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Desde 1999, venho defendendo a relevância de categorias postuladas pelo 

Círculo de Bakhtin – com destaque para os conceitos de enunciado, acabamento e 

querer-dizer (intuito discursivo), dentre outros – para a descrição e análise de 

enunciados de sujeitos afásicos; noções que vem sendo cada vez mais utilizadas na área 

dos estudos neurolinguísticos2 e acompanhadas, mais recentemente, de outros conceitos 

e reflexões, para tratar dos aspectos éticos envolvidos na pesquisa e no 

acompanhamento terapêutico desses sujeitos. Nesse sentido, têm sido produtivos e 

inspiradores os diálogos com pesquisadores como Freitas (2010), Brait (2009), Sobral 

(2009), Amorim (2009), Miotello (2011), Ponzio (2008, 2010), Petrilli (2009) e Faraco 

(2009), dentre outros.  

Bakhtin (1929/1988: 90) criticou a Linguística do início do século 20, que 

relegou a função comunicativa da linguagem a um segundo plano ao eleger a língua e 

não a fala – retomando a dicotomia postulada por Saussure – como objeto de estudo, 

corrente que Bakhtin denominou objetivismo abstrato e também criticou o subjetivismo 

idealista, que via o fenômeno linguístico como um ato de criação individual. Segundo o 

autor, tanto um como outro impediam a compreensão totalizante da linguagem e propôs 

a interação verbal como superação dialética dessas posições.  

O ato de fala e seu produto, a enunciação, não podem ser explicados somente a 

partir das condições do sujeito falante, mas também não podem dele prescindir. Não se 

pode compreender a enunciação fora de uma situação concreta e se essa condição não 

for considerada, diz Bakhtin, trata-se de ficção científica.  O autor criticou também o 

esquema normalmente utilizado na Linguística formal, para se referir aos participantes 

de um ato comunicativo, para representar o papel do outro – o locutor – normalmente 

desconsiderado no processo (NOVAES-PINTO, 1999). Em suas palavras: 
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(...) quando o papel do outro é levado em consideração, é como um 
destinatário passivo que se limita a compreender o locutor. O enunciado 
satisfaz ao seu próprio objeto (ou seja, ao conteúdo do pensamento 
enunciado) e ao próprio enunciador. A língua só requer o locutor – apenas o 
locutor – e o objeto de seu discurso, e se, com isso, ela também pode servir 
de meio de comunicação, esta é apenas uma função acessória, que não toca à 
sua essência. É óbvio que a coletividade linguística, a multiplicidade dos 
locutores são fatos que não podem ser ignorados quando se trata da língua, 
mas esse aspecto não é necessário ou determinante quando se trata de definir 
a natureza da língua em sua essência (BAKHTIN, 1997, p. 290) 

 

Tal esquema gera “uma imagem totalmente distorcida do processo complexo da 

comunicação verbal”, diz Bakhtin. E autor prossegue, com sua crítica contundente: 

 

Nos cursos de linguística geral (até nos cursos sérios como os de Saussure), 
os estudiosos comprazem-se em representar os dois parceiros da 
comunicação verbal, o locutor e o ouvinte (quem recebe a fala), por meio de 
um esquema dos processos ativos da fala no locutor e dos processos passivos 
de percepção e de compreensão da fala no ouvinte. Não se pode dizer que 
esses esquemas são errados e não correspondem a certos aspectos reais, mas 
quando estes esquemas pretendem representar o todo real da comunicação 
verbal se transformam em ficção científica (BAKHTIN 1997, p. 290) 3 

 

A respeito do sistema da língua e da sua relação com seu uso concreto, Bakhtin 

diz que este dispõe de uma reserva imensa de recursos puramente linguísticos para 

expressar formalmente o ato vocativo: recursos lexicais, morfológicos (flexões 

correspondentes, os pronomes, as formas pessoais dos verbos), sintáticos (os diferentes 

clichês e as modificações das orações). Entretanto, essas formas só podem implicar um 

destinatário real no todo de um enunciado concreto. Segundo o autor:  

 

Esses recursos especializados da língua (recursos gramaticais) jamais 
abrangem, claro, todas as expressões pelas quais a fala se dirige a um 
destinatário. Certos recursos linguísticos podem até estar completamente 
ausentes; ainda assim o enunciado refletirá, com grande agudeza, a influência 
do destinatário e de sua presumida reação-resposta. É sob uma maior ou 
menor influência do destinatário e de sua presumida reação-resposta que o 
locutor seleciona todos os recursos linguísticos de que necessita (BAKHTIN, 
1997, p. 326).  

 

Os indivíduos operam, assim, sobre os recursos da língua – recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais – e os transformam em enunciados. As unidades da língua 

são indeterminadas, vagas, confusas, porque resultam de um menosprezo pela natureza 

                                                           
3 Os Gêneros do Discurso foi escrito entre 1952 e 1953. Está incluído na obra “Estética da Criação 
Verbal”, que reúne textos escritos em épocas diferentes, segundo Souza (1998, p. 39). 



do enunciado, este sim a unidade real da comunicação. É necessário considerar o 

equilíbrio entre o valor que têm as formas estruturantes da língua, inclusive suas 

organizações lexicais e sintáticas e o fato de que essas unidades e regras não foram 

aprendidas fora da experiência com a própria língua.  A interação verbal é o lócus de 

superação dessas posições dicotômicas. O ato de fala e seu produto, a enunciação, não 

podem ser explicados somente a partir das condições do sujeito falante, mas também 

não podem dele prescindir.  Tendo a enunciação uma natureza social, não se pode 

compreendê-la fora de uma situação concreta. Nos modelos estruturais, “a linguagem é 

considerada do ponto de vista do locutor como se este estivesse sozinho, sem uma 

forçosa relação com os outros parceiros da comunicação verbal” (ibid, p. 289). 

 

Enunciado e acabamento 

 

Os conceitos de enunciado e acabamento têm fundamental importância para a 

descrição e análise da produção de linguagem dos sujeitos afásicos e para a 

compreensão dos processos alternativos de significação – verbais e não-verbais. 

Segundo Bakhtin, o conceito de enunciado supera os problemas que são próprios das 

unidades desvinculadas da natureza real da linguagem – palavras, frases, orações:  

 

A indeterminação e a confusão terminológicas acerca de um ponto 
metodológico tão central no pensamento linguístico resultam de um 
menosprezo total pelo que é a unidade real da comunicação verbal: o 
enunciado. A fala só existe, na realidade, na forma concreta dos enunciados 
de um indivíduo: do sujeito de um discurso-fala. O discurso se molda sempre 
à forma do enunciado que pertence a um sujeito falante e não pode existir 
fora dessa forma.  (...) As fronteiras do enunciado concreto, compreendido 
como uma unidade da comunicação verbal, são determinadas pela 
alternância dos sujeitos falantes, ou seja, pela alternância dos locutores. 
Todo enunciado - desde a breve réplica (monolexemática) até o romance ou o 
tratado científico - comporta um começo absoluto e um fim absoluto: antes 
de seu início, há os enunciados dos outros, depois de seu fim, há os 
enunciados-respostas dos outros (ainda que seja como uma compreensão 
responsiva ativa do outro). O enunciado não é uma unidade convencional, 
mas uma unidade real, estritamente delimitada pela alternância dos sujeitos 
falantes, e que termina por uma transferência da palavra ao outro, por algo 
como um mundo “dixi” percebido pelo ouvinte, como sinal de que o locutor 
terminou.  (BAKHTIN, 1997, p. 293) 

 

O conceito de enunciado é fundamental em nossas descrições e análises de 

dados no contexto das afasias, principalmente porque qualquer réplica, mesmo 

monolexemática, constitui um enunciado no interior do processo dialógico. O conceito 



se aplica até mesmo quando a expressão é bastante reduzida e nenhum outro conceito 

relativo às unidades convencionais da língua (palavras, orações) pode dar conta. Assim, 

temos os enunciados de CF: [e´saw e´saw e´sew], os de EF: [ow: ow] e de GS [o´da 

o´da], cuja significação e acabamento só podem ser dados no interior do processo 

dialógico.  

Os conceitos de enunciado e acabamento estão intimamente relacionados. Para o 

autor, “cada réplica, por mais breve e fragmentária que seja, possui um acabamento 

específico, que expressa a posição do locutor”. É possível responder a um enunciado e 

tomar, com relação a uma réplica, uma posição responsiva. A fronteira do enunciado é 

definida em função da alternância dos sujeitos. Nos critérios para estabelecer a noção de 

acabamento encontra-se um dos conceitos que entendemos ser um dos mais produtivos 

para descrever e analisar os dados de linguagem no contexto do estudo das afasias: o de 

querer-dizer ou intuito discursivo. 

 

Querer-dizer 

 

 Os sujeitos afásicos (mesmo aqueles com grau de afasia considerado “leve”) 

frequentemente reportam suas dificuldades para dizer tudo o que querem ou precisam. 

Os seus relatos são importantes para compreendermos a natureza do impacto da lesão 

neurológica sobre o funcionamento linguístico-cognitivo e para suas vidas. Mesmo 

quando os incentivamos, dizendo que estão “falando bem”, eles se mostram 

insatisfeitos, pois não conseguem dizer “tudo o que querem”. Nos casos mais graves, o 

“tratamento exaustivo do objeto do sentido”, termo utilizado por Bakhtin, torna-se 

praticamente impossível.  O conceito de querer-dizer pode ser substituído, na maioria 

dos contextos, por intuito discursivo ou por projeto de dizer. Segundo Bakhtin, o 

enunciado é marcado pelas circunstâncias individuais, pelos parceiros individualizados 

e suas intervenções anteriores e é por isso que  

 

os parceiros diretamente implicados numa comunicação, conhecedores da 
situação e dos enunciados anteriores, captam com facilidade e prontidão o 
intuito discursivo, o querer-dizer do locutor, e, às primeiras palavras do 
discurso, percebem o todo de um enunciado, em processo de 
desenvolvimento  (BAKHTIN, 1997, p. 301) 

  



No caso do trabalho com os afásicos, pela natureza de seus enunciados – que  

prescindem de alguns recursos da língua (muitas vezes monolexemáticos, telegráficos 

ou não-palavras, como vimos acima) – os seus interlocutores (não-afásicos) precisam 

estar atentos a todos os indícios – verbais e não verbais – para dar acabamentos a seus 

enunciados, buscando compreender seu querer-dizer ou chegando o mais próximo 

possível dele. Desenvolver a capacidade dos afásicos de voltarem a participar do jogo 

discursivo – na arena da linguagem – é um dos desafios do trabalho realizado no CCA.   

 

Por uma Filosofia Linguagem como Filosofia da Escuta 

 

Busquei, neste texto, sintetizar algumas questões acerca da contribuição de três 

conceitos bakhtinianos – enunciado, acabamento e querer-dizer – para a descrição e 

análise de enunciados de sujeitos com afasias. Temos buscado compreender na obra de 

Bakhtin, mais recentemente, o conceito de ato ético e responsável, não para que seja 

aplicado diretamente a alguma instância de análise, mas porque sintetiza uma postura 

com relação ao agir na vida, bem como as escolhas teórico-metodológicas que devemos 

fazer – de modo responsável – o tempo todo.  Essas questões, segundo Faraco (2009), 

estão subjacentes às reflexões de Bakhtin e seu círculo acerca da linguagem, da dialogia 

e da alteridade desde seus primeiros escritos.  

Em um mundo cada vez mais logocêntrico, não é difícil imaginar o que significa 

a condição de se tornar afásico. Entretanto, temos tido a oportunidade de ouvir dos 

próprios sujeitos que participam do CCA suas estórias de exclusão, muitas vezes 

devidas à ignorância acerca das afasias (NOVAES-PINTO, 2009). São pessoas que de 

um dia para outro passaram a não existir mais para amigos e parentes; que deixaram de 

ter um trabalho, de terem direito ao lazer, que passam a ser vistos como aqueles que não 

falam e que, portanto, não pensam.   

A reflexão desenvolvida por Ponzio sobre a importância da escuta atenta e do 

dar tempo ao outro parece ser muito apropriada no contexto de nossa discussão. Ao se 

referir ao movimento que chama de “Revolução Bakhtiniana”, que dá título a um de 

seus livros (PONZIO, 2008), Ponzio afirma que tal revolução significa justamente: 

“(…) dar tempo ao outro. Da centralização de si mesmo à centralização do outro” 

(PONZIO, 2010, p. 4). A Filosofia da Linguagem, para o autor, deveria ser uma 

Filosofia da Escuta, da recepção da palavra do outro e de sua compreensão responsiva.  



Encerro citando as palavras do autor, que estão em plena consonância com o 

trabalho desenvolvido no Centro de Convivência de Afásicos do Instituto de Estudos da 

Linguagem (CCA/IEL/UNICAMP) e com os demais conceitos bakhtinianos aos quais 

me dediquei ao longo deste trabalho: 

 

(...) esse é o ponto central da relação com a outra palavra: a posição de 
escuta, o colocar-se em escuta; e o colocar-se em escuta significa 
simplesmente isso: dar tempo ao outro, o outro de mim e o outro eu; dar 
tempo e dar-se tempo. Esse não é nem o produtivo tempo de trabalho, 
mercadoria, nem o relaxante tempo livre. É o tempo disponível, disponível 
para a alteridade, a alteridade de si mesmo em relação à própria identidade e 
a alteridade do outro em relação à sua identidade. (...) Escutar significa, ao 
invés, deixar tempo para o outro (PONZIO, 2010, p. 25-26).  
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