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A interação com diferentes interlocutores em um espaço privilegi-

ado – o grupo terapêutico – leva o afásico a buscar, diante de suas limita-

ções linguísticas, diversos recursos alternativos de significação a fim de se 

fazer entender por todos os parceiros interacionais. Por outro lado, nesse 

contexto, cabe ao terapeuta (fonoaudiólogo) intervir no processo de cons-

trução de sentido, favorecendo a manutenção da intersubjetividade da in-

teração, de um modo cooperativo e incentivador. Esta pesquisa se propôs 

a investigar o uso revozeamento como uma estratégia de intervenção tera-
pêutica no contexto de terapia em grupo de afásicos. O revozeamento con-

siste em uma prática que foi inicialmente investigada em sala de aula e 

apresenta competência para: 1) posicionar os alunos em diferentes alinha-

mentos em relação às proposições e permitir que eles reivindiquem ou não 

a propriedade de suas posições; 2) partilhar reformulações de modo a con-

ceder crédito aos alunos por meio das inferências do professor; 3) fornecer 

apoio e apresentar uma proposta de estratégia de solução de problemas 

(O'CONNOR, 1993). Embora tal prática tenha sido estudada no contexto 

de sala de aula, nossa proposta foi investigar seu funcionamento no con-

texto de terapia em grupo para afásicos. Para tanto, valemo-nos do arca-

bouço teórico metodológico da análise do discurso de filiação norte-ame-

ricana e utilizamos nas análises dados gravados em vídeo e transcritos de 
acordo com convenções propostas por autores da área da interação. Os re-

sultados, em suma, revelaram que a dinâmica interacional criada através 

do uso do revozeamento, atendeu a uma importante premissa da terapia 

fonoaudiológica em grupo – a promoção de simetria interacional no que 

diz respeito à participação de todos os membros do grupo nas atividades. 
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