudiológica, exercida para ajustar a produção de fala como correta, do ponto de 

vista da estrutura, da forma e do conteúdo, precisava passar em um determinado 

momento do tratamento para o campo da fala espontânea. Contudo, nesse momento 

terapêutico, o fonoaudiólogo se depara com um “embaraço técnico”. Ao escutar os 

relatos dos pacientes e de seus familiares, ocorre um deslocamento da fala dirigida 
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(olhar) para a fala espontânea (escuta), só que esta vem acompanhada de imprevistos, 

impasses e conflitos. E o que fazer com isso? 

É comum encontrar casos em que o paciente produz um determinado som em 

situações de repetição ou nomeação, mas o omite, substitui ou distorce na fala 

espontânea e, não há técnica que permita “automatizar” esse som, especialmente quando 

esse “erro” se manifesta sistematicamente. O manejo fonoaudiológico da fala 

espontânea não pode, muitas vezes, contar com as mesmas estratégias da fala dirigida. 

Primeiro, porque precisão, clareza e organização não são características da fala 

espontânea e sim da fala dirigida, que conta com um processo de elaboração e revisão 

do que vai ser dito e da mensagem que se quer transmitir. Temporalmente, as duas são 

distintas, porque a fala dirigida conta com a possibilidade de estabelecer o que vai ser 

dito, antes mesmo de ser emitido. A fala dirigida seria uma forma de se aproximar do 

signo que normatiza a linguagem, assim como o vemos na clínica médica, que dirige e 

governa a fala do paciente. O paciente não pode dizer qualquer coisa, o que é dito deve 

estar submetido à autoridade que designa e prescreve se isto pode ou não ser dito, como 

valor normativo do “isto sim” ou “isto não”. 

Como acolher a fala espontânea e não cair na armadilha do olhar que vê aquilo 

que deveria ser normatizado, mas como lugar do inesperado, do silêncio, do por acaso, 

do encontro faltoso, do lugar de haver falante? Na modalidade da fala espontânea, o que 

ocorre é o contrário, será o paciente que se autoriza dizer e quem determina e escolhe o 

que vai ser dito. A imprevisibilidade do que o emissor irá falar ou não falar é que a 

caracteriza, mesmo porque não é possível prescrever a fala espontânea, é necessário 

permiti-la para saber não somente que tipo de relações estão fixas, bloqueadas, 

interditadas e não ditas, silenciadas, coordenadas, encadeadas, e assim por diante; como 
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convocar o sujeito a se posicionar frente à própria fala? É preciso acrescentar que ser 

falante não é somente ser o agente ou usuário de uma língua, falar é também ser autor. 

Falar é aceitar e modificar uma regra, realizar o universal da linguagem no singular de 

um sujeito, por meio do particular de uma língua (Gouvêa, Freire e Dunker, 2011, p.12). 

Falar é sempre falar a alguém alguma coisa, que varia de acordo com a dimensão do 

acontecimento individual da experiência de fala, em determinado espaço e tempo, que 

articula atos de reconhecimento intersubjetivos com o funcionamento da linguagem. 

Todo falante está subordinado a uma sanção que, ao mesmo tempo, valida ou veta um 

ato de fala, que reconhece ou desconhece um sujeito, uma mensagem, um ouvinte. 

Verifica-se uma pluralidade de efeitos decorrentes de um mesmo ato de fala (Gouvêa, 

Freire e Dunker, 2011). 

De acordo com as leis da estrutura clínica, que vimos anteriormente, no âmbito 

da Fonoaudiologia, temos um problema estrutural na fundamentação dos dois princípios 

fundamentais da clínica: a homogeneidade e a covariância entre seus elementos. Foi um 

problema na terapêutica fonoaudiológica que permitiu verificar a frágil sustentação do 

estatuto da semiologia, etiologia e diagnóstica na Fonoaudiologia. Observamos que o 

estatuto da semiologia é o que define a natureza das causas. Há uma heterogeneidade de 

argumentos e funções que dificultam a elaboração consistente do campo dos sintomas 

de linguagem. Os signos que representam para o médico as patologias de fala e 

linguagem não são os mesmos que representam e se apresentam para um 

fonoaudiólogo; o sintoma de linguagem pode ser visto como a perda de uma função 

linguística, como expressão de uma lesão cerebral ou como condicionado por certos 

limitantes no funcionamento dos órgãos fonoarticulatórios. É preciso estabelecer que 

um signo pertence ao campo do sintoma fonoaudiológico porque responde à intervenção 

fonoaudiológica (Gouvêa, Freire e Dunker, 2011, p. 8). Este é um problema central para 
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a Fonoaudiologia: como o sujeito se posiciona frente à própria fala quando fala ao 

outro? Como o fonoaudiólogo se posiciona diante da escuta da fala do paciente? Como 

saber a relação que o sujeito estabelece com o seu sintoma? Como o sintoma na criança 

passa a ser da criança? Como organizar uma semiologia pela escuta e não pelo olhar? 

4.2 Na Psicanálise 

A clínica psicanalítica nasceu de uma ruptura inaugural de Freud com o modelo 

anatomoclínico, na virada do século XIX para o século XX. Esse nascimento constituiu 

um novo modelo epistemológico para se pensar a clínica de modo subversivo à tradição 

médica, ocorreu um deslocamento em relação à anatomoclínica, com a preservação de 

uma estrutura com pressupostos próprios. Nessa subversão ocorrem diversas mudanças. 

Freud realiza uma passagem do olhar médico sobre o signo anatomoclínico para a 

escuta da fala segundo as leis da linguagem. O divã realiza o corte do olhar para a 

escuta (Dunker, 2011, p. 439). Aquilo que era negado na Medicina passa a ser regra 

fundamental do tratamento psicanalítico, quando Freud entrega a palavra ao próprio 

paciente para que ele fale sobre si mesmo. O falar sobre si produz mudanças no escutar 

a si, coloca o sujeito em posição de investigador em relação a sua própria história. O 

afastamento do olhar para a escuta parece ter sido influenciado, em certa medida, pela 

fala de uma de suas pacientes, Emmy Von N., que, certa vez, lhe disse: “não me olhe, 

não fale comigo e me escute!” Caso que faz Freud também abandonar o toque. Em 

Psicanálise, “a arte de escutar equivale quase à de bem dizer” (Lacan, 2008, p. 123). 

Escutar, para Freud, não significa ouvir, nem é uma escuta qualquer, é a escuta da 

particularidade de uma fala, é um método de escuta flutuante e associação livre “escuta 

metódica, atenta ao detalhe, à pequena incongruência, deslize ou ruptura da fala. 

Flutuante e aberta às interrupções, insistências e silêncios do discurso” (Dunker, 2000, 
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p. 49). Para que a escuta possa a operar na clínica é preciso que o analisando fale o que 

lhe vem à cabeça, mesmo que isto possa parecer sem sentido ou desagradável, 

vergonhoso ou desastroso, e assim por diante. Falar o que lhe vem à cabeça coloca em 

jogo uma série de elementos próprios à subjetividade, sob o imprevisível. A escuta desta 

fala opera também pelo caráter singular, instável, multifacetado e temporal da trama 

narrativa que o sujeito opera em seu discurso.  É na escuta, que se dá na particularidade 

da narrativa, que se inscreve a história e o discurso do sujeito, é o modo de escutar na 

fala o que ela não diz: 

[...] o que essa estrutura da cadeia significante revela é a possibilidade que eu 

tenho, justamente na medida em que sua língua me é comum com outros 

sujeitos, isto é, em que essa língua existe, de me servir dela para expressar 

algo completamente diferente do que ela diz. Função mais digna de ser 

enfatizada na fala que a de disfarçar o pensamento (quase sempre indefinível) 

do sujeito: a saber, a de indicar o lugar do sujeito na busca da verdade 

(Lacan, 1998a, p. 508). 

A Psicanálise, além de ser um método de escuta sobre a fala, também é um 

método de leitura da escrita, que constitui o material inconsciente (Dunker, 2011, p. 

439). A semiologia, na Psicanálise, organizou-se em torno da estrutura do inconsciente 

e só se completa no interior do dispositivo de tratamento, porque depende da relação de 

fala do sujeito com a de outro sujeito, são as leis da linguagem que servem de referência 

para pensar os processos patológicos. A sua ligação com as ciências da linguagem é tão 

forte como o é a anatomia para a Medicina (Dunker, 2011, p. 442). A semiologia 

psicanalítica é formada pelas regras de composição dos sonhos, atos falhos, chistes e 

dos sintomas, a saber, deslocamento, condensação, condição de figurabilidade, 

regressão e elaboração secundária (Dunker, 2011, p. 441). 

A título de exemplo, uma formação do inconsciente, que não se caracteriza em 

sintoma, pode ser observada no mecanismo do esquecimento de nomes que aparece na 
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obra “Psicopatologia da Vida Cotidiana” (Freud, 1996b), na qual o autor demonstra 

como o mecanismo do esquecimento se deve ao fato de que se esquece alguma coisa 

contra a própria vontade, quando se quer esquecer outra coisa intencionalmente. Com 

isso, ocorre a supressão de um traço significante. As falhas no funcionamento psíquico 

podem ser facilitadas por semelhança fonética e/ou associações psicológicas próximas: 

[...] trata-se dos casos em que o nome não só é esquecido, como também 

erroneamente lembrado. Em nosso afã de recuperar o nome perdido, outros – 

nomes substitutivos – nos vêm à consciência; reconhecemos de imediato que 

são incorretos, mas eles insistem em retornar e se impõem com grande 

persistência. O processo que deveria levar à reprodução do nome perdido foi, 

por assim dizer, deslocado, e por isso conduziu a um substituto incorreto. 

Minha hipótese é que esse deslocamento não está entregue a uma escolha 

psíquica arbitrária, mas segue vias previsíveis que obedecem a leis. Em 

outras palavras, suspeito que o nome ou os nomes substitutos ligam-se de 

maneira averiguável com o nome perdido (Freud, 1996b, p. 19-20). 

O sintoma, para Freud, constitui-se como uma forma de lidar com o mal-estar 

constitutivo do sujeito. A indicação de Freud é que o sintoma só pode ser tomado ao pé 

da letra a fim de que dele possam emergir sentidos, concedidos sempre pelo sujeito. O 

sintoma é tanto aquilo que “representa algo para aquele que sofre e, às vezes, para 

aquele que escuta” (Nasio, 1993, p. 17) como “é o fato de ele ser um acontecimento 

involuntário, desprovido de sentido e pronto para se repetir” (Nasio, 1993, p. 17). 

O que caracteriza o sintoma, na entrada do sujeito em análise, ocorre pela 

enunciação do sofrimento do paciente, pelas hipóteses aventadas por ele ao formular e 

revivenciar as possíveis causas de sua doença, como também é uma forma de leitura 

para o seu mal-estar, e, ainda, constitui-se com a presença do analista em seu sintoma: 

A primeira é a maneira como o paciente enuncia o seu sofrimento [...] A 

segunda característica do sintoma é a teoria formulada pelo analisando para 

compreender seu mal-estar [...] O sintoma é um acontecimento doloroso, 

sempre acompanhado de interpretação, pelo paciente, das causas de seu mal- 

estar [...] Mas, à medida que, na análise, o paciente interpreta e diz a si 

mesmo o porquê de seu sofrimento, instala-se um fenômeno essencial: o 

analista se transforma, progressiva e imperceptivelmente, no destinatário do 

sintoma. Quanto mais explico a causa de meu sofrimento, mais aquele que 
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me escuta torna-se o Outro de meu sintoma. Vocês tem aí a terceira 

característica do sintoma: o sintoma conclama e inclui a presença do 

psicanalista. (Nasio, 1993, p. 13-15). 

Freud define o sintoma como uma formação do inconsciente, que se apresenta de 

forma disfarçada para satisfazer um desejo inconsciente, substituindo-o por um 

conteúdo semelhante, ainda que esquecido pelo sujeito. O sintoma é a solução para um 

conflito psíquico, ou seja, é produzido como uma resposta ao conflito psíquico entre o 

eu e as representações inconciliáveis (Freud, 2006c, p. 361). Este conflito que se dá 

entre o eu – concebido como um conjunto de valores e representações com as quais o 

sujeito se identifica e constrói uma imagem de si mesmo –, e representações que são 

inadmissíveis pelo eu, demanda uma defesa psíquica para que tais representações não 

cheguem à consciência – que é uma das funções do eu (Freud, 2006a). 

As modalidades de defesa são o recalque e a rejeição. No recalque, a 

representação inconciliável é enfraquecida, retirando da representação o seu afeto e, 

com isso, separando a representação em afeto e ideia. No entanto, enquanto a ideia ou 

conteúdo da representação permanece inconsciente, o afeto pode ser somatizado em 

uma parte do corpo, através do mecanismo de conversão, formando o sintoma histérico 

(Freud, 2006a, p. 59), ou pode ainda ser deslocado para uma ideia que nada tem a ver 

com a representação inconciliável – uma ideia inofensiva para a consciência – através 

do mecanismo de transposição do afeto ou deslocamento, formando os sintomas de 

fobia e pensamentos obsessivos. E a modalidade de defesa que Freud diz que parece ser 

uma defesa diferente de recalque e que, às vezes, utiliza a palavra “rejeição”, consiste 

em afastar a representação inconciliável da consciência, rejeitando qualquer fragmento 

de realidade relacionado a ela, formando os sintomas da psicose alucinatória. Ou ainda 

essa representação inconciliável, quando remete a uma autocensura, pode ser 

considerada uma censura vinda do mundo externo (não sou eu que me censura, é outro 
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que atribui uma injúria), através do mecanismo da projeção. 

Em todos os casos, o sintoma aparece como uma solução para lidar com o 

conflito entre o eu e a representação inconciliável, que, mais tarde, Freud dirá que é o 

conflito entre o eu e o isso, pois ele observava que esta representação estava sendo 

relacionada a um desejo sexual – e o “isso” é o reservatório das pulsões. Tal solução 

produz uma satisfação pulsional para o sujeito: o desejo, que a representação 

inconciliável representava, passa a ser realizado no sintoma, por meio dos próprios 

mecanismos de defesa contra esse desejo. É assim que, após a formulação dos sonhos 

como realização de desejo, Freud relê a sua noção inicial de sintoma, como uma 

satisfação substitutiva. Se, por um lado, o sintoma é considerado sob o plano do sentido, 

pois, tal como o sonho possui um sentido, por ser a realização de um desejo 

inconsciente, por outro, justamente por ser a realização de um desejo, ele é uma 

satisfação pulsional (Freud, 2006c, p. 362). 

Lacan desenvolveu alguns modelos semiológicos para se pensar a estrutura 

clínica da Psicanálise. No primeiro modelo, a sua semiologia desenvolve a noção de 

formas imaginárias, complexo ou imago e a sua distinção para o valor simbólico destas 

formas que presidem as relações desejantes (Dunker, 2011, p. 443): modos típicos de 

produção de objetos: a) Espaço de formação das imagens – complexo de desmame, 

complexo de intrusão, complexo de Édipo, estádio do espelho; b) Tempo de formação e 

integração da alteridade – instante de ver, momento de compreender, momento de 

concluir; c) Modos de relação intersubjetivos ligados ao coletivo – autopunição e 

reivindicação, forma lógica da suspeita e do crime (Dunker, 2011, p. 443). 

O segundo modelo semiológico em Lacan representa o retorno à Freud e a 

doutrina do significante: a) distinção entre análise do eu e análise do discurso; b) 
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modelo de dualizações: significante e significado, significância e significação, estrutura 

da língua e dialética da fala, metáfora do sintoma, metonímia do desejo, o enunciado 

fantasmático e a enunciação desejante; c) a dialética entre desejo e demanda, a dialética 

da transferência e da resistência, a dialética entre código e mensagem (Dunker, 2011, p. 

444). 

Para compreendermos o segundo modelo semiológico, é preciso esclarecer que 

Lacan, além de realizar uma inversão no algoritmo saussuriano, com vistas a privilegiar 

o significante, que para ele é o que representa um sujeito para outro significante (Lacan, 

2008, p. 203), também refere que a barra que separa o significante do significado é a 

“barreira resistente à significação” (Lacan, 1998a, p. 506), pois ela funciona como um 

ponto de basta, que serve para “mostrar como o significante entra de fato no 

significado” (Lacan, 1998a, p. 503) e introduz o “efeito de significante”, por sua 

retroação à cadeia significante. Lacan extrai duas funções do significante: que ele opera 

em uma “cadeia significante”, como anéis cujo colar se fecha no anel de outro colar 

feito de anéis (Lacan, 1998a, p. 505) e que ele funciona por pareamentos sincrônicos. 

De modo que ele pode ter uma função de vazio de sentido (barreira) e, outro, que por 

combinação e retroação produz efeito de sentido.  

Da consideração freudiana de que o sintoma é uma satisfação substitutiva, por 

ser uma forma disfarçada de satisfazer um desejo inconsciente, substituindo-o por um 

conteúdo semelhante, Lacan aborda o sintoma como uma metáfora, de modo que o 

sintoma pode ser resolvido por uma análise linguajeira (Lacan, 1998b, p. 270): 

[...] o mecanismo de duplo gatilho da metáfora é o mesmo em que se 

determina o sintoma no sentido analítico. Entre significante enigmático do 

trauma sexual e o termo que ele vem substituir numa cadeia significante atual 

passa a centelha que fixa num sintoma – metáfora em que a carne ou a função 

são tomadas como elemento significante – a significação, inacessível ao 

sujeito consciente onde ele pode se resolver (Lacan, 1998a, p. 522).  
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Lacan também usa a expressão “fala amordaçada”, para se referir ao sintoma. 

Para compreendermos o que isto significa, o autor coloca em cena a “fala plena”– que 

designa o “valor de transferência” que se define “por sua identidade com aquilo que se 

fala” (Lacan, 1998b, p. 383), e se constitui pelo preenchimento “pelo ser do sujeito” 

(Lacan, 2002, p. 13), ou seja, é o tipo de fala que a análise busca, para permitir que o 

sentido se abra na cadeia significante e que introduza o valor de uma fala fundadora e 

intersubjetiva. E a “fala vazia” representa o “discurso vazio que burburinha por sobre os 

atos humanos” (Lacan, 2002, p. 13), ela pertence ao registro imaginário, que é uma 

barreira à transferência e à associação livre, funciona como um monólogo. 

Ao elaborar a ordem de sentido que o sintoma comporta em articulação com sua 

satisfação pulsional, Lacan (2008), por sua vez, passa a abordar o sintoma no plano do 

significante, pois o campo significante é inseparável da produção de um elemento 

irredutível a ele, denominado como “objeto a”, que vem a ser justamente o objeto da 

pulsão. A constituição do sujeito pelo significante traduz o conflito psíquico entre o eu e 

a representação inconciliável, nos termos da relação do sujeito, com o campo do Outro. 

O Outro é o tesouro dos significantes, a partir do qual advém o sujeito e é, ainda, o lugar 

que o sujeito recebe a própria mensagem invertida. 

A constituição do sujeito passa por um processo chamado alienação e separação 

(Lacan, 2008), segundo o qual o sujeito se constitui a partir de uma identificação a um 

significante, dentre todos os outros significantes, que constituem o grande Outro, 

significante chamado “significante-mestre”. Como um significante, tal como Lacan 

concebe, não possui um significado a ele atrelado, é preciso que se encadeie com outros 

significantes para que produza algum sentido. Mas como a cadeia significante obedece a 

um deslizar infinito, esse sentido será sempre provisório e passível de substituição. O 
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sentido provisório pode ser buscado pelo seu efeito de retroação e corte da cadeia 

significante. Para a alienação acontecer, o sujeito terá que fazer o que Lacan (2008) 

chama de escolha forçada entre a vida ou a bolsa, ou, em outras palavras, entre o ser 

(sujeito) e o Outro (sentido), se escolher ficar com a bolsa, ele perde os dois (a bolsa e a 

vida). Se o sujeito escolher a vida, ele sofre uma perda, já que terá que viver sem a bolsa 

(Lacan, 2008, p. 207). Essa é uma metáfora da entrada do sujeito na linguagem. Assim, 

dessa primeira operação de alienação, em que o sujeito se encontra no campo do Outro, 

emerge uma primeira falta para o sujeito: esse significante-mestre com o qual se 

identifica não pode representar o sujeito integralmente. E dessa primeira falta o sujeito 

interroga o grande Outro, agora, em termos de desejo: o que o Outro quer de mim? 

(Lacan, 2008, p. 209) O que o Outro quer de mim me dando esse significante? Dessa 

interrogação surge a operação de separação: novamente o Outro não responde. O 

desamparo do sujeito diante da falta de resposta a esta pergunta produz a angústia. E o 

sujeito extrai uma satisfação pulsional dessa ausência de resposta. Assim sendo, a 

relação entre o sujeito e o Outro se engendra por uma hiância, na qual o que falta ao 

sujeito não se encontra no Outro, ou seja, há falta no campo do Outro. Surge, aí, no 

esquema lacaniano das operações dialéticas de alienação e separação, o “objeto a” – 

como resíduo desse processo de constituição do sujeito pelo significante, permitindo ao 

sujeito a obtenção de uma satisfação no lugar da falta do Outro. O sintoma, por sua vez, 

assinalará o modo como o sujeito lida com essa inconsistência: extraindo um gozo disso 

e também algum sentido provisório e evanescente, indicando o modo particular pelo 

qual o sujeito encontrou uma maneira de lidar com sua constituição precária. Logo, o 

sintoma, além de singular, dirá algo dessa verdade incômoda do sujeito, que diz respeito 

a sua relação com o campo do grande Outro. O fantasma é uma resposta que cada um 
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constrói para si, diante da angústia da falta de resposta do Outro à pergunta: o que eu 

sou para ele? 

Vimos, no estádio do espelho (Capítulo 1), que se chega ao corpo por uma 

relação de discordância imaginária entre o sujeito e o Outro, negatividade e conflito, em 

que a sua experiência com o corpo é oralizada e dialogicamente construída no encontro 

com o outro humano. O sujeito antes de falar é falado pelo Outro, ou seja, o outro supõe 

o sujeito falante, antes mesmo de ele falar ou se constituir simbolicamente. Sua entrada 

no circuito da fala depende de um conjunto de condições da estrutura simbólica. Essa 

experiência se dá, no tempo, por memória, linguagem, coletivo e por uma 

homogeneização do desejo que se caracteriza por alienações a formas dadas pelo Outro. 

A relação da forma do corpo como objeto e desejo, que é dada pelo Outro, constrói uma 

forma imaginária criada por um ideal simbólico, que se completa em uma narrativa, 

que, ao mesmo tempo, vem sendo construída pelo complexo formador do narcisismo. 

Esta é uma etapa entre o auto-erotismo e o amor de objeto e uma relação entre a 

constituição de objetos e a apreensão de si. É análogo aos três tempos da imagem, que 

se caracteriza pela primazia da imagem visual das formas: observar, julgar e punir. 

Observar é captar uma imagem. O juízo do narcisismo é uma sentença, que consiste no 

fato que o eu se constitui por uma distância da imagem de si, em que o eu se apreende 

fora de si, como um sistema de divisão, dispondo de um ideal. A primeira quebra do eu 

e da imagem é essa distância, que é fundamental na experiência intersubjetiva, porque 

cria uma estrutura: ideal de eu e supereu. O sujeito se faz, perseguido por uma imagem e 

olhar que ele mesmo criou. O fracasso na função do narcisismo produz sintomas 

egodistônicos e egosintônicos anaclíticos que incomodam e liberam angústia ou 

narcísicos em que o sujeito ama mais o objeto que a si mesmo. Os sintomas narcísicos 

podem ser de dois tipos: um, que estabelece a relação entre masoquismo e o eu-ideal, de 
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modo que a agressividade e a paixão vão sendo substituídas pela satisfação em se 

culpar, pelo gozo doloroso de satisfação e insatisfação, gozo masoquista da repetição e, 

entre masoquismo e ideal-eu, em que o eu se faz objeto de identificação masoquista 

para criar objetos imaginários em discordância entre eu e Outro e gozo e lei. 

 A estrutura simbólica é determinada por um tipo específico de lei produzida no 

atravessamento da encruzilhada estrutural do Édipo para simbolização do desejo. Na 

conflitiva edípica o sujeito passa por dois processos, o de identificação (ser como) e a 

escolha de objeto (ter o quê), para poder estabelecer sua posição sexuada. O primeiro 

conflito, que o sujeito vive, situa-se na problemática fálica do ser, estabelecida por uma 

relação de contiguidade entre o objeto de desejo materno e a criança, sendo o desejo da 

criança escravo do desejo materno e a criança se faz de objeto que supostamente faz 

falta à mãe. O desejo materno é um significante que indica o movimento de presença e 

ausência da mãe, responsável pela instauração de um enigma para a criança: O que quer 

a mãe? É esse encontro de um lugar que a criança vive junto à mãe e que a mãe vive 

junto à criança, que envolve uma forma de gozo. O objeto imaginário com a qual a 

criança se identifica, neste primeiro tempo, pressupõe a ausência da instância mediadora 

do pai. A lei aqui aparece como lei materna do capricho, do cuidado e captura da 

criança. A criança, para lidar com o conflito que alterna a presença e ausência da mãe, 

encontra um substituto na brincadeira de vai e vem dos objetos. Essa simbolização é 

insuficiente para resolver o enigma da criança, mas serve de dialética para ser ou não ser 

o falo. Caso a criança fique presa nesse enigma ocorrerá o aprisionamento do sujeito à 

dimensão de objeto. A entrada do pai nesta relação é fundamental, para a que ocorra 

mudança na dialética do ser ou não ser o falo da mãe. O pai entra como um intruso que 

vem frustrar esta satisfação da lei materna, porque ele irá interditar ou proibir a 

satisfação da criança. O pai entra como terceiro, nesta relação, como objeto de desejo da 
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mãe e a criança constata que o pai é quem tem o direito àquilo que diz respeito à mãe, 

de modo que a criança é introduzida no registro da castração, do lado materno também 

ocorre a privação do seu objeto de desejo, assim a criança começa a interrogar a 

dialética do ser e não ser. Ao deslocar o falo para a instância paterna, a criança se 

depara com uma lei, fundamentada no princípio que a própria mãe depende desta lei. A 

criança significa o desejo da mãe como submetido à lei do desejo do Outro (pai), o que 

implica que seu próprio desejo depende de um objeto, que o outro é suposto ter ou não 

ter. Nesse momento, instaura uma relação fundamental da mãe com a palavra do pai e 

com aquilo que ele supostamente possui, que a satisfaz e regula o desejo que ela tem de 

um objeto, reconhecendo a lei do pai como aquela que regulariza o seu próprio desejo, é 

a passagem para a castração. A criança entra no conflito da dialética do ter, de modo 

que ela se dá conta que não é o falo e nem o possui. Essa crise faz com que a criança 

crie hipóteses e teorias próprias para descobrir de onde vêm os bebês. Descobre que os 

adultos escondem a verdade e cria sua própria teoria sexual infantil. Ocorre a perda do 

objeto fálico imaginário, pela simbolização da lei do pai pela palavra da mãe, lugar de 

que o pai tem o falo, a criança cria um novo significante para representar esta perda. A 

experiência da castração como concreta é uma fantasia, porque será uma imagem que 

assumirá o valor da castração. A passagem da lógica do ser ao ter determina a instalação 

da metáfora paterna. Essa metáfora produz um ideal de eu e estabelece no campo do 

outro a função do falo. A metáfora paterna inclui dois significantes novos ao sujeito: o 

significante Nome-do-Pai e o significante do falo. A criança fará uma substituição do 

significante, colocando um novo significante (Nome-do-Pai) no lugar do significante 

originário do desejo da mãe. O significante originário (falo) será automaticamente 

recalcado, passando para o inconsciente, como o significante da falta. Ele representa o 

valor de vazio, do ponto de vista do significante o Nome-do-Pai, indica que tem a 
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função de fazer o corte, o ponto de basta na significação, fixa o falo no inconsciente, por 

isso, a mensagem volta invertida, desde o Outro. Se ocorre uma falha na estrutura 

simbólica e o Nome-do-Pai ficar foracluído, ocorrerá uma desestruturação imaginária. 

No menino, a lógica de identificação opera pela renúncia de ser o falo e se dirige para 

ter. Na menina, opera pela dialética do ter o falo a partir de não tê-lo, mas sabe onde 

encontrá-lo. 

A etiologia, em Psicanálise, também foi subvertida por Freud. A causalidade é 

uma espécie de somação causal na neurose, que remete a quatro tipos de causa, que, 

muito brevemente, colocamos: a) causa predisponente, que se caracteriza pela 

constituição sexual em que o extrato é herdado, b) causa específica do acontecimento 

infantil, que redesperta a fantasia herdada por efeitos retrospectivos; c) causa eficiente 

pela disposição, por fixação da libido, que revela e esconde, ao mesmo tempo, a 

castração; d) causa desencadeante do acontecimento acidental, que se liga a um ponto 

de fixação, tornando-o eficaz pelo princípio de posterioridade (Dunker, 2011, p. 448-

449). Em Lacan, a causalidade é revertida pelo conceito de estrutura, segundo a hipótese 

de como o sujeito se engendra na linguagem, sobre determinação significante, aquilo 

que era um acidente se transforma em uma necessidade na estrutura. 

O “objeto a” assume quatro modalidades de causação de mal-estar: 

a) “objeto a” como um objeto intrusivo, traumático, que incide desde o exterior e 

se apoia na fantasia, índice da falta para o desejo e do excesso para o gozo; mantém a 

ilusória unidade de um sistema simbólico; o fragmento do real que organiza a realidade 

e aquilo que colocado entre parênteses mantém a unidade da imagem; b) ele é o objeto 

perdido que constitui e garante certa unidade da realidade, objeto fundamental do 

narcisismo de alguém, regula os processos de perda e recomposição da experiência; c) 
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delimita a incidência da repetição como causa ausente na cadeia significante e como 

encontro do real, no interior da sexuação, é o que introduz as experiências de 

determinação e indeterminação para um sujeito; d) reúne a lei ao desejo, o ponto de 

instituição e violação de um tabu simbólico no pacto social (Dunker, 2011, p. 455). 

A diagnóstica em Psicanálise caracteriza-se por uma homogeneidade entre 

tratamento e diagnóstico; o analisando que será posto na posição de sujeito exerce sua 

ação na posição de objeto. O diagnóstico é feito na transferência: 

O que são transferências? São reedições, reproduções das moções e fantasias 

que, durante o avanço da análise, soem despertar-se e tornar-se conscientes, 

mas com a característica (própria do gênero) de substituir uma pessoa 

anterior pela pessoa do médico. Dito de outra maneira: toda uma série de 

experiências psíquicas prévias é revivida, não como algo passado, mas como 

vínculo atual com a pessoa do médico. Algumas dessas transferências em 

nada se diferenciam de seu modelo, no tocante ao conteúdo, senão por essa 

substituição. São, portanto, para prosseguir na metáfora, simples 

reimpressões, reedições inalteradas (Freud, 2006b, p. 111). 

Esse conceito fundamental aparece ao longo de toda a obra freudiana, de modo 

que o tratamento vai sendo desenvolvido de acordo com o manejo da transferência. No 

processo analítico a transferência aparece como a mais forte resistência ao tratamento e, 

ao mesmo tempo, como condição do bom sucesso terapêutico. 

O termo transferência designa um modo característico de o sujeito conduzir a 

sua vida amorosa (Freud, 2010b). Uma parte das pulsões que determinam a vida 

amorosa perfaz o desenvolvimento psíquico, está dirigida para a realidade e outra parte 

das pulsões libidinais fica retida e separada tanto da consciência como da realidade 

(Freud, 2010b, p. 101). Quando a investigação psicanalítica depara-se com a libido 

recolhida em seus esconderijos, um combate precisa ser iniciado, por exemplo, pela 

frustração da satisfação, e todas as forças que causaram a regressão da libido se 

levantarão como resistências ao trabalho (Freud, 2010b, p. 103). 
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Freud (2010b) distingue a transferência em positiva e negativa, compreendida 

em termos dos sentimentos ternos e afetivos conscientes, dirigidos à figura do analista e 

também inconscientes, sendo esses últimos de natureza invariavelmente erótica, e a 

transferência negativa, que incluiria os sentimentos hostis do paciente em relação ao 

analista. Quando algo do material patogênico é empurrado para a consciência e 

defendido, ele aparece sob a forma de uma interrupção. É um processo constitutivo do 

tratamento analítico, segundo o qual os desejos inconscientes endereçados a objetos 

pulsionais externos, pertencentes à história do sujeito, se repetem e se atualizam dentro 

da relação com o analista, que passa então a ocupar o lugar desses objetos. 

Ao invés de recordar suas lembranças infantis, de associar, o paciente atua, sem 

saber o que faz ou porque faz. O que é repetido pelo paciente é a transferência do 

passado esquecido, substitui o impulso à repetição, são ideias recalcadas e fantasias, 

moções, nexos de pensamento. Estes últimos constituem algo que não pode ser 

esquecido porque nunca foi consciente. Essa repetição em ato, Freud chama de 

compulsão à repetição; o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e recalcou. 

Ele repete, ao invés de lembrar, sob as condições da resistência, mas como ação; repete-

o, sem, naturalmente, saber que o está repetindo (Freud, 2010b, p. 150). O que o 

paciente repete? pergunta-se Freud, o paciente repete tudo – suas inibições, atitudes 

inviáveis, traços patológicos, os sintomas. O trabalho de recordação é uma forma de 

solucionar algo que o paciente gostaria descarregar através de uma ação (Freud, 2010b, 

p. 152). 

A transferência cria uma zona intermediária entre a doença e a vida, através 

da qual se efetua a transição de uma para a outra. O novo estado assumiu 

todas as características da doença, mas representa uma enfermidade artificial, 

em toda parte acessível à nossa interferência. Ao mesmo tempo é uma 

parcela da vida real, tornada possível por condições particularmente 

favoráveis, porém, e tendo uma natureza provisória. Das reações de repetição 

que surgem na transferência, os caminhos já conhecidos levam ao despertar 

das recordações, que após a superação das resistências se apresentam sem 
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dificuldade (Freud, 2010b, 154). 

Para Lacan, a transferência é automatismo da repetição, ou seja, aquilo que faz 

insistir alguma coisa que é do significante, porque foi ele que fixou um instante de 

satisfação. Não é por acaso que na Psicanálise esse conceito esteja ligado à expressão 

"amor de transferência". O sujeito se dirige à figura do analista e apela por seu amor e 

supõe no outro um saber sobre o ser do sujeito, que ele não consegue nomear. Como 

amar é dar o que não se tem a quem não o quer, o paciente para amar terá que 

reconhecer que é faltoso. O reconhecimento dessa falta e a renúncia ao seu ser constitui 

o sujeito barrado e desejante, por mais que ele busque um significante para representá-

lo, esse é insuficiente para responder-lhe o que eu sou?, com isso, ocorre a substituição 

do objeto amado para a função do amante, realizando uma disjunção entre objeto e 

desejo. O sujeito não sabe o que é o seu objeto de desejo. O analista recusa tanto o amor 

quanto a sua posição de objeto amado, porque ele não tem o objeto que o sujeito supõe. 

Dos dois lados, tanto do amante quanto do amado existe um não-saber,  um não sabe o 

que lhe falta, o outro não sabe o que tem. Na verdade, o analista faz de conta que não 

sabe da falta do objeto de desejo do analisando, para que possa ser suporte desta 

transferência e que o amor possa revelar o seu desejo.  

O diagnóstico, em Psicanálise, é um exercício a cada sessão, que ocorre da 

primeira até a última sessão. A cada sessão é preciso efetuar um diagnóstico da 

transferência: o tipo de relação de fala – o modo específico como a mensagem retorna 

de forma invertida ao próprio sujeito, o tipo de relação com o saber – atribuído, suposto 

ou exposto, o tipo de complemento do sintoma pela demanda – no Outro, do Outro, o 

tipo de aparelhamento de gozo – histérico, universitário, mestre, o tipo de relação com a 

falta – recalque, foraclusão, recusa (Dunker, 2011, 459). Encontrar a posição do sujeito, 

realizar um trabalho de exploração e construção da fantasia do sujeito. O diagnóstico 
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não é um ato, mas uma condição para a entrada do sujeito em análise e da interpretação, 

o levantamento de uma hipótese diagnóstica, não é exaustiva nem objetivante, verifica 

como o sujeito lida com as diferentes figuras do Outro: a história, a lei, o outro, o sexo, 

a morte, o desejo (Dunker, 2000).  

A terapêutica psicanalítica apresenta-se de várias maneiras, com estratégias de 

interpretação, manobras na transferência, pela retórica e assim por diante. Há dois 

pontos fundamentais sobre a terapêutica, uma que diz respeito à ética que se constitui 

como uma regra fundamental da clínica e o desejo do analista que busca a produção da 

verdade. 

Vimos que a subversão que a Psicanálise realizou, em relação à tradição médica, 

constituiu-se em torno de uma série de deslocamentos: do olhar para a escuta, do 

fenômeno para a transferência, como um método de escuta para a fala e leitura para a 

escrita do inconsciente. A peça fundamental da subversão foi a transformação de sua 

semiologia, que só se completa no dispositivo analítico. A noção de que o inconsciente 

opera pelas mesmas leis da linguagem, permitiu a Lacan construir uma semiologia 

apoiada no paradigma estrutural e no retorno à Freud, ou seja, no significante, por 

outros signos, palavras, pela forma que o sujeito assume ou não uma posição. Uma 

diagnóstica modulada pela lógica, determinada pela causalidade, uma terapêutica 

sustentada pela ética de nunca ceder de seu desejo, que busca a produção da verdade. 

Podemos observar que a estrutura da clínica psicanalítica introduz uma 

concepção de sujeito, de linguagem e de sintoma articulada em todos os elementos de 

sua clínica. A semiologia, baseada na escuta para a fala, foi fundamental para a 

subversão com a clínica médica e a instauração de um novo modelo clínico. Na 

Medicina, observamos uma semiologia sob a primazia do signo e do seu referente, na 
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Psicanálise, a causalidade do significante como forma de ruptura. A desvalorização da 

fala e da escuta na política do tratamento, na Medicina, passa a ser supervalorizada, 

permitida, atenta aos mínimos detalhes, na Psicanálise. O sujeito, na Medicina, é o 

corpo do doente ou a sua doença, na Psicanálise, é o sujeito como efeito da linguagem, 

que, dividido entre a lei e o desejo, extrai um modo particular de gozo. O corpo, na 

Medicina, é função biológica que alterna as operações que o regulam e o desregulam, na 

Psicanálise, é o corpo pulsional engendrado pela linguagem e pelas formas de satisfação 

e insatisfação. A posição de investigador da doença, na Medicina, é exercida pela 

função do médico, na Psicanálise, quem ocupa o lugar de investigador da própria 

história é o sujeito. A transferência, como objeto do tratamento analítico, é uma bússola 

que orienta o analista, a cada sessão. 

A construção de uma metapsicologia, que associa a constituição psíquica, 

particular de cada sujeito, à dimensão humana e universal transcende o espaço clínico 

da Psicanálise. Freud levou a peste da Psicanálise para a cultura, com sua noção de 

inconsciente. Como diz Ginzburg (1989), a Psicanálise não somente inventou um novo 

modelo de clínica como criou um modelo epistemológico para fazer ciência, que segue 

pistas, resíduos, dados marginais, que permitem captar uma realidade mais profunda e 

reveladora, de outra forma inatingível, são as pistas, mais precisamente, os sintomas de 

Freud, que permitem decifrar enigmas que estão na base de toda semiologia 

investigativa. O seu modelo epistemológico forneceu um método para a formalização de 

outras ciências, como a Antropologia, de Lévi-Strauss. Podemos reconhecer o valor que 

o método freudiano de tratamento e de investigação vem desempenhando na área da 

Fonoaudiologia, desde a década de 1980, numa tentativa de oferecer argumentos e 

estabelecer uma política de tratamento fonoaudiológico que transcenda à oposição 

normal e patológico, que transforme a investigação semiológica dos sintomas de 
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linguagem sobre o signo e seus referentes, pela função significante, que visa estabelecer 

a posição do sujeito na estrutura da linguagem e o reconhecer o seu modo particular de 

falante na sua relação com o sintoma. 
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CAPÍTULO V 

5. Por uma autonomização da Clínica Fonoaudiológica  

A “confusão de línguas” na Fonoaudiologia 

O termo Fonoaudiologia foi criado em 1949, pelo médico foniatra argentino Dr. 

Juan Manuel Tato, para estabelecer uma nova disciplina que consiste na conjunção de 

três práticas clínicas: a Foniatria, a Logopedia e a Audiologia, reunidas em um único 

curso, na Universidade de Buenos Aires, cujo objetivo é formar profissionais na 

interface entre Medicina e Educação, conectada aos acontecimentos sociais e articulada 

a Ciências Humanas, para tratar, corrigir, educar, diagnosticar e reabilitar os distúrbios 

da comunicação (Aguirre, 2011). Em termos metodológicos, foi dividida em quatro 

áreas: linguagem, voz, audição e motricidade orofacial6. 

Na década de 1960, temos o primeiro uso do termo Fonoaudiologia, no Brasil, 

quando os médicos foniatras Américo Morgante e Mauro Spinelli retornam da 

residência médica na Argentina, realizada com Júlio Bernaldo de Quirós e sua assistente 

Rosa Bispo, e passam a ministrar este curso na USP e na PUC-SP (Meira, 1997-1998). 

O primeiro emprego do termo, em documentos oficiais, surge em 1971, com um 

projeto de Lei, cujo objetivo era mostrar aos deputados e senadores o que era 

Fonoaudiologia e que fosse regulamentado o curso. Contudo, no texto do projeto de Lei 

aparece uma mistura de termos para designar a área: Logopedia, Ortofonia, terapeuta da 

                                                 
6 Na época, o termo utilizado foi fonoestomatologia, que se refere ao tratamento dos problemas de respiração, 

mastigação, deglutição e articulação, segundo as alterações estruturais, funcionais e neurológicas de um conjunto de 

órgãos e tecidos que funcionam interdependentemente, a saber, os músculos da mastigação, deglutição e expressão 

facial; língua, lábios, bochechas e dentes; articulação e ligamentos dentoalveolares e temporomandibulares e os ossos 

craniais, maxilares, hioide, clavícula e esternocleidomastoideo. Optamos por substituir pelo termo atual, motricidade 

orofacial, como o campo da Fonoaudiologia voltado para o estudo, pesquisa, prevenção, avaliação, diagnóstico, 

desenvolvimento, habilitação, aperfeiçoamento e reabilitação dos aspectos estruturais e funcionais das regiões 

orofacial e cervical (Resolução CFFa nº 320, de 17 de fevereiro de 2006). 
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palavra, terapeuta da fala (Meira, 1997-1998). Estes termos derivaram de práticas de 

formação breve, que teriam iniciado muito antes da criação do seu espaço universitário. 

O Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia, por exemplo, formava logopedistas. O 

Laboratório de Fonética Acústica da Secretaria de Educação de São Paulo formava 

ortofonistas. Terapeutas da palavra eram formados pelo Hospital São Francisco de 

Assis, Centro de Terapia da Palavra, APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais e Sociedade Pestalozzi e os terapeutas da fala pelo Instituto Cultural 

Henry Dunant (Caraciki; Cardoso; Canon, 2004). Os profissionais de São Paulo eram a 

favor do emprego do nome Fonoaudiologia e, no Rio de Janeiro, predominava o uso de 

Logopedia (Meira, 1997-1998), parece que os fonoaudiólogos de São Paulo 

conseguiram convencer os outros profissionais pelo emprego do novo nome. Para isto, 

teriam que apagar do texto o nome anterior. 

O projeto de lei foi devolvido. O parecer no 2013/1974, do Conselho Federal de 

Educação, dispõe que os fonoaudiólogos deveriam chegar a um consenso sobre o termo 

usado para designar a área, que determinasse o tipo de formação e o método de ensino 

(Cappelletti, 1985) e, ainda, sugere que o fonoaudiólogo deveria manter um vínculo de 

dependência com a Otorrinolaringologia, enfatiza que não deveriam realizar diagnóstico 

médico: 

[...] no que se refere à programação curricular, são passíveis de crítica, pois 

que fogem à metodologia da formação de tecnólogo, são execessivamente 

teorizantes, por vezes confusos e, o que se configura de maior gravidade, 

formam técnicos cujo mercado de trabalho, devendo ser vinculado ao de um 

profissional liberal, o médico, dele separa-se para atuar isoladamente em seus 

consultórios, desenvolvendo atividades diagnósticas e terapêuticas 

frequentemente fora dos limites profissionais para que foram preparados [...]. 

Fonoaudiólogo é conceituado, em ambos os projetos, como sendo: a) um 

técnico; b) exercendo atividade paramédica. É evidente que, para se 

alcançarem tais objetivos básicos, há de ser desenvolvido um aprendizado, 

eminentemente prático e em ambiente de atividades profissionais médicas 

[...]. Fonoaudiologia é parte integrante da Foniatria, a sua finalidade sendo 

limitada à avaliação e reabilitação técnicas dos sistemas de comunicação do 

ser humano, ou sejam, audição, voz, fala e linguagem. À luz de tal 
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conceituação deduz-se não estar, o fonoaudiologista, habilitado à condução 

do diagnóstico médico, devendo ater-se em sua atividade profissional à 

execução de reabilitações ou avaliações técnicas em pacientes em fase de 

diagnóstico ou com diagnóstico já efetuado. O trabalho desse técnico deve 

desenvolver-se em ambiente médico [...] (apud Cappelletti, 1985, p. 26-28). 

Questões como essas, apontadas pelo parecer 2013/74, têm seus efeitos até os 

dias de hoje, que marcam o problema da autonomização das práticas fonoaudiológicas 

no território da “Babel, confusão de línguas”. O parecer expressa que devemos manter o 

nossa morada na clínica médica. Clinicar deriva do grego, “kline”, que significa dobrar-

se, inclinar-se diante do leito do paciente e interpretar os sinais significativos de seu 

corpo, tem relação com o exercício que se dá dentro da doença. 

Na Lei 6965/1981, consta a renomeação e a unificação do termo fonoaudiólogo: 

Os portadores de diploma ou certificado de conclusão de curso teórico-

prático de Fonoaudiologia, sob qualquer de suas denominações – Logopedia, 

Terapia da Palavra, Terapia da Linguagem e Ortofonia, bem como de 

Reeducação da Linguagem, ministrado até 1975, por estabelecimento de 

ensino oficial, terão direito ao registro como Fonoaudiólogo (Lei 6965, de 09 

de dezembro de 1981). 

O termo Reeducação da Linguagem vem com o prefixo “re”, que provém do 

Latim, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo 

educação deriva também de “educatio”, “ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo”, de 

“educare”, “criar (alguma criança); nutrir; amamentar; cuidar; educar; instruir; ensinar”, 

portanto, reeducação da linguagem pode se referir tanto ao infans como à aquele que 

perdeu a linguagem, ou retrocedeu no seu desenvolvimento e parece estar ligado às 

práticas com os surdos. Ortofonia deriva de ortoépia, uma prática pedagógica sobre a 

articulação, prosódia e pronúncia correta e exata das palavras. Parece ter sido uma 

prática iniciada na França, para tratar crianças que não conseguiam falar corretamente. 

Logopedia é o tratamento, cura ou educação dos problemas de linguagem, da 

pronunciação, da elocução de palavras e frases. Terapia deriva da palavra latina 
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“therapia”, do grego “therapeia”, do verbo “therapeuein”, que é o ato de cuidar e 

quando este ato provoca um bem que expande a vida e leva em consideração a história 

de sofrimento do paciente. “Therapon” é o batedor que cuidava do cavalheiro, observa o 

rival, conhece as regras de combate, que o conduz e o acompanha em uma viagem 

perigosa. O Terapeuta é aquele que acompanha o paciente em uma viagem de 

descoberta de si mesmo, que o ajuda na travessia do sofrimento, da superação dos seus 

entraves, dá suporte para enfrentar o seu problema, mas não sofre da dor sentida por ele. 

Em contrapartida, “o clínico é o leitor dos signos que formam o campo de uma 

semiologia e organizam uma diagnóstica de forma a justificar as escolhas de 

tratamento” (Dunker, 2011, p. 21). 

A Fonoaudiologia carrega um conjunto de práticas em torno da criação desse 

neologismo, levanta-se o problema ao que refere e ao que designa esse nome: 

Fonoaudiologia. Existem diferentes significações em jogo, não é a mesma coisa que 

dizer Speech, Language and Hearing Therapist, ou audiologista, ou terapeuta da fala, 

ou logopedista, ou ortofonista, como encontramos em práticas semelhantes à 

Fonoaudiologia, fora da América do Sul; contudo, parece ser uma tentativa de unificá-

las ao mesmo sentido, que está além ou aquém da sua nomeação. O nome 

Fonoaudiologia refere-se ao objeto de uma prática, no sentido de conjuntura, entre a 

clínica de voz, clínica de audição, clínica de linguagem e clínica de motricidade 

orofacial. Ao mesmo tempo, o seu significado é aberto e indeterminado. 

O surgimento da Fonoaudiologia, a partir da perspectiva de sua criação médica, 

concentrada na conjunção de três práticas – Foniatria, Logopedia e Audiologia –, 

merece ser colocada. A Foniatria, inicialmente, formou-se em torno do exercício 

clínico, com a investigação, observação e reabilitação da voz, preocupada em manter o 
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equilíbrio do aparelho vocal – a laringe –, para uma melhora na sonorização da voz. A 

Audiologia, como objeto ligado à prática foniátrica, surge logo depois, preocupada com 

o diagnóstico e a etiologia, com a criação de instrumentos para a melhora na recepção 

acústica. A Logopedia, em contrapartida, surge de práticas escolares com objetivo de 

corrigir a fala e a linguagem, impostas pela colonização da língua (Berberian, 1995), 

tomadas em sua gramática neuromuscular, sonora e gráfica. Os foniatras também 

faziam terapia de linguagem, com a diferença que incluíam em suas práticas a 

prescrição medicamentosa e/ou cirúrgica. 

A motricidade orofacial e as funções estomatognáticas parecem ter derivado da 

relação da Foniatria com a Logopedia e a Odontologia, ou seja, na primazia da boca, no 

eixo da voz com a fala, de modo que os (OFAs) estariam em ligação direta com as 

funções de respiração, sucção, mastigação e deglutição e representariam parte do 

equilíbrio ou desequilíbrio dos órgãos. Referimos ser parte, porque a voz e a fala podem 

ser lidas além do seu caráter de sonorização e órgãos fonoarticulatórios, mesmo porque 

motricidade é aquilo que faz mover, que impulsiona, que comunica movimento, que 

varia segundo as formas da cultura e da história, nos modos de andar, comer, falar, 

dormir, cantar. 

Observamos que o som seria o significante que articularia essas três práticas, de 

modo que verificamos a tendência de inflacionar as questões de sonorização na clínica 

fonoaudiológica, o que marca a etimologia do seu nome, como o som ou voz, da fala e 

da audição. O termo audição é uma palavra latina, que designa a percepção dos sons 

pelos ouvidos. Ouvido tem duas acepções, uma, de órgão auditivo e outra, daquilo que é 

escutado. Ouvir deriva de sonus – som é de uma base indo-europeia swen – soar, fazer 
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ruído; é escutar, perceber ou compreender pelos sentidos dados pelo órgão da audição. 

E o ouvinte é aquele que se diz de quem está escutando.  

É possível observar que a Fonoaudiologia estabeleceu várias fronteiras e limites 

dentro do seu próprio território com a divisão de suas áreas, que podemos observar de 

modo mais aprofundado nos trabalhos, por exemplo, de Berberian (1995) e Cunha 

(1997). O problema das suas hipóteses semiológicas, diagnósticas e etiológicas não 

podem ser ultrapassadas enquanto a dimensão terapêutica for pensada numa dimensão 

técnica, de remissão de sinais patológicos, sobre um olhar que pouco revela sobre o 

sujeito e a linguagem.  

O modelo que propomos de organização dos sintomas de linguagem deriva de 

um movimento iniciado dentro da Fonoaudiologia da PUC-SP, em meados da década de 

1980, com as aproximações da noção de linguagem trazidas por De Lemos, que passa a 

incluir o falante no campo do Outro e, em consequência, a psicanálise passa a ocupar 

um lugar para se pensar as questões fonoaudiológicas, por ser uma referência à clínica 

tal como, vimos, no capítulo anterior. A partir de então, surgem uma série de trabalhos a 

fim de organizar a clínica fonoaudiológica para ressignificar os seus conceitos, que não 

iremos tratar aqui, mas o leitor pode dirigir-se a leitura de trabalhos, como os de Regina 

Freire, Ruth Palladino, Lúcia Arantes, Suzana Carielo, Claúdia Cunha, Maria Inês 

Tassinari, que são representantes de diferentes modos de se pensar a clínica 

fonoaudiológica a partir, de uma noção de sujeito, linguagem e sintoma atravessada pela 

Psicanálise.  

Este trabalho, inscreve-se neste lugar de movimento de autonomização da clínica 

fonoaudiológica. O modelo de organização dos sintomas de linguagem, que será 

apresentado a seguir, foi extraído do artigo de Gouvêa, Freire e Dunker (2011). Iremos 



181 

 

apresentar algumas modificações ao modelo ao que segue na conclusão deste trabalho, 

frente ao que desenvolvemos no percurso desta tese.   

5.2 Sanção em Fonoaudiologia:  

modelo de organização dos sintomas de linguagem 

 

No modelo de multiestratificação dos sintomas de linguagem propomos uma 

chave de leitura para o sintoma fonoaudiológico, partindo do pressuposto de que há um 

elemento que articula o domínio da estrutura do sujeito ao contradomínio do 

funcionamento da linguagem, que permite pensar em uma noção de sintoma articulado 

às funções da clínica.  

Esse modelo não opera por um funcionamento estático ou estatístico, ele é 

dinâmico e estrutural, porque busca capturar a estrutura em que o sintoma de linguagem 

aparece, segundo uma dupla incidência: que identifica e isola os diferentes níveis 

estratégicos que podemos reconhecer a existência de um sintoma e, a que responde pela 

variação da função interpretativa que recebe como argumento.  

Não há sintoma fora da estrutura clínica. Em qualquer função etiológica ou 

diagnóstica em que se encontre o sintoma este deve ser sancionado, “um sintoma não 

existe sem a leitura que o sanciona como tal no quadro de um discurso e de um saber-

fazer” (Barthes, 2001, p. 233). Este é um fato elementar, mas não exclusivo da clínica 

fonoaudiológica. O sintoma, antes de ser sancionado ou derrogado pelo especialista, 

passa por uma série de leituras e contra-leituras preliminares. Os pais, os educadores, os 

profissionais de saúde e virtualmente qualquer aparelho ideológico que possua 

autoridade sobre o uso da língua sanciona ou derroga seu emprego formal ou normativo, 

habilitando ou segregando o falante.  
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Há duas formas de inclusão de um sintoma em um discurso, o plano lógico e o 

plano discursivo. No plano lógico temos:  

a) contido em – fazer parte:  é o elemento que pode ser contado como “um” 

dentro de um universo ou conjunto: 

Como elemento discreto e acidental da fala. Elemento que pode ser contado 

em sua recorrência e reconhecido em cada reaparição, como um traço. Por 

exemplo, a dislalia, a disgrafia, os problemas articulatórios, são definidos 

pela recorrência de determinados traços, todos eles incluídos como 

argumentos da mesma função lógica que define aquele sintoma particular em 

seus diferentes valores. 

b) pertence a – fazer elemento: é a inclusão do elemento como parte, na qual se 

está “contido em”, mas não necessariamente “pertencente a".  

Como parte da constante e onipresente da fala. Parte que não pode ser 

contada em sua recorrência, indiciada por traços constantes, mas que se 

exprime como um indiscernível na relação de leitura do traço. Ele não se 

define pela constância de seu significado patológico, mas pela variação de 

meios de linguagem ou pela alteração do sistema de escrita no qual ele se 

torna legível para o outro. As pausas do afásico, as gesticulações 

compensatórias da gagueira, as autocorreções, não são traços que remetem 

ao mesmo significado patológico ou à mesma função sintomática, mas 

alterações do plano de legibilidade do evento: como traço, signo, significante 

ou sintoma.  
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No plano linguístico de inclusão de um sintoma, a forma mais simples de 

inscrição está baseada na operação de tradução. Traduzir é passar de um significante ao 

outro mantendo o mesmo significado. A perda progressiva das funções de linguagem, 

segundo a ordem inversa de sua aquisição, manifesta-se em diferentes produções de 

linguagem, todas elas traduzíveis pelo mesmo significado patológico (demência). A 

estratégia tradutiva é característica da clínica médica, mas não de todas as formas de 

clínica.  

Consideremos agora a afasia assimbólica, na qual há ruptura do laço entre 

representação-objeto e representação-palavra. Sua apresentação clínica não é 

equivalente à da amnésia, como puro esquecimento. Há esquecimento, mas 

acompanhado do “saber que se esqueceu” e do reconhecimento, por exemplo, de que a 

produção substitutiva é incorreta ou discordante.  Aqui não se trata de tradução, mas da 

passagem de um meio de linguagem para outro: da escrita para a fala, do pensamento 

para a fala. A operação em curso aqui é conhecida como transcrição, ou seja, a 

passagem de um tipo de signo (verbal, acústico, visual, mnemônico) para outro tipo de 

signo. É o que vimos em Freud na carta 52. É uma falha na transcrição que acarreta o 

recalque como preservação de signos de um tipo em um regime associativo próprio de 

outro.   

Ao lado da estratégia de tradução e da transcrição podemos isolar um terceiro 

tipo. Tratar-se-ia da passagem de um sistema de escrita para outro sistema de escrita. 

Por exemplo, um determinado caractere caligráfico pode ser lido em chinês como 

designando a expressão fonética mizu e em japonês como su-i, ambos referem-se ao 

mesmo significado (água).  São transcrições diferentes do mesmo grafismo (Vappereau, 

2006). No entanto quando passamos do chinês para o coreano ou para o português não 
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estamos apenas traduzindo ou transliterando estamos passando de um sistema de escrita 

para outro sistema de escrita.  Ora, é somente pela operação de escrita e de 

transliteração que podemos distinguir um infans de um falante tardio. Traduzir, 

transcrever e transliterar são formas diferentes de validar ou reconhecer um ato de fala, 

uma produção discursiva ou uma formação de linguagem. Elas tomam em consideração 

de maneira distinta a função de autoria, o efeito de sujeito ou a posição de enunciação. 

Traduzir, transcrever e transliterar são modalidades diferentes de sancionar um sintoma 

de linguagem, ou seja, de inscrevê-lo como sintoma.  

A hipótese, que vem sendo desenvolvida, é de que existe uma ação, que 

especifica o procedimento do fonoaudiólogo no interior da clínica de linguagem ao 

mesmo tempo em que a distingue da clínica psicanalítica, psicológica ou médica e ainda 

das técnicas pedagógicas. Nossa hipótese é de que há uma espécie de meta-

procedimento, presente na clínica fonoaudiológica de modo constitutivo e característico, 

e este meta-procedimento é a sanção.  

Este fato constitutivo da clínica fonoaudiológica, este ato aparentemente simples 

pelo qual sancionamos alguém como habitante de uma linguagem, seja ela a nossa 

linguagem, a linguagem-outra ou a não-linguagem, mereceu até agora pouca atenção 

dos pesquisadores. As práticas fonoaudiológicas, as de extração mais pedagógica, as de 

perfil mais psicanalítico e ainda as que empregam estratégias fonoarticulatórias ou 

exercícios de reforço muscular, reúnem-se, portanto, neste meta-procedimento clínico 

que é a sanção. Uma rápida inspeção histórica sobre o que define, de modo mais 

genérico e constante, a ação terapêutica do fonoaudiólogo dificilmente deixará de 

verificar que seu fazer começa, e muitas vezes termina no juízo diante da fala do 

paciente. Juízo cuja forma lógica é binária: “isto sim” ou “isto não”. Trata-se de uma 
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terapêutica que se debate, por diferentes caminhos, e no melhor dos casos de forma 

crítica, com a axiomática da regra linguística, com a definição empírica e de critério 

prático entre o que são variações toleráveis da regra e o que constitui uma exceção. Um 

sintoma é um regime de exceção dentro da fala. 

Argumentamos que esta decisão primitiva, que separa a regra da exceção, esta 

capacidade de reconhecer o acidente e corrigir-se, ou inversamente, de sancionar o ato, 

o sujeito e a lei (como ação de linguagem), seja, pelo gesto positivo, seja pelo silêncio, 

ou ainda pela negação é o fundamento da ação terapêutica fonoaudiológica. Ressalte-se 

que este fundamento é diverso tanto da clínica psicanalítica, baseada na atenção 

flutuante, na transferência e na interpretação, quanto da clínica médica, baseada no 

olhar e na intervenção sobre o organismo. Isso não quer dizer que a prática da sanção 

não traga efeitos na transferência, produtivos ou resistenciais, ou para o tratamento 

médico, de adesão ou recusa. Seria possível argumentar que a sanção subsidia um tipo 

específico de manejo da transferência.      

A sanção é capaz de induzir efeitos de reversibilidade do sintoma de linguagem 

como uma espécie de caso modelo de como o mesmo procedimento pode agir sobre 

diferentes aspectos da fala. A hipótese aqui é que o elemento que articula estrutura e o 

funcionamento dos sintomas de linguagem depende da sanção estabelecida entre os 

falantes, ou seja, pela circulação dialética da sanção entre falantes e as suas formas de 

reconhecimento. A diagnóstica fonoaudiológica tem se valido da prática da sanção na 

prática do diagnóstico: os diferentes grupos de sintomas: as afasias, os retardos de 

linguagem, as dislalias, gagueiras, distúrbios de leitura e escrita, por seus mecanismos 

de estratificação, se incluem em diferentes ordens de discurso. É pela sanção, tradutiva, 

transcritiva ou transliterativa que se operam distinções entre as patologias de linguagem. 
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Na dimensão terapêutica fonoaudiológica a sanção mostra-se como um 

procedimento constitutivo. Neste caso o manejo da sanção determina a incidência sobre 

as causalidades como “perda”, “desvio” ou “desorganização” da linguagem. Vê-se aqui 

que a reversibilidade ou mudança senão do sintoma, da relação do falante com sua fala, 

depende da operação de sanção. As curas fonoaudiológicas, tanto as falsamente bem 

sucedidas, segundo critérios objetivistas, quanto as verdadeiramente mal sucedidas, 

segundo critérios subjetivistas, podem ser classificadas segundo o lugar no qual se 

instala o agente da sanção: paciente ou fonoaudiólogo, família ou médico, escola ou 

comunidade.  Em outras palavras, se o sintoma de linguagem pode ser tratado por 

operações de sanção não será porque ele mesmo possui estrutura de sanção?  

A noção de sanção contém uma polissemia relativa aos diferentes contextos e 

acepções da noção de lei. Podemos derivar implicações do campo jurídico ao campo 

linguístico observando que há: 

a) o conceito operativo de sanção da lei (como assunção da língua pelo 

falante). 

 b) o conceito de sanção à lei (como submissão do falante às regras da 

linguagem).  

 c) o conceito de sanção pela lei (como ato de reconhecimento da fala, da 

língua e da linguagem pelo outro).  

 

Etimologicamente o termo sanção deriva do latim sanctiõ entendido como 

tornar sagrado, estabelecer a lei. A noção de sanção é definida em torno da submissão 

e da transgressão à lei e tem como função garantir a eficácia de uma regra, isto implica 

no duplo reconhecimento da lei: reconhecimento da transgressão e reconhecimento de 

autoria. Intervém aqui a conotação retributiva da ideia de sanção como pena ou castigo. 

Se a norma jurídica expressa um "dever ser", a sanção nega a negação desse dever 
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realizada pelo ato delituoso ou infracional. Entende-se que a conduta que condiciona a 

sanção é conduta proibida, ao passo que a conduta oposta e correta é a prescrição. O 

duplo juízo se fundamenta sobre a sanção como elemento central e específico da norma, 

de punir e de premiar.  

O modelo presume que o ato, e mais particularmente o ato de linguagem, é o 

lugar do surgimento das modalidades. Se este ato pode ser objeto de contradição com a 

lei e se prosseguimos na analogia entre ato de fala e lei de linguagem podemos dizer que 

a sanção admite uma dupla incidência inicial: 

a) A que se deduz da contradição entre o necessário e o contingente, ou entre 

aquilo que é prescrito pela língua e aquilo que se verifica no ato. É o que 

ocorre nos atos de criação, seja neológica (semântica) ou poética (sintaxe).  

b) A sanção que se deduz da contradição entre o impossível e o possível, ou 

entre aquilo que é permitido ou interditado pelo Outro, seja como desvio, 

seja como atraso em relação à norma. 

Permitir, facultar, interditar e prescrever são as quatro modalidade de sanção que 

encontramos extensamente na prática fonoaudiológica. É interessante lembrar a 

afinidade entre estas modalidades e os quatro usos historicamente indiscriminados da 

noção de sanção na esfera fonoaudiológica: 

(1) A sanção como operação médico-jurídica que prescreve a individualização 

ou tipificação do uso da linguagem sobre os princípios de valores atrelados ao signo 

médico. Aqui a sanção não faz relação com a estrutura da linguagem a que o sujeito 

submete-se, mas com a condição neuroanatomofisiológica do corpo em estados normais 

ou patológicos, de modo que a sanção é governada pela determinação da presença ou 
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ausência de doença. Nesse sentido, a sanção assenta-se no papel normativo do 

fonoaudiólogo em homologar se aquela fala é aceitável ou esperada para a idade 

cronológica, ou se é patológica, por isso a prescreve.  

 (2) A prática da sanção como interdição do saber da linguagem que legitima a 

autoridade do falante sobre sua fala. Aqui encontramos a vertente pedagógica ou 

psicológica que utiliza o “saber” sobre o estado do corpo do sujeito elegendo-se os 

“exercícios fonoarticulatórios” como terapêutica para elisão dos “erros”. O jogo desta 

relação concentra-se no recorrente “saber” do fonoaudiólogo e “não saber” do sujeito. 

Neste caso a sanção não incide na função que vai do normal ou patológico, mas na 

função que vai do ato à potência, do fracasso ao sucesso, segundo o princípio do 

desempenho.  

 (3) A prática da sanção como ratificação facultativa de prêmio ou confirmação 

moral. Aqui se dispõe sobre o cumprimento ou do descumprimento das diretrizes do 

tratamento. Por exemplo, no caso da “boa” execução do exercício fonoarticulatório pelo 

paciente, desde que ocorra o fenômeno de reconhecimento por parte do fonoaudiólogo 

do “dever aprendido”, elege-se os “elogios e recompensas” ao final da sessão. Por outro 

lado, há a sanção como castigo, quando os exercícios fonoarticulatórios não são 

executados em casa pelo paciente ou quando o sujeito não responde às demandas do 

fonoaudiólogo durante a sessão e este convoca os pais e a criança para uma conversa de 

cunho repreensivo, suprimindo a recompensa. Nesta via presume-se a liberdade do 

falante para gerenciar seus desvios de linguagem. Vê-se aqui uma reciprocidade entre a 

estratégia baseada na facultatividade e a baseada na prescrição. 

(4) A prática da sanção como permissão do uso da fala. Encontramos aqui todas 

as estratégias empenhadas em recuperar a autorização do falante sobre sua própria fala e 
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reconhecer a validade intersubjetiva da variação de linguagem. São as correntes sócio-

interacionistas ou dialéticas, e ainda as linhagens inspiradas na psicanálise que tem 

insistido nas táticas de recuperação da fala pela via da re-subjetivação dos efeitos da 

língua, da escrita e da fala. Contudo aqui também reencontramos a posição de 

autoridade sobre a linguagem, que é de certa forma complementar nas estratégias de 

prescrição e interdição.  

O quadro abaixo apresenta as diferentes dimensões formativas, presentes no 

conceito de sanção, examinadas até aqui: 

16. Quadro das Dimensões Formativas da Sanção (Gouvêa, Freire, Dunker, 2011) 

 

A noção de sanção, tanto em sua extração jurídica, quanto em sua extração 

psicanalítica, mantém uma relação de homologia com a sanção, tal qual se apresenta na 

prática fonoaudiológica. Ou seja, ela pertence a uma mesma série descritiva, e 

semelhante em termos de origem (as ciências da linguagem), porém traz consigo 

funções bastante diversas. O fonoaudiólogo não deveria julgar o uso da língua tal qual o 

juiz julga uma causa, assim como não sanciona a mensagem que chega desde o 

inconsciente, tal como o faria um psicanalista. O ponto de inserção da homologia reside 

no fato de que tanto na psicanálise quanto na clínica de linguagem a sanção é uma 

operação que articula os atos de reconhecimento intersubjetivos com o funcionamento 
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estrutural da linguagem. Esta articulação se apresenta como comum desde que se 

considere a linguagem na chave de entendimento derivada do estruturalismo de 

Saussure e o sujeito na linhagem de investigação procedente da tradição dialética.  

Em diversos momentos Lacan aborda o poder discricionário da linguagem pelo 

qual se afirma que a significação, produzida pela articulação entre código e mensagem, 

é sempre determinada pelo lugar simbólico de onde a mensagem retorna ao sujeito, ou 

seja, o Outro.  

Em um de seus esquemas formais mais conhecidos - o grafo do desejo (Lacan 

1999) - o lugar de retorno da mensagem, desde o Outro, é indicado como lugar do 

sintoma [s(A)].  Isso retoma e inclui a tese desenvolvida desde 1954, acerca da estrutura 

do ato de fala: o sujeito recebe sua própria mensagem de forma invertida desde o Outro 

(esquema L). Para nossos propósitos é importante lembrar como a noção de Outro em 

Lacan tem várias acepções: tesouro dos significantes, lugar da linguagem, lugar no qual 

o Nome-do-Pai inscreve a posição do falo, logo o lugar da lei e da castração. Mas o que 

nos interessa aqui é como em todas estas acepções a noção de Outro é portadora de uma 

negatividade essencial e que esta negatividade diverge quanto ao modo e ponto de 

incidência. A forma mais simples de indicar a ligação entre Outro e negatividade em 

Lacan é lembrar da noção fundamental de falo como significante da falta, média e 

extrema razão harmônica do desejo. O trabalho de inclusão no discurso, quer o 

consideremos à partir da elaboração edípica (metáfora paterna), quer segundo a entrada 

nos discursos como formas de laço social (histérico, universitário, de mestre do 

analista), ou ainda como articulação entre registros (Real, Simbólico e Imaginário) se 

apresenta sempre como inclusão da falta  em suas diversas apresentações: falo, mais-de 

gozar ou objeto a. 
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 Contudo este regime de articulação da negatividade presume sempre uma 

espécie de duplicação entre a negatividade da linguagem (Outro, significante, signo, 

letra, traço) e a negatividade do sujeito: quer pela sua divisão (desejo, demanda, 

fantasia) quer pela sua abolição (afânise, angústia, alienação).  

[...] o que constitui a ênfase e o peso do fenômeno deve ser buscado em seu 

próprio centro, isto é, por um lado, no nível da conjunção dos significantes, e 

por outro, naquele – que já lhes indiquei – da sanção dada pelo Outro a essa 

criação. É o Outro que dá à criação significante um valor de significante em 

si, valor de significante em relação ao fenômeno da criação significante. É a 

sanção do Outro que distingue a tirada espirituosa do puro e simples 

fenômeno do sintoma, por exemplo (Lacan, 1999, p. 49). 

 

Vê-se assim como a alternativa, apresentada no trecho acima citado, localiza a 

noção de sanção como articulador entre a dialética do sujeito e do desejo e a estrutura da 

linguagem (conjunção significante). Salientemos que o trecho aborda justamente a 

dimensão criativa da linguagem e que tanto em psicanálise como na prática da sanção 

da clínica de linguagem considera-se que o sintoma não é déficit de uma função 

genérica de expressão linguística. O sintoma é uma criação. Contudo, diz a o trecho, há 

uma distinção possível entre o sintoma e outro tipo de criação, o chiste. Textualmente é 

a sanção que faz um ou outro, marcando o caráter coletivo e transindividual tanto do 

sintoma quanto da criação de linguagem. Não se trata, contudo de pensar que a sanção 

do Outro é neste caso equivalente de uma ação de reconhecimento e validação 

consciencialista da criação ou do sintoma. A sanção não equivale ao gesto empírico de 

dizer que sim ou dizer que não, mesmo porque dizer que não é uma forma de sancionar 

a existência de algo, de validar a pertinência de uma demanda, de certificar a 

consistência de uma fantasia. A sanção se expressa sempre em uma modalidade de 

enunciação imaginária (prescrição, interdição, facultatividade, permissão), que se 

articula com uma dimensão simbólica (a Lei) e que deixa como resíduo de sua operação 

um resto não integrável (o intraduzível, o não transcrito, o ainda não transliterado). A 
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sanção é uma forma de reconhecimento, mas reconhecimento em vários níveis que se 

manifestam em co-presença, em alternância e em sucessão.  

 A sanção tem sua eficácia e sua pragmática sobredeterminada pela incidência 

do Outro, mas o Outro comporta um duplo regime de negatividade: o significante como 

negação da coisa, como presença de uma ausência, como barra que resiste e induz a 

significação, e ao mesmo tempo o Outro como figura maior da alteridade (a Lei, a 

morte, o outro sexo, a linguagem). Isso implica uma operação teórica curiosa e até certo 

ponto limitada na obra de Lacan, ou seja, a tentativa de encontrar para as propriedades 

formais das articulações entre os signos, no sistema da linguagem, equivalentes em 

termos de propriedades intersubjetivas ou atos dialógicos de reconhecimento entre 

falantes. Desta maneira as propriedades verificadas na função da conjunção dos 

significantes encontrariam uma espécie de correlato ou contradomínio na função da 

sanção do Outro.  

É fácil notar que a sanção também implica em descontinuidade, uma vez que 

seleciona blocos frásicos, segmentos enunciativos ou tipos fônicos para vetar ou 

sancionar seu emprego. A sanção também implica a possibilidade de substituição tanto 

da expressão linguística, assim como comporta um limiar de variabilidade dentro do 

qual a diferença é aceitável ou redutível à identidade. A sanção do Outro implica um 

tipo de representação que não segue a regra mentalista da intencionalidade, mas a regra 

materialista da definição lacaniana do significante: um significante representa um 

sujeito para outro significante. Finalmente, mas não menos importante, a sanção do 

Outro implica a assunção pelo sujeito da função dêitica da linguagem, através da qual, 

os pronomes, por exemplo, podem substituir-se ao falante e às posições do Outro, 

repetindo-se em diferenças intercambiáveis. Verifica-se em todas estas aproximações 
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que o conceito fonoaudiológico de sanção e a noção lacaniana de sanção são homólogas 

principalmente por partilharem descritiva e metapsicologicamente do trabalho da 

negatividade.       

A teoria do significante em Lacan advém do paradigma linguístico-estruturalista, 

de modo que a subversão do algoritmo do signo saussuriano deriva da barra que separa 

o significante do significado, como função significante de “barreira resistente à 

significação” e reúne-se sob os tropos da retórica: a metáfora e a metonímia. A primeira 

vertente da função significante é a metonímia e a segunda é a metáfora. A estrutura 

metonímica diz respeito à conexão de significante a significante e a metáfora é 

instaurada pela substituição de um significante por outro significante, sendo que a 

metáfora “brota entre dois significantes dos quais um substitui o outro, assumindo seu 

lugar na cadeia significante, enquanto o significante oculto permanece presente em sua 

conexão (metonímica) com o resto da cadeia” (Lacan, 1998, p. 510). Percebe-se assim 

que as variações posteriores nesta série de conceitos conexos mantém no centro a 

abordagem pelos aspectos negativos da linguagem, afinal substituição e combinação são 

apenas duas formas complementares de negar uma determinada posição. 

  A noção de sanção na obra lacaniana refere-se a como uma fala é homologada 

e reconhecida pelo Outro, isto é, o valor que uma fala adquire em relação ao Outro e 

desde o Outro do qual recebe como mensagem invertida. De modo simplificado temos 

aqui duas negações, cuja indeterminação constitui usualmente o sintoma de linguagem: 

o Outro como trabalho negativo da linguagem, e o Outro como agente da inversão 

lógica da mensagem. Inverter, reverter, negar ou determinar a mensagem é diferente de 

negar, determinar ou posicionar o sujeito ou o autor da mensagem.   
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Vejamos como a sanção opera nos registros da linguagem. Lembremos que a 

indeterminação da sanção decorre tanto do caráter multiestratificado do funcionamento 

dos sintomas de linguagem quanto da dimensão intersubjetiva deste procedimento. 

Presumimos que a semiologia fonoaudiológica pode ser construída por meio de noções 

com a de cadeia de significantes. Demonstramos em outro lugar (Gouvêa da Silva, 

2007), que os sintomas de linguagem pertencem a uma estrutura complexa de múltiplos 

estratos e interestratos sucessivos e superpostos que operam por contradição, oposição e 

diferença. Esta estrutura contém os intervalos espaciais, temporais e lógicos da 

linguagem, formando uma espécie de grade topológica dividida esquematicamente nos 

eixos vertical e horizontal: 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Grade Topológica dos Sintomas de Linguagem (Gouvêa, Freire, Dunker, 2011) 
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alienação segundo este tipo de sanção do Outro produz o efeito sintomático que 

chamamos de repetição primária. A repetição primária é tradução e assujeitamento à 

sanção do Outro em sua dimensão imaginária. A sanção de um traço como traço ocorre 

em intervenções como a correção, rasura ou apagamento do ato de fala na medida em 

que ele revela a emergência de um outro sistema em seu interior: o sistema da escrita.  

Aqui a sanção opera assinalando a contradição transliterativa, ou seja, relativa à 

passagem de um sistema de escrita para outro. Ou seja, a sanção terapêutica dissolve a 

sanção tradutiva que se implanta sobre o falante, incluindo-o no discurso.  

O estrato da língua reúne-se sobre a primazia do código pelo movimento de 

separação entre a fala do sujeito e a fala do outro. A lógica deste eixo opera pela 

sobreposição entre a divisão do sujeito e o significante. O efeito da sanção do Outro, 

mostra-se aqui pelo que chamamos de negação recíproca. Neste estrato há a sanção 

reconhece e simboliza a indeterminação entre reconhecimento do sujeito ou 

reconhecimento do significante. Os movimentos de combinação metonímica e 

substituição metafórica são exemplos desta indeterminação: a metáfora do sintoma pode 

ser convertida em metonímia do desejo. Aqui o sintoma aparece como refratário à 

sanção do Outro. É a possibilidade de meta-sanção, de sancionar a sanção recebida do 

outro ou de reconhecer o reconhecimento determinado pelo Outro. A sanção sobre o 

nível da língua ocorre em intervenções que modalizam o ato de fala em termos de 

alternatividade e interrogatividade, ou seja, sanciona-se o reconhecimento da língua 

(mas não a mensagem) ou sanciona-se a mensagem como mensagem (mas não o 

código). Aqui a sanção opera assinalando a contradição transcritiva, ou seja, relativa à 

passagem de um meio de linguagem para outro.  
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O estrato da fala concentra-se na lógica dialogal. Aqui a sanção incide sobre a 

reversibilidade entre quem fala e quem escuta. Os efeitos da sanção de uma fala/escuta 

sobre a outra implicam na sanção como reconhecimento no sujeito e no significante. A 

possibilidade de realizar reformulação e ressignificação da cadeia de fala depende e 

exercita este estrato de linguagem. A negação por conservação é característica deste 

eixo. Aqui a sanção opera assinalando a contradição tradutiva, ou seja, relativa à 

passagem de um uso da língua para outro uso da língua. Este é ocaso mais explícito de 

incidência da sanção metalinguística. 

O paradoxo desta proposta supõe que a sanção isto é, o estabelecimento do texto 

de lei que governa os falantes, é o elemento que articula a estrutura e o funcionamento 

da linguagem e como tal, os efeitos da sanção de uma fala sobre a outra determinariam 

tanto a constituição como a reversão dos sintomas de linguagem.  Deste modo, a 

causalidade das patologias de linguagem e o direcionamento da terapêutica fazem 

remissão às formas de sanção entre um estrato e outro da linguagem bem como a 

relação de reconhecimento entre o sujeito e Outro.  

Os efeitos desse paradoxo indiciam que as marcas do sintoma estão dispostas 

nos eixos horizontais - escrita, língua e fala – em relação aos eixos verticais – sujeito, 

Outro, metáfora e metonímia-, e que a mudança no manejo da sanção impõe outros 

modos à estrutura de funcionamento da linguagem.  Esta hipótese está exposta à 

comprovação pela experiência. 

Foi proposto como algoritmo do sintoma de linguagem a negatividade operada 

pela sanção em três estratos: 
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(1)               (2)                             (3) 

A        $ [A, S]         $  [S1, S2] . [S] 

$ 

  

Que deve ser lido respectivamente como: a sanção (aqui representada pelo 

cifrão) procede originariamente do Outro, determinando a posição do sujeito e do 

significante. No segundo tempo a sanção oscila entre o Outro e o sujeito. No terceiro 

tempo a sanção integra a cadeia significante e o sujeito.  

Considere-se que A (grande Outro) deve ser lido em três níveis distintos: 

(a) como lugar de onde o sujeito recebe sua própria mensagem de maneira 

invertida, ou seja, como lugar de sanção como negação do sentido de produção da 

mensagem (inversão).  

(b) como grupo de posições dadas pelo par ordenado (S1, S2), [significante 

mestre e significante do saber], que estão expostos às montagens de implicação do 

sujeito, de metáfora e de metonímia.  

(c) como espaço de multiplicação da diferença por repetição, com se verifica em 

um sistema de oposições entre traços constitutivos, ou marcas, de um sistema de escrita. 

O campo dos sintomas de linguagem fica assim definido por estas três funções, 

admitindo-se o sujeito como domínio e o Outro como contra-domínio da função de 

linguagem. 

Para finalizarmos, gostaríamos de realizar algumas mudanças no modelo de 

multiestratificação dos sintomas de linguagem. Alteramos o modelo, retirando a 
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metáfora e metonímia como um eixo entre o sujeito e a linguagem, para introduzirmos o 

objeto a, como intermediário entre a enunciação imaginária e a Lei.  

 

 

 

 

 

18. Quadro Modificado do Modelo de Multiestratificação dos Sintomas de Linguagem  
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CONCLUSÃO 

O percurso desta tese traçou a rota de retorno à história da Fonoaudiologia, mais 

precisamente ao modelo demostênico de tratamento fonoaudiológico, às construções 

teóricas oferecidas pela Linguística e Aquisição de Linguagem, pelos Estudos 

Afasiológicos e, ainda, pelos paradigmas clínicos e epistemológicos orientados pela 

Medicina e Psicanálise. Nesse retorno, realizamos algumas paragens, para extrair 

elementos que pudessem compor ou conduzir o sistema de relações e o conjunto que se 

articula, articulação sujeito, linguagem e sintoma.  

Com o caso de Demóstenes realizamos um aprofundamento sobre a sua história, 

a linguagem, o sintoma e sua terapêutica, dentro de uma determinada perspectiva 

cultural, em que a palavra, o corpo e a Lei estão sob o regime político e público, na 

tensão com o particular e o privado. Os fatos ou elementos particulares e privados que 

tivemos notícias só puderam ser extraídos da dimensão política e pública de 

Demóstenes. Diferentemente do caso do Rei George VI e do seu fonoaudiólogo, em que 

pelo filme tivemos acesso a questões mais aprofundadas sobre o privado e o particular. 

Contudo, fica evidente que o método utilizado por Lionel é muito semelhante ao de 

Demóstenes. O trabalho com o corpo, linguagem e memória simultâneos. O uso retórico 

de suas falas para que o Rei pudesse falar dos seus traumas e conflitos, peça 

fundamental para o manejo da transferência. A função da pedra e de se fazer ouvir a 

verdade de seu desejo, a restituição da pulsão invocante da voz, que clama ao outro e o 

convoca a escutá-lo; a posição de escuta que se coloca o fonoaudiólogo, são alguns dos 

exemplos que podemos extrair da recorrência do método de Demóstenes nas práticas 

fonoaudiológicas. Como vimos no caso de Van Riper, Silvia Friedman e Isis Meira que 

as diferentes concepções da gagueira exprimem diferentes entendimentos do que vem a 

ser a linguagem, bem como a primazia conferida a cada uma de suas funções: 
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comunicação, expressão, pensamento e socialização. Isso explica não só a flutuação de 

abordagens terapêuticas, mas porque na constituição da prática fonoaudiológica 

diferentes saberes sobre a linguagem são evocados como áreas fundadoras: a Pedagogia, 

a Linguística, a Filosofia e a Psicologia. Todas essas áreas se confundem ainda com a 

perspectiva transformativa de cura ou tratamento, historicamente ligada à Medicina.  

Especificamente, no caso de Demóstenes podemos fazer diversas relações sobre 

a dimensão política e pública da linguagem. A relação entre a linguagem e o discurso 

epidítico é produzida pelo efeito do ato da fala, pela dificuldade em formar laços sociais 

na experiência cotidiana do falante. Os juízos sofridos sobre a sua fala – Argas, Batalo, 

Gago, extraídos da cultura e da coletividade na constituição do falante, impõe 

historicamente ao sujeito determinado uso da palavra e do corpo, num plano imaginário 

e simbólico. A transformação do laço social teve que envolver uma certa economia 

libidinal e uma organização de poder, que corresponde à universalidade de conflitos 

constitutivos do falante e a inscrição particular do sujeito no campo da linguagem. Uma 

das formas de enunciação imaginária do sintoma de linguagem é análogo ao discurso 

jurídico, que está a serviço de persuadir, prescrever, administrar, julgar, defender e 

regular o uso da fala, que exerce efeitos de poder, autoridade e sanção sobre o falante. 

Como o signo da persuasão, do convencimento ou convicção, também parece compor a 

semiologia fonoaudiológica, em virtude dos efeito produzidos na escuta do ouvinte; (b) 

pelos efeitos do uso da língua;(c) efeito do próprio ato de fala. O bem dizer é um dizer 

sobre a verdade, na psicanálise é a verdade do desejo, em Demóstenes do seu desejo de 

se tornar Orador. Em pesquisa que realizamos anteriormente levantamos como hipótese, 

a partir da extração do campo jurídico, três conceitos operativos da formação dos 

sintomas de linguagem, que se integram sobre diferentes formas de sanção, no sentido 

jurídico do termo: 
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Thémis Sanção da lei Como assunção da língua pelo falante 

Nómos Sanção à Lei Como submissão do falante às regras da linguagem 

Diké Sanção pela Lei Como ato de reconhecimento da fala, da língua e da 

linguagem pelo outro 

                                                                                 (Gouvêa, Freire, Dunker, 2011). 

 

Ainda podemos observar que a mal-estar em Demóstenes abarca outras duas 

dimensões, em relação à posição que o sujeito assume diante da linguagem: (a) 

coercitividade subjetivamente experienciada, como, por exemplo: “tenho que falar 

assim, a fala impõe-se a mim desta e não de outra maneira” e (b) restrição de 

possibilidades objetivamente vividas, como “não posso me exprimir de tal ou qual 

modo como gostaria”.  

As marcas iconográficas e iconofônicas das palavras são traços que marcaram o 

seu corpo e sua experiência corporal com a linguagem e, ainda, registram um meio de 

gozo que insatisfaz as leis da língua, é preciso entrar em uma outra circularidade de 

satisfação, convocar o corpo, pôr a voz em uma musicalidade com a palavra. Estes são 

alguns efeitos que contribuem para o determinismo dos sintomas fonoaudiológicos, 

causado pela relação do sujeito com a linguagem. Podemos observar a importância da 

escuta na clínica fonoaudiológica, porque imprime marcas de leitura sobre o caráter, as 

emoções e o pathos (amor e ódio) no sujeito falante.  

Podemos, portanto, sintetizar o modelo terapêutico fonoaudiológico de 

Demóstenes, que cumpre a função de mito fundador da clínica, em quatro eixos: (a) a 

cura por meio de uma transformação do corpo-língua– (lalangue) da musicalidade a 

palavra, os efeitos da lalangue ultrapassam amplamente os da linguagem, englobando, 

também, os efeitos de gozo numa vertente da palavra que não se dirige ao Outro.. A 
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experiência de falar com pedrinhas na boca, subir e descer ladeiras falando e passar a 

espada no corpo enquanto falava, reorganizou o trabalho de repertório oral com a 

percepção de falar para si e para o outro que realiza uma circulação de prazer no corpo, 

na dependência do olhar e da voz; (b) a passagem do amargor na experiência da voz ao 

reencontro com a satisfação, prazer e gozo em falar e em ouvir – e se fazer ouvir, de 

invocar o grito na costa, de recitar poemas, trata-se de um trabalho que se ancora na 

experiência estética. A poesia produz um efeito maravilhoso que, ao lê-la, o sujeito pode 

se reconhecer no drama do eu, com a autoridade e o poder da língua; (c) isso envolve 

processos entre a linguagem (fala e escrita) e o pensamento (retórica). A relação com a 

retórica mudou os processos de pensamento e linguagem. Sua carreira de logógrafo, 

como fazedor de discursos, permite aprofundar e aperfeiçoar a organização, a 

construção e a exposição de ideias, por um trabalho em que a escrita de discursos, 

proêmios, orações, realiza um exercício de memória, em que sobrevive a cena 

enunciativa; (d) o que leva a um reposicionamento discursivo diante de seus 

interlocutores (laço social). Estava fora do discurso social (sendo gago), faz uma 

transformação restitutiva. Reconquista a língua para realizar o seu desejo, torna-se 

orador. Portanto, Demóstenes muda  sua posição: (a) frente ao outro, (b) em relação ao 

sentido, (c) em relação à experiência. Estas são posições de escuta do fonoaudiólogo.  

A linguagem do ponto de vista saussuriano na relação com o sujeito falante, que 

extraímos é de que haveria sintomas de linguagem formados especificamente no campo 

da língua e sintomas que poderiam ser formados na dimensão da fala. Vimos que o 

signo é marcado pelas relações de negação, diferença e oposição, desse modo, uma 

leitura do sintoma de linguagem, no eixo da língua, poderia ser traduzido como efeito 

do sujeito que se submeteu ao uso de uma língua, que escapa às leis de combinação e 

substituição que a língua impõe. Há outro tipo de imposição da negação, oposição e 
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diferença em jogo, na dimensão do excesso ou da falta, da antecipação ou do atraso, de 

modo que, o falante nega o significante ou sujeito; a continuidade ou descontinuidade; o 

significante ou significado; o sentido ou não sentido; a ideia ou som; a semelhança ou 

dessemelhança. 

Jakobson nos permitiu extrair dos dois aspectos da linguagem, a seleção e a 

combinação, ou melhor, metáfora e metonímia, dois tipos de funcionamento da língua 

na fala que, no afásico, tende a predominar um ou outro. Propomos, a título de hipótese, 

que na fala do gago haveria uma formação sintomática predominante no eixo da 

contiguidade, na fala do dislálico predominante no eixo da combinação e nos atrasos de 

linguagem uma falha nos dois eixos. 

Com a proposta de De Lemos, as transformações que ocorrem com o infans para 

se tornar falante são determinadas pelas relações que o sujeito estabelece com a fala do 

outro, a língua e a própria fala. Especularidade, complementaridade e reciprocidade 

recortam a língua do ponto de vista da divisão eu – outro. No primeiro tempo, a criança 

é mais falada do que fala, no segundo, o sujeito se submete à ordem da língua, a criança 

passa a falar, mas sua fala contêm erros que recortam a fala do ponto de vista da 

intrusão do sujeito na cadeia significante. O terceiro tempo caracteriza-se pelo 

reconhecimento do erro, correções e reformulações: recortam a linguagem no intervalo 

entre fala e escuta. 

Podemos pontuar aqui um tipo de acontecimento comum entre a normalidade e a 

patologia no desenvolvimento da linguagem, que foi desenvolvido por Palladino (2000), 

sobre a repetição. A autora aponta que as crianças repetem a fala do outro e que na 

patologia essas repetições não instauram a significação, a repetição é des-significada, 

uma vez que as incorporações sucessivas da criança impedem que o outro a veja como 
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autora do seu próprio dizer, não há ilusão de autoria no dizer da criança (Palladino, 

2000, p. 657). Assim, podemos estabelecer uma diferença entre as categorias da 

repetição nos sintomas fonoaudiológicos, ao extrair dois tipos de formação semiológica 

na categoria da repetição, a partir do que vimos com Demóstenes e com as teorias de 

aquisição de linguagem. Em Demóstenes a repetição incidia como eco sobre a própria 

fala e o segundo caso a repetição ecoa em relação a fala do outro (Palladino, 2000, p. 

655). Outro ponto a considerar é a dialética saber e não saber em torno da repetição. Há 

uma espécie de repetição que trata-se de um saber apagado (Tassinari, 2009) e um não 

saber, no sentido de que a fala repetitiva é desprovida de significação (Palladino, 2000). 

O que Aquisição de linguagem traz de novo não é apenas um entendimento do 

que é a linguagem, mas um verdadeiro princípio etiológico, ou seja, de que o patológico 

se define por fixação, retenção, atraso, apressamento, bloqueio ou regressão, no interior 

de um processo. Este princípio depende do entendimento do processo: como estágios, 

estruturas constituintes, progresso teleológico, orientação, sentido, e assim por diante. 

Os transtornos da linguagem na criança são o modelo para este grupo etiológico. Mas, 

se poderia inferir que problemas relativos a estas três posições podem aparecer no 

adulto, ou seja, a gagueira poderia ser redescrita conforme uma espécie de fixação na 

segunda posição.  

Com Freud, podemos observar a linguagem como modelo do aparelho psíquico 

(Carta 52) e a hipótese etiológica da “falha na transcrição”, um erro na articulação entre 

tradução-transcrição-transliteração dos signos, um problema com o sentido, a letra e 

com o som. Podemos, por fim, observar que a hipótese da falha na transcrição é 

equivalente à retenção na segunda posição de De Lemos, que caracteriza os gagos e 

dislálicos. 
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Podemos observar que a estrutura da clínica psicanalítica introduz uma 

concepção de sujeito, de linguagem e de sintoma articulada em todos os elementos de 

sua clínica. A semiologia, baseada na escuta para a fala, foi fundamental para a 

subversão com a clínica médica e a instauração de um novo modelo clínico. Na 

Medicina, observamos uma semiologia sob a primazia do signo e do seu referente, na 

Psicanálise, a causalidade do significante como forma de ruptura. A desvalorização da 

fala e da escuta na política do tratamento, na Medicina, passa a ser supervalorizada, 

permitida, atenta aos mínimos detalhes, na Psicanálise. O sujeito, na Medicina, é o 

corpo do doente ou a sua doença, na Psicanálise, é o sujeito como efeito da linguagem, 

que, dividido entre a lei e o desejo, extrai um modo particular de gozo. O corpo, na 

Medicina, é função biológica que alterna as operações que o regulam e o desregulam, na 

Psicanálise, é o corpo pulsional engendrado pela linguagem e pelas formas de satisfação 

e insatisfação. A posição de investigador da doença, na Medicina, é exercida pela 

função do médico, na Psicanálise, quem ocupa o lugar de investigador da própria 

história é o sujeito. A transferência, como objeto do tratamento analítico, é uma bússola 

que orienta o analista, a cada sessão. A construção de uma metapsicologia, que associa a 

constituição psíquica, particular de cada sujeito, à dimensão humana e universal 

transcende o espaço clínico da Psicanálise. 

O  mal-estar é proveniente de três fontes: do próprio corpo, do mundo exterior 

ou da relação com o Outro. A inibição é um dispositivo colocado em prática pelo eu 

diante de um sinal de perigo, a angústia.  e o efeito de normalização poderia dar ensejo à 

especificação do que é sintoma, em Fonoaudiologia, e sua relação flutuante com: (a) o 

sofrimento – que pode ser tratado, no caso da gagueira, por incorporação narcísica da 

diferença da fluência; (b) o mal-estar – que implica suspensão da nomeação ou 

hipernomeação; (c) um sintoma, em Fonoaudiologia, não deve ser deduzido apenas da 
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norma, mas também de suas duas dimensões – 1) a coercitividade subjetivamente 

experienciada (“tenho que falar assim, a fala impõe-se a mim desta e não de outra 

maneira”) e 2) restrição de possibilidades objetivamente vividas (“não posso me 

exprimir de tal ou qual modo como gostaria”); (d) distinguir um sintoma (positivo ou 

negativo) de uma inibição ou de uma formação de angústia. 

Os articuladores das hipóteses etiológicas são: 

a) a linguagem como modelo do aparelho psíquico (Carta 52, Freud) e a hipótese 

etiológica da “falha na transcrição” ou um erro na tradução-transcrição-transliteração. É 

o equivalente à retenção, na primeira posição de De Lemos. É o caso de atrasos de 

linguagem. 

b) a linguagem como função intersubjetiva e a hipótese entre sujeito e Outro, a 

partir da função da lei. A lei como função de integração entre sujeito e Outro, via fala 

(leis dialogais), via língua (sujeito ou sentido) e via escrita (a letra – lalangue). É o 

equivalente à retenção, na segunda posição de De Lemos, a aparição do sujeito na 

cadeia significante. É o problema do transitivismo e da gagueira. 

(c) a linguagem como gramática ou estrutura de simbolizações. Estamos no 

plano das relações entre língua e fala, de Jakobson, e do sujeito como “assunção 

individualizada” da língua pelo falante. É o caso das Afasias. 

(d) a linguagem como meio de gozo – a experiência corporal da linguagem. São 

as inibições contextuais, fóbicas ou mutismos seletivos. 
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FALA SUJEITO OUTRO SINTOMA 

Que não se desdobra em 

diferenças. 

Não fala em primeira 

pessoa. 

Sem endereço. Não é 

dirigida a ninguém. 

 

Contínuo sem fim, sem 

pontuação. 

Fala descarnada. Retorno do outro 

como retorno 

sintomático. 

 

Marca da repetição: 

insistente, singular e 

estranha. 

Ator mais que autor. Fala que parece não 

ter demanda para o 

outro. 

 

Longa e murmurada. Aprisionado, condenado a 

reproduzir. 

Falas que não 

reclamam respostas. 

 

Migração de uma fala de 

uma voz para outra. O 

estranho é que pouco 

muda nessa passagem. 

Corpo aprisionado num 

gesto repetitivo que não 

se enlaça a outros e nem 

migra para outro lugar. 

Fala que vem do outro 

mas não é dirigida ao 

outro 

 

Segmentos cristalizados, 

recorrentes e circulares 

(falas prontas). 

Fala presa, sem escuta 

para a sua fala ou para os 

efeitos que ela possa 

produzir nos outros. 

Apagamento de um 

lugar/posição para o 

outro falar. 

 

Produções que não 

transitam. 

Reproduções que não 

voltam (para o outro), 

mas vão para um mesmo 

lugar. 

Repetição refratária no 

que diz respeito ao 

processo de estruturação 

da linguagem e do sujeito. 

Exclusão do outro: de 

sua condição de 

falante e inutilidade 

de sua fala. 

 

Longa e murmurada.  Não há o 

reconhecimento do 

ponto de partida de 

um enunciado: do 

outro como falante. 

 

Sofrida.  Reconhecida sem 

sentido. 

 

Entrecortada, hesitante,  Gera efeito de  
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sincopada. paralisação no outro. 

Articula duas falas.  Não convoca 

interpretação. 

 

Mobilidade restrita.  Não é atribuído o 

estatuto de fala nem 

de falante. 

 

Mesmice perturbadora.  Não há 

reconhecimento no 

enunciado de um 

falante. 

 

Que se perde em uma 

voz. 

 Não legitima a fala da 

criança e nem a 

criança legitima a 

própria fala. 

 

Sozinha.    
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FALA SUJEITO OUTRO SINTOMA 

Alienação da fala da 

criança ao significante da 

mãe. 

Reconhecimento de si 

enquanto “mau falante”. 

Interpreta a fala da 

criança como 

desviante. 

 

 A criança se alienaria à 

identificação do outro  e 

ao seu discurso que 

reconhece a fala da 

criança como semelhante 

a sua. 

Coloca a criança na 

posição de mau 

falante. 

 

  Mãe Interpreta a fala 

da criança como 

semelhante a sua, a 

criança aliena-se nesta 

interpretação por se 

reconhecer nesta fala. 

 

 

FREIRE, Regina Maria. “A linguagem como processo terapêutico: socioconstrutivismo: interações 

eficazes”. 2a. ed. São Paulo: Plexus, 2002. 

 

FALA SUJEITO OUTRO SINTOMA 

Não ocorre a troca de 

papéis. 

Peso do enfrentamento. Interpreta a fala da 

criança como sem 

sentido, tola, incoerente 

ou irrelevante. 

 

Problemas na articulação. Representação fixa. Representação que os 

pais fazem dos filhos 

(como menos capazes 

que as crianças 

normais). 

 

Blocos indeterminados. A síndrome ou a doença 

da qual a criança é 

portadora é representada 

Falta de mobilidade 

entre papéis discursivos 

afasta os interlocutores 

 



218 

 

como um impedimento a 

sua assumpção/ ascensão 

ao papel de falante, de 

interlocutor ativo. 

adultos da adoção de 

uma perspectiva 

estruturante da 

linguagem. 

Diálogo assimetrizado.  Não recorta a 

vocalização da criança 

de forma que possa ser 

transformada em 

elemento de partilha. 

 

Não oferecimento no 

discurso de turnos. 

 Interação virtualmente 

eficaz que acaba 

configurando-se como 

ineficaz. 

 

  Negação ao interlocutor 

infantil o lugar de 

sujeito no discurso. 

 

  Mãe representa incapaz 

de se comunicar 

oralmente. 

 

  Propõe a partilha de 

ações e não de 

linguagem. 

 

  Parceiro infantil como 

sem linguagem. 

 

  Representação da 

criança como membro 

negativo do par. 

 

  Cristalização de 

posições discursivas, 

marcadas sempre pela 

referência a si e a 

criança a terceira 

pessoa. 
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LIER-DE-VITTO, M.F. “Aquisição de linguagem, Distúrbios de Linguagem e psiquismo: um estudo de 

caso” In: Fonoaudiologia no sentido da linguagem. Org. Lier-De-Vitto, M.F. 2a. ed. São Paulo: Cortez, 

135-144, 1997. 

FALA SUJEITO OUTRO SINTOMA 

Produz sons que não se 

transformam em 

significantes. 

Permanecem aquém do 

estado de possibilidade de 

significar. 

Suas falas não foram 

reconhecidas / 

incorporadas como 

matéria a ser 

transformadas. 

 

Vocalizações rígidas.    

Permanecem com ela.    

Não circulam, não 

convivem com o novo. 

   

Esclerosadas.    

Petrificadas.    

Fragmentos duros, sem 

utilidade e valor. 

   

Estrangeiro da / na língua 

materna. 

   

 

 

 

LIER-DE-VITTO, M.F. “Patologias de linguagem: subversão posta em ato”.In: Corpo Linguagem: gestos  

e afetos. Org. Nina Virgínia de Araújo Leite. Mercado das Letras. Unicamp. Campinas. 

 

FALA SUJEITO OUTRO SINTOMA 

Excesso que transborda, 

inclusive do silêncio 

verbal de um sujeito. 

Insistem em não passar 

outra coisa. 

 Transborda em 

expressão mínima num 

olhar, num pequeno 

gesto, num choro, num 

sorriso. 

Esse corpo ao falar O sujeito cede a voz,   
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dramatiza o insucesso. empresta o corpo, põe em 

ato o fracasso de ser 

presença restritiva 

(mesmo que faltosa) na 

linguagem. 

Faz sistema, mas não 

sustenta o sentido. 

Prende o corpo numa fala 

faltosa e sempre 

renovada, que o prendem 

numa repetição ignorante 

de si, mesmo que o 

sujeito possa não 

desconhecer que falha, 

que perde o fio do 

discurso. 

  

Em deriva, quando 

chamado a responder o 

que diz, cede ao jogo das 

referências internas da 

língua. 

   

 

Nadir Maria da Glória Oliveira. Terapia Fonoaudiológica com uma criança autista. Tese de mestrado. 

PUC-SP, 2002. 

FALA SUJEITO OUTRO SINTOMA 

Gritos que pareciam uivos.  Mostrava-se num 

mundo neutro seu. 

Não consegue 

entender a fala. 

Cheia de caroços pelo 

corpo. 

Olhar distante mirando um 

ponto longínquo. 

Não sente dores ao se 

machucar. 

Gritos e palavras 

estranhas que nada 

significavam. 

Atirar brinquedos no 

chão. 

Repetições de gestos. Esquisita.  Repetições de atitudes. 

Olhar a esmo.   Sialorréia. 

Não fala coisa com coisa.   Faz muito barulho. 

Ausente e ininteligível.   Agitado. 

Repete palavras sem 

sentido. 

  Halitose. 
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Muito choro.   Sem controle de 

esfíncteres. 
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Fernanda Dreux Miranda Fernandes. Psicoses infantis: atuação fonoaudiológica e seus resultados. Tese 

de mestrado. PUC-SP, 1990.                                   

* São sete crianças estudadas. 

FALA SUJEITO OUTRO SINTOMA 

Ausência. Usa a 3 pessoa no lugar 

da 1. 

Não atende os adultos. Agressividade. 

Ecolalia. Insistência da 

manutenção da 

mesmice. 

Pega a mão da mãe 

para mostrar o que 

quer. 

Não responde por 

estímulos auditivos e 

visuais. 

Repete propagandas. Medo do escuro e de 

brigas. 

Não fica sozinho. Não obedece. 

Reconhece produtos. Pouco sociável. Dependente dos pais. Atenção diminuída. 

Pouco expressivo. Recusa-se partilhar 

jogos e brincadeiras. 

Iniciativa para 

comunicar-se apenas 

com a mãe. 

Manipula 

impulsivamente todos 

os objetos. 

Contato tênue. Não se interessa por 

brinquedos. 

Mãe que quer fazer 

tudo pela criança. 

Não reage quando 

solicitado. 

Tendência de olhar no 

vazio. 

Aparência de um bebê. Conduta hetero 

agressiva. 

Impulsiva. 

Dificuldades em formar 

sentenças. 

Não gosta de ambientes 

com muitas pessoas. 

Não se relaciona bem 

com outras crianças. 

Apego inusual de 

alguns objetos. 

Evita contato ocular e 

físico. 

Conduta auto-agressiva. Ignora ordens e 

pedidos. 

Não participa de jogos. 

Contato ocular precário.  Não colabora. Hábitos estranhos. 

Grita.   Briguenta. 

Lê e escreve.   Irritada. 

Omissão da palavra EU 

quando aparece no texto 

que está lendo. 

 Vocalizações sem 

significado. 

Brincadeiras repetitivas 

e prolongadas. 

Verbaliza ecolalicamente 

propagandas e programas 

de TV. 

  Resiste a mudança de 

rotina. 
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Ri ou fala palavras 

desconexas. 

  Instável. 

Raramente tem iniciativa 

de comunicação. 

  Age como se fosse 

surdo. 

Gagueja.   Rói unhas. 

Risos imotivados.   Birrenta. 

Repetição do que já foi 

dito. 

  Isolada. 

Entonação estereotipada.   Apatia. 

Dificuldade de 

compreensão. 

  Hiperatividade. 

Contato fugaz.   Anda sem parar. 

Aponta o que quer.   Mexe em tudo. 

Inversão pronominal.   Desatento. 

Mímica facial pouco 

expressiva. 

  Estereotipias motoras. 

Estereotipada   Flaps. 
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Ruth Ramalho Ruivo Palladino. Repetições: falas que ecoam na alma. Tese de Doutorado. PUC-SP, 2002. 

São duas crianças. 

FALA SUJEITO OUTRO SINTOMA 

Muito e muito rápido num 

tom de lamento (falava 

rápido e sem parar). 

Afeto não tomou posse, 

ficou no texto da 

subjetividade, numa 

posição de interdito, por 

entre os ditos. 

A palavra alheia, 

limpa, autentica, ele 

fazia retornar ao outro 

para derrubá-lo. 

Sensação de terror e 

angustia se apresentava 

em toda e qualquer 

situação de novidade. 

Repetição imaculada. Fala sem dono. Repetição que 

torturava o outro. 

Apressado. 

Canto inebriante. Réplica que trazia 

angustia. 

Fere. Nervoso. 

Ecolalia impecável e 

chorosa. 

Não podia lidar com 

implícitos. 

Paralisa. Aflito. 

Repetição insólita, 

devastadora. 

Não se olhava. Preso na palavra do 

outro. 

Corpo sem viço. 

Voz chorosa e lamurienta 

que trazia a sua aflição. 

Ambigüidade (familiar 

x estranho/ inédito). 

Corpo encolhido que 

fazia o outro querer 

acolhê-lo. 

Movimento sem muita 

destreza, lento, contido. 

Língua estrangeira. Fragilizado. Fala relativamente 

indecifrável. 

Crises convulsivas. 

Representações postas em 

um interdito. 

Não reconhece a 

polissemia da palavra. 

Afeto silenciado, mas 

que pode ser ouvido 

Parecia ser uma criança 

menor. 

Palavra surge como forma 

de gritar. 

Possibilidade de criação 

minimizadas. 

Ambigüidade na fala 

(sova estranha e 

familiar). 

Medicamentos. 

Texto estrangeiro em sua 

sintaxe. 

Estava a falar de sua 

tragédia. 

Falas de uma mãe que 

diz nos interditos dos 

“sins”, um “não”. 

Corpo encolhido. 

Melodia monótona, 

melocórdia. 

Posição controvertida. Não olhava o outro.  

Ganha voz na perfeição de 

suas falas/ nas repetições 

imaculadas. 

Parecia cantar uma 

grande aflição. 

Não se submete e 

dirige um apelo ao 

outro. 
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Inibição de falar e falar as 

palavras desde a sua seiva 

constitutiva. 

Afeto que vem 

estridente e é usado para 

denunciar e também 

para se esconder. 

Faz suas falas 

ecoarem na alma 

alheia para tentar 

poder viver. 

 

Fala canônica. Indefeso.   

Língua dura, impecável; 

gelada. 

Angústia que arrasa.   

Repetição maculada. Cria uma sintaxe 

inédita. 

  

Língua louca, esquisita. Parecia estar no fio da 

navalha. 

Falas que produziam 

um único sentido. 

 

Desacerto fonológico. Um perigo que no 

angustiado vem num 

alerta tão violento que o 

paralisa. 

Faz surdo aquele que 

se põe a escutá-la. 

 

Desacerto entre a palavra 

dita e o gesto. 

   

Falava algo que não se 

sustentava na curva 

prosódica em que esta fala 

estava alocada. 

Alterações segmentais. 

   

Repetição diferida (que 

causa efeito de ser próprio 

e causa efeito de ser 

insólito). 

   

Repetia a palavra do outro 

em suas instanciações 

discursivas. 

   

Repetições imediatas.    

Aleijando as palavras.    

Permanência do já dito.    

Uma palavra agarrada a    
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outra. 

Recriava constantemente a 

língua. 

   

Repetição que parecia 

mumificar a palavra, 

imobilidade. 

   

Delirante fabricação de 

uma língua. 

   

Língua desvairada, 

divergente, delirante, 

permanente. 

   

Falas acorrentadas umas às 

outras. 

   

Ignora a atualidade de 

enunciação. 

   

Trama fixa entre 

significante e significado. 

   

Palavra que permanecia 

unívoca. 

   

Deslizamento incontrolável 

de já ditos. 

   

Expressões faciais de dor.    

 

Rosana Benine Basso. Retardo de desenvolvimento da linguagem: o fonoaudiólogo e seu 

paciente. Estudo de caso. Tese de mestrado. UNICAMP, 1995. 

 FALA SUJEITO OUTRO SINTOMA 

Silencioso.  Certa “surdez” que 

interfere na atividade 

interpretativa. 

Quieta.  

Participação no diálogo 

limitada (criança ocupa a 

posição de quem responde). 

 Interpretação que 

remete ao “não falar”. 
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A criança precisa da fala do 

outro para construir seus 

enunciados. 

 Criança fraca para 

tudo. 

 

Dependência dialógica.  Emissão da criança 

pouco clara. 

 

Colagens de outros 

discursos. 

 Mãe não escuta a 

criança. 

 

Ora existe uma relação 

mais complexa com a 

linguagem e ora apontam 

para um quadro de 

enunciados menos 

intelígiveis. 

 Comparado com o 

irmão mais velho. 

Comparação que 

diminuía a criança.  

 

Aglutinações.  Visto como 

nenezinho.  

 

Condensações.  Os enunciados não 

eram reconhecidos 

como fala. 

 

Repetição, fragmentação, a 

redução dos segmentos 

fonéticos, repetição de 

justaposição. 

 Criança ocupa o lugar 

de nenê e de doente 

no discurso dos pais. 

 

Enunciados imprecisos, 

ininteligíveis. 

 Criança é falada pelo 

outro. 

 

Instabilidade 

fonética/fonológica. 

   

Uso restrito  de segmentos 

fonéticos/fonológicos. 

   

Tentativas de enunciação.    

Impossibilidade de apoio na 

fala do outro. 

   

Intensidade fraca de voz.     

Enunciados instáveis tanto    
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do ponto de vista semântico 

como sintático e 

pragmático. 

Fragmentos cristalizados.    

 


