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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES PARA 
A CLÍNICA FONOAUDIOLÓGICA

Ao longo deste livro, caracterizamos um funciona-

mento hesitativo linguisticamente marcado, em sua estru-

tura, por aspectos fonético-fonológicos, a partir de suas 

relações com outros planos da língua, bem como com fatos 

das condições de produção do discurso em que emergiu.

Por meio do estudo que originou o livro, além das con-

tribuições que buscamos oferecer para o entendimento 

dos problemas de linguagem em parkinsonianos, tanto 

para o campo de pesquisa linguístico quanto para o fono-

audiológico, outra contribuição que acreditamos possível, 

como desdobramento de nossa análise, é propiciar um 

momento de reflexão para o fazer clínico fonoaudiológico.

As relações dos deslizamentos do dizer com aspectos 

mais formais da língua nos levaram a questionar proce-

dimentos frequentemente utilizados durante a avaliação 

fonoaudiológica. Como observamos na Introdução, nos 

aspectos da linguagem que se mostram alterados em 

sujeitos com doença de Parkinson, as pesquisas fonoau-

diológicas e biomédicas enfatizam a qualidade vocal e as 

imprecisões articulatórias; a fluência verbal; e, ainda, as 

disfluências. Deve-se também ressaltar que as pesquisas 
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que levaram a essa ênfase baseiam suas avaliações e coletas 

de dados prioritariamente em amostras de produção con-

tínua de vogais; repetição de listas de palavras; nomeação 

de palavras pertencentes a um mesmo campo semântico 

ou que iniciam com o mesmo fonema; leitura oral de fra-

ses ou de trechos de textos. 

A maior parte das publicações a que tivemos acesso 

não menciona explicitamente as hesitações e estuda-as, 

assim como os demais aspectos da linguagem, de um 

ponto de vista exclusivamente orgânico.

Debruçando-nos sobre o modo de avaliação e de co-

leta de dados priorizado em tais pesquisas, não nos sur-

preende que a sua explicação para os achados enfatize os 

déficits em aspectos motores/cognitivos. Tampouco nos 

surpreende que seja reduzida a menção às hesitações ou 

que ela não exista, tanto como fenômeno empírico quanto 

como fenômeno linguístico, nessas pesquisas: abordá-las 

mais diretamente pressuporia extraí-las de dados mais 

próximos daqueles que são obtidos em situações reais de 

uso da linguagem, e não em situações mais artificiais. 

Nesse mesmo sentido, o fazer clínico fonoaudiológico 

que se volta para os problemas de linguagem em parkin-

sonianos, frequentemente sustentado por tais pesquisas, 

costuma basear a avaliação da condição de linguagem des-

sas pessoas em simulações ou pequenos recortes de sua 

produção linguística falada. Na medida em que esse tipo 

de coleta de informações, durante o processo avaliativo, 

baseia-se predominantemente em emissões de sons ou 

em repetições de palavras, perdem-se, nesse processo, 

importantes informações sobre como se dão os mais reais 

e cotidianos eventos de uso da linguagem em sujeitos afe-

tados pela doença de Parkinson. Esse fazer empobrece as 

possibilidades de análise e acaba por restringir a atuação 

fonoaudiológica ao trabalho com situações controladas de 
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produção de fala, que não se reproduzem na prática efeti-

va da linguagem nos/dos parkinsonianos.

No entanto, como procuramos demonstrar, os desli-

zamentos se caracterizam como marcas de tensões que se 

mostram no eixo sintagmático da linguagem. Para per-

ceber tais tensões, é necessário atentar de modo bastante 

acurado para alguns pontos dos dados de linguagem regis-

trados para avaliação e/ou terapia. Principalmente para 

uma análise mais precisa dos processos linguístico-dis-

cursivos envolvidos nesses pontos de tensão, com o fim 

de detectar seu funcionamento no discurso, é essencial 

que o fonoaudiólogo baseie sua interpretação em dados 

recolhidos em diferentes situações discursivas, já que a 

regularidade desse funcionamento nem sempre pode ser 

resgatada em apenas uma situação. Ainda, nesse olhar 

para as situações de tensão no discurso mostrada pelo tipo 

de marca hesitativa que detectamos, seria importante:

• buscar, pela escuta atenta e pela análise das grava-

ções, regularidades que sustentem os discursos resul-

tantes da relação entre terapeuta e interlocutor par-

kinsoniano;

• centrar a atenção não apenas na marca hesitativa, mas 

nas possíveis relações que o sujeito procura manter 

com os enunciados que a circundam;

• observar como é construída a linearidade dos enun-

ciados (do sujeito e do interlocutor);

• buscar os diferentes planos da língua envolvidos na 

tensão evidenciada na marca hesitativa – em nossos 

dados, como vimos, as marcas fonético-fonológicas 

apontavam tanto para tensões nesse plano, quanto 

para tensões nos planos morfológico, sintático e/ou 

semântico.

Estendendo essas recomendações para dados de lin-

guagem que envolvem outras áreas do conhecimento fo-
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noaudiológico, podemos pensar que é preciso olhar não 

apenas para o chamado erro (ou falta, ou, ainda, caracte-

rística sobre a qual recai a queixa do paciente), mas para 

todo o material linguístico que o circunda, postura que 

acreditamos ter assumido, justamente em razão de nossa 

vivência na interseção entre os campos da Fonoaudiologia 

e da Linguística.

Situarmo-nos nessa interseção permitiu-nos detec-

tar, privilegiadamente, no funcionamento hesitativo que 

analisamos, sua relação com caraterísticas do discurso 

que sustentava a relação terapeuta–sujeito parkinsoniano. 

Como ressaltamos, o objeto discursivo doença se mos-

trou dominante na relação discursiva analisada. Tendo 

em vista o modo como, predominantemente, a doença é 

entendida no âmbito social e no científico – por suas ca-

racterísticas orgânicas e pelo efeito dessas características 

sobre o sujeito, uma vez que o afetam e, muitas vezes, o 

incapacitam –, cabe ao terapeuta entender até que ponto 

ele é atravessado e/ou se deixa atravessar por esse objeto, 

colocando-se ou sendo colocado na condição “de doente”. 

Entender esse atravessamento é necessário porque possi-

bilitaria ao terapeuta e ao sujeito parkinsoniano melhor 

avaliação dos impactos que essa condição provoca, desde 

modificações na vida cotidiana até possíveis sentidos com 

que o objeto discursivo doença circula, mobiliza ou é mo-

bilizado no espaço terapêutico. 

Foi o que procuramos fazer, ao comparar a ocorrência 

das marcas hesitativas em relação aos objetos discursivos 

doença e estudo. Como vimos, a emergência no discur-

so do objeto doença foi marcada pela maior frequência 

dessas marcas, bem como por um modo predominante 

de o sujeito se posicionar diante da doença: pelo lugar da 

dificuldade. Por meio dessa comparação, pudemos verifi-

car que ele acaba por reafirmar o modo como a doença de 

Parkinson é construída no interior da literatura biomédi-
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ca, já que suas características (orgânicas), bem com suas 

possíveis causas e formas de tratamento, são entendidas 

como estando fora do sujeito e, portanto, acometendo-o 

de modo a impossibilitá-lo ou incapacitá-lo.

Os efeitos dessa construção (e propagação social) 

fazem que o espaço terapêutico seja construído como o 

lugar em que se trataria a doença, o que naturaliza a emer-

gência do objeto doença como eixo organizador do discur-

so terapêutico. Em decorrência dessa naturalização, como 

o profissional fonoaudiólogo muitas vezes encontrará se-

manalmente o paciente, com frequência será solicitado 

a acompanhar e esclarecer o funcionamento e o desen-

volvimento da doença, bem como o prognóstico para o 

paciente. Nesse tipo de construção, torna-se fundamental 

que esse profissional conheça as características da doença 

de Parkinson descritas pela literatura biomédica, para que 

possa informá-las ao seu paciente.

Em outro tipo de visão, esse tipo de conhecimento 

poderia servir também para que, de algum modo, o te-

rapeuta possa conter determinados tipos de efeitos desse 

lugar – o da doença – ocupado pelo sujeito parkinsoniano. 

Um modo de ele redirecionar os sentidos preferencial e 

socialmente mobilizados por esse lugar seria propiciar, 

mesmo em situação clínica, um lugar para a reflexão acer-

ca desse objeto, reconstruindo-o na situação terapêutica e 

por meio dela, o que permitiria ao sujeito parkinsoniano 

deslocar-se do lugar em que se coloca ou é colocado em re-

lação a esse objeto tal como ele é reafirmado socialmente.

Para tanto, além de se ater aos estudos tradicionais, 

é imprescindível que o terapeuta aprofunde seu olhar 

sobre o sujeito que tem diante de si e sobre as construções 

discursivas entre eles estabelecidas, para que possa traba-

lhar com o que está atravessado pela “ilusão necessária do 

eu” e pelos “lugares imaginários ocupados nessa relação”, 

dando espaço aos outros lugares discursivos possíveis.
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Relembrando a sessão discursiva analisada neste livro, 

quando nela observamos a emergência do objeto estu-

do, notamos que a documentadora, discursivamente, foi 

colocada pelo sujeito parkinsoniano fora de seu lugar de 

terapeuta e transformada em foco do processo discursivo. 

Nessas situações, como mostramos, os deslizamentos do 

dizer em contexto fonético-fonológico recorrente tendem 

ao desaparecimento. Ressalta, assim, a importância de o 

fonoaudiólogo estar atento ao discurso do sujeito quando 

ele se desloca ou é deslocado do lugar da doença e também 

quando o foco do dizer não recai sobre ele. Em momentos 

oportunos, é importante devolver ao paciente/sujeito os 

efeitos sobre ele desses deslocamentos de lugares, para 

que possa perceber nele mesmo as mudanças em seu dizer. 

E assim como é essencial que no ambiente terapêutico 

haja espaço para o sujeito debruçar-se sobre o lugar da 

doença, esse ambiente também deve permitir que aflo-

rem outros objetos discursivos, para que o paciente/su-

jeito possa assumir outros lugares que o constituem, sem 

reduzi-los a apêndices do “ser doente”. Essa possibilidade 

de ele se deslocar entre lugares que o constituem pode 

inclusive – e por que não? – concretizar-se se o terapeuta 

lançar mão de outros espaços terapêuticos, que podem ser 

construídos até mesmo por meio de um aproveitamento 

diferenciado do espaço físico. Pode-se pensar, por exem-

plo, em um uso de uma cozinha terapêutica, ou mesmo de 

um jardim, para favorecer mudanças de posições–sujeito 

ocupadas nas relações terapêuticas.

Numa concepção como essa, poderiam ser objetivos 

de uma terapia fonoaudiológica com parkinsonianos:

• proporcionar melhora/manutenção dos aspectos 

formais da língua;

• favorecer um lugar de pensar sobre o lugar discur-

sivo da doença;
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• proporcionar diferentes tomadas de posição do 

sujeito, por meio da criação de situações de afasta-

mento da posição de “sujeito doente”.

Para conduzir uma terapia orientada por tais objetivos, 

é fundamental que o fonoaudiólogo potencialize as muitas 

faces da linguagem que constituem uma relação terapêu-

tica e não se restrinja à relação paciente/doente afetado 

por acometimentos de fora do sujeito versus terapeuta/

detentor do conhecimento.

Embora a doença de Parkinson seja uma condição 

amplamente descrita como resultante de aspectos orgâni-

cos – e não estão sendo colocados em segundo plano os 

efeitos desses aspectos sobre e para o sujeito –, ressalte-

-se que o objeto da Fonoaudiologia é a linguagem e, em 

decorrência, também toda a subjetividade inerente à pro-

dução do discurso.

Considerando a doença como lugar imaginário e des-

locando-a, assim, do lugar preferencial com o qual ela é 

social e cientificamente construída como objeto discursi-

vo, qualquer prática clínica deixa de ser exclusivamente 

exterior ao sujeito, já que, fruto do olhar com que desen-

volvemos o trabalho que deu origem a este livro, ele passa 

a ocupar o centro dessa prática, como aquele que pode 

mudar o lugar do qual se vê e, portanto, a posição que 

ocupa. Essas possibilidades de deslocamento – do que 

significa a doença e do que significam os diferentes lu-

gares que o paciente/sujeito pode ocupar nessa prática 

e em outras de sua vida cotidiana – deslocam também a 

própria posição do terapeuta: não mais a posição do único 

que detém os instrumentos para possibilitar a melhora do 

doente, mas daquele que tem a possibilidade de repensar 

junto com ele suas formações imaginárias sobre a doença 

e sobre os diferentes lugares que ocupa ou pode ocupar, 

mesmo com a doença. 
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Em outras palavras, trata-se, na clínica da linguagem, 

de perceber “de que outro é preciso se defender, a que 

outro é preciso recorrer para se constituir” (Authier-Re-

vuz, 1990, p.31). 
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