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APRESENTAÇÃO

Neste livro, abordaremos um funcionamento hesitati-

vo bastante frequente no discurso de sujeitos com doença 

de Parkinson: os deslizamentos do dizer em contexto fo-

nético-fonológico recorrente. 

Nosso interesse mais particularizado pelo estudo 

desse funcionamento das hesitações ou, de modo mais 

amplo, pelo estudo das próprias hesitações, resultou, pri-

meiramente, do fato de nos situarmos em um lugar que 

consideramos privilegiado para a observação de questões 

mais gerais de linguagem, e, de modo mais específico, de 

suas características em sujeitos parkinsonianos: o lugar 

da interseção entre os campos de conhecimento da Fono-

audiologia e da Linguística. Situados nesse lugar, nosso 

interesse acabou voltando-se para a observação empírica 

e teórica dessas questões. 

Em nosso contato cotidiano com questões de lingua-

gem (clínicas e teóricas), no qual defrontamos com a in-

terseção desses dois campos, o teórico e o empírico, temos 

constatado que as hesitações são bastante frequentes nos 

enunciados falados de parkinsonianos. A literatura (bio-

médica), ao explicar teoricamente seu funcionamento 
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nesses enunciados, considera que são decorrentes sobre-

tudo de aspectos orgânicos alterados pela doença. 

Situados, no entanto, justamente na interseção entre 

a Fonoaudiologia e a Linguística, inquietou-nos esse en-

tendimento da literatura biomédica e nos questionamos: 

Seriam de fato os aspectos orgânicos os únicos a expli-

car a singular ocorrência dessas hesitações no discurso de 

sujeitos parkinsonianos? 

De antemão, antecipamos ao leitor que nossa respos-

ta a essa questão é negativa. Especialmente porque as 

hesitações se caracterizam por serem, antes e acima de 

tudo, um fenômeno da linguagem. Mostram-se presen-

tes quando a linguagem é adquirida, ocorrem durante o 

seu funcionamento, considerado normal, nos adultos, e, 

muitas vezes, potencializam-se em sua dissolução, como 

acontece no caso dos problemas decorrentes da doença de 

Parkinson. Explicar, portanto, seu funcionamento no dis-

curso de sujeitos parkinsonianos supõe levar em conside-

ração não apenas a ação dos aspectos orgânicos envolvidos 

na doença, mas também, e principalmente, os aspectos 

linguístico-discursivos. 

E foi justamente essa a nossa proposta ao desenvolver-

mos o estudo que resultou neste livro. Ao buscarmos as 

características do funcionamento hesitativo deslizamen-

tos do dizer em contexto fonético-fonológico recorrente 

no discurso de um sujeito parkinsoniano – o qual identifi-

caremos como NL –, apoiamo-nos essencialmente em tra-

balhos de base linguístico-discursiva, segundo os quais as 

hesitações seriam marcas, no discurso, de momentos mais 

turbulentos da negociação entre o sujeito que se mostra 

no discurso e os outros que o constituem (tanto o sujeito 

quanto o discurso) como tal. 

Na medida em que objetivamos problematizar o en-

tendimento da literatura biomédica sobre as questões de 

linguagem na doença de Parkinson, em nosso estudo, em 
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um primeiro momento, fizemos a descrição das caracte-

rísticas do funcionamento hesitativo que chamamos de 

deslizamentos do dizer em contexto fonético-fonológico 

recorrente e, em um segundo momento, procuramos de-

monstrar em que medida tais características resultariam 

de fatos recuperáveis no processo discursivo.

Um fato a ser destacado a respeito dos trabalhos de 

natureza biomédica que tratam da doença de Parkinson – 

sobre os quais, privilegiadamente, se assenta a literatura 

fonoaudiológica voltada para a doença – é que são raros 

aqueles que mencionam explicitamente as frequentes 

hesitações no discurso dos parkinsonianos e, quando o 

fazem, entendem como hesitações principalmente o nú-

mero de pausas ou o tempo de sua duração. Outras marcas 

linguísticas de hesitação são muito pouco exploradas por 

essa literatura e, até onde nossa pesquisa bibliográfica 

conseguiu alcançar, nenhum trabalho se atém especifi-

camente ao estudo do funcionamento desse aspecto tão 

característico do discurso dos parkinsonianos. 

Por sua vez, no que diz respeito à literatura de base 

linguística que se preocupa em estudar as hesitações, tam-

bém até onde nosso levantamento bibliográfico conseguiu 

alcançar, poucos trabalhos dão atenção às hesitações em 

casos como os de doença de Parkinson.

Essas lacunas nos dois tipos de literatura acabam por 

dificultar tanto a compreensão sobre a abrangência e as 

características dos problemas de linguagem decorren-

tes da doença de Parkinson, quanto sobre sua avaliação 

e terapia fonoaudiológicas, especialmente porque uma 

necessária interdisciplinaridade entre a Linguística e a Fo-

noaudiologia (que, como se sabe, têm a linguagem como 

elemento fundamental em sua constituição como campos 

de conhecimento) se mostra ainda como uma construção 

inicial no contexto brasileiro. 
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Desse modo, por um lado, no interior da Fonoaudio-

logia, não são muitos os trabalhos que se assentam sobre 

contribuições que a Linguística pode oferecer, tanto no 

que se refere ao funcionamento considerado normal da 

linguagem, quanto àquele considerado patológico. Por 

outro lado, ao buscarmos na literatura linguística estudos 

que pudessem auxiliar no entendimento dos problemas 

de linguagem relacionados à doença de Parkinson, obser-

vamos muito pouca preocupação com esses problemas. 

No entanto, alertava Jakobson (1973), ao estudar fenô-

menos linguísticos relacionados à afasia, “os linguistas 

não podem abster-se de tomar um papel mais ativo na 

investigação dos transtornos da fala” (p.45).

Diante do ainda restrito diálogo entre esses dois cam-

pos do conhecimento no que diz respeito à doença de Par-

kinson, muitos dos problemas relacionados à linguagem 

são diagnosticados pela Fonoaudiologia como patologias 

e tratados especialmente a partir do ponto de vista neu-

rológico. Mas não se pode atribuir apenas ao campo da 

Fonoaudiologia essa restrição, já que é ainda pequena a 

contribuição da Linguística, no Brasil, para modificar 

esse quadro. 

Assim, mostra-se como uma possibilidade de contri-

buição do estudo apresentado neste livro constituir, jun-

tamente com outros trabalhos com enfoque semelhante, 

um instrumental de pesquisa de base linguística para a 

produção de conhecimentos que propiciem avanços na 

compreensão das alterações de linguagem de sujeitos com 

lesões neurológicas, sobretudo com doença de Parkinson. 

Outras contribuições mais pontuais também podem ser 

mencionadas:

• Considerando que a Fonoaudiologia, tradicional-

mente, privilegia o aspecto formal da língua e, em 

decorrência, não prioriza os aspectos linguístico-dis-
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cursivos subjacentes às alterações de linguagem, pre-

tendemos, ao estudar o funcionamento hesitativo, 

mostrar a importância de uma visão linguístico-dis-

cursiva dele para melhor compreensão dos proble-

mas que, no interior desse campo do conhecimento, 

são caracterizados como distúrbios de linguagem ou 

que, em outra perspectiva, caracterizariam uma fala 

sintomática.

• Pretendemos, ainda, com o nosso estudo, possibilitar 

melhor compreensão acerca do funcionamento hesi-

tativo no campo da Linguística, levando para esse 

campo reflexões feitas a partir da análise de dados 

extraídos de contextos patológicos da linguagem.

Este livro está organizado em quatro capítulos. No 

Capítulo 1, “A doença de Parkinson”, o leitor encontrará 

um apanhado teórico de como têm sido estudadas as he-

sitações em sujeitos com essa doença, bem como uma sín-

tese de nossa compreensão teórica sobre elas. Para tanto, 

nele apresentaremos estudos que consideramos repre-

sentativos da literatura biomédica sobre essa doença, os 

quais ilustram, de modo privilegiado, como os aspectos 

relacionados à linguagem têm sido entendidos nessa lite-

ratura. Mais especificamente, será destacado um desses 

aspectos, as hesitações, e como elas têm sido entendidas 

em trabalhos sobre a linguagem nos sujeitos parkinso-

nianos construídos sob diferentes perspectivas teóricas. 

Apresentaremos nesse capítulo, ainda, de modo breve, os 

conceitos que fundamentarão a análise dos dados de nosso 

estudo.

No Capítulo 2¸ “Aspectos metodológicos”, apresenta-

remos aspectos do banco de dados do qual selecionamos 

o material utilizado no estudo, bem como o recorte rea-

lizado, dentre o vasto material que compõe o banco, para 

a escolha do sujeito e da sessão de conversação analisada. 
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Ainda nesse capítulo, faremos uma breve caracterização 

das hesitações e dos critérios utilizados para a seleção dos 

enunciados analisados.

No Capítulo 3, “Resultados e discussão”, apresentare-

mos os dados recolhidos, o funcionamento e as caracterís-

ticas das hesitações.

Por fim, nas “Considerações finais”, retomaremos 

caminhos percorridos ao longo do trabalho, destacando 

as contribuições que esperamos ter oferecido, sobretudo 

aquelas que podem fornecer subsídios para a clínica de lin-

guagem com sujeitos afetados pela doença de Parkinson.
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