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A obra Alzheimer, memória e leitura contempla uma vasta discussão acerca 
do funcionamento da memória e da mente, a partir de um estudo envol-
vendo aspectos da cognição humana, como a linguagem e a leitura. Como 

caráter metodológico, parte de uma investigação de cunho exploratório, de caráter 
transdisciplinar entre as áreas de Linguística, Psicologia, Neuropsicologia, Fonoau-
diologia e Neurociências, com idosos com e sem doença de Alzheimer para expla-
nar o processamento da linguagem e o desempenho linguístico-discursivo desses 
sujeitos nos diversos estágios da doença. Sendo assim trata-se de uma abordagem 
prática da complexidade da função mnemônica da mente humana.  O livro desti-
na-se a estudantes, pro� ssionais, pesquisadores e todos aqueles que se interessam 
sobre memória, mente, cérebro e linguagem. Realiza interface entre áreas de Teoria 
Linguística, Cognição, Fonoaudiologia, Psicologia, Medicina e Neurociências.
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Portuguesa, também pela PUC-MG, in-
vestigando a relação da leitura com os 
processos mnemônicos, em pacientes 
com Alzheimer. Tem experiência na área 
de Linguística e sua atividade de pes-
quisa e docência está voltada para as 
áreas de: cognição, � loso� a da lingua-
gem, semântica, pragmática, semiótica, 
neurociências, processos de Letramento, 
funcionamento dos gêneros discursivos 
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O livro de autoria de Priscilla Chantal, 
intitulado Alzheimer, memória e leitura, 
não tem, a princípio, um tipo de leitor 
a ser privilegiado, tal o número de cat-
egorias, de campos de conhecimento e 
de redes que intercalam objetos múlti-
plos numa abordagem interdisciplinar. 
O livro pauta-se, todavia, por uma ori-
entação bastante clara que busca lançar 
luzes sobre a seguinte questão: que con-
tribuições pode o avanço do conhecimen-
to sobre a linguagem, sobre a cognição 
humana prover, para pro� ssionais que 
dispõem, como um dos seus instrumen-
tos de pesquisa e de análise, as práticas 
discursivas em ambientes marcados pela 
presença de sujeitos com algum “dé� cit” 
de linguagem? 
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Apresentação

O livro de autoria de Priscilla Chantal Duarte Silva, intitulado 
Alzheimer, memória e leitura, não tem, a princípio, um tipo de leitor a ser 
privilegiado, tal o número de categorias, de campos de conhecimento e 
de redes que intercalam objetos múltiplos numa abordagem interdisci-
plinar. O livro pauta-se, todavia, por uma orientação bastante clara que 
busca lançar luzes sobre a seguinte questão: que contribuições pode o 
avanço do conhecimento sobre a linguagem, sobre a cognição humana 
prover, para profissionais que dispõem, como um dos seus instrumentos 
de pesquisa e de análise, as práticas discursivas em ambientes marcados 
pela presença de sujeitos com algum ‘deficit’ de linguagem? 

Apesar de sua abrangência, a reflexão da autora seleciona categorias 
específicas no campo da linguística – signo, sentido, leitura, interação -, 
no campo da cognição – percepção, atenção, memória -; no campo 
das práticas discursivas – discurso, leitura, conversação. Esse conjunto 
de categorias já é por si mesmo complexo, quando assumido em sua 
funcionalidade num campo específico de conhecimento, e se torna 
ainda mais complexo, como o fez a autora, quando se vale das cate-
gorias que o compõem numa rede que busca uma explicação para o 
desempenho de sujeitos portadores da Doença de Alzheimer. Trata-se, 
portanto, de um duplo desafio que a autora soube estruturar e fazer 
fluir na experienciação desses sujeitos com a atividade de leitura, que 
serviu de base para a sua análise.

Na montagem de seu quadro teórico e visando ao objetivo maior de 
sua análise – uma avaliação do processo de leitura em situações diversas 
de interação com os sujeitos da pesquisa -, a autora desenvolve uma vasta 
reflexão sobre o conceito de memória, revisando a sua importância não 
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apenas em termos de sua tipologia funcional – memória de trabalho, 
episódica, semântica, procedural -, como de sua correlação estreita com 
a consciência, com a percepção, com o contexto. De modo especial, a 
correlação da memória com a linguagem, aspecto determinante para a 
sua análise, é destacada em diversos momentos do livro e se concentra, 
decisivamente, sobre a leitura, a partir da qual mecanismos de produção 
de sentido, de processos inferenciais são instrumentalizados para uma 
análise da experienciação com os sujeitos da pesquisa.

Não se pretende nessa apresentação, pela sua brevidade necessária, 
antecipar em detalhes aquilo que constitui o foco central da reflexão 
da autora, isto é, uma caracterização específica dos procedimentos e 
dos resultados que são propiciados pela pesquisa desenvolvida. Quanto 
aos procedimentos, é o percurso das categorias de diferentes campos 
teóricos que melhor expressa o investimento de pesquisa que busca, de 
modo diligente, explicações para os processos de compreensão afeitos aos 
sujeitos da pesquisa. Esse caminho, sinuoso nos detalhes conceituais que 
as categorias requerem, é um convite aberto aos leitores que poderão 
recompô-lo num formato  próprio em razão de interesses localizados. 

Quanto aos resultados, deve-se ressaltar a importância que a au-
tora deu, na compilação dos dados e em todo processo de sua análise, 
à interação, um fator decisivo para a compreensão de qualquer fato de 
linguagem, quando estão em jogo práticas discursivas. Nesse particular, 
a reflexão da autora renova em muitos aspectos os procedimentos de 
análise, pois possibilita que os sujeitos da pesquisa não tenham o seu 
desempenho discursivo visto apenas a partir de protocolos pré-estabe-
lecidos, mas do seu real desempenho quando lê um texto, ainda que 
esse processo implique algum tipo de intervenção motivadora do pes-
quisador. Por que esse fato deve ser destacado no processo de análise?

Ainda que os limites da pesquisa desenvolvida nos obriguem a ver 
os resultados apontados com alguma reserva, os procedimentos adotados 
pela análise servem de parâmetro para uma compreensão mais clara e 
realista de pessoas afetadas em sua capacidade discursiva. Assim, o texto 
não constitui um diagnóstico da prática discursiva sobre a classe de 
sujeitos acometidos pela Doença de Alzheimer, mas singulariza uma 
avaliação de indivíduos dessa classe, em função das circunstâncias his-
tórico-culturais e das condições interativas vigentes no momento das 
entrevistas, as quais foram descritas de forma precisa ao longo da análise. 
Por razões dessa natureza, os resultados alcançados pela autora devem ser 
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vistos numa perspectiva de ampliação do leque de estratégias que nos 
levem a uma seleção de dados para análises cada vez mais condizentes 
com a forma de vida dos sujeitos e com a sua experienciação efetiva 
no ambiente social em que se acham inseridos. 

Enfim, o livro não é um receituário de protocolos, mas um convite 
a pesquisadores e a profissionais para novas investigações, novos projetos 
com base na conduta de pesquisa adotada.  

Hugo Mari
PUC Minas 
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