
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
VIEIRA, R., and CHACON, L. A doença de Parkinson. In: Movimentos da hesitação: deslizamentos 
do dizer em sujeitos com doença de Parkinson [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: 
Cultura Acadêmica, 2015, pp. 17-41. ISBN 978-85-7983-664-0. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - A doença de Parkinson 
 

 

Roberta Vieira  
Lourenço Chacon 



1 
A DOENÇA DE PARKINSON

A doença de Parkinson é estudada especialmente pela 

literatura biomédica. De acordo com essa literatura, ela 

resulta de uma alteração do sistema extrapiramidal que 

provoca a redução dos neurônios dopaminérgicos da 

substância negra (Machado, 2000; Samii, Nutt; Ranson, 

2004). Essa alteração neurológica ocasiona, ainda segun-

do essa literatura, características motoras consideradas 

clássicas na doença: tremor; rigidez muscular; lentidão na 

execução dos movimentos (Samii, Nutt; Ranson, 2004; 

Dias; Limongi, 2003; Murdoch, 1997). 

O tremor, frequente nos membros, é definido como 

“movimentos rítmicos, involuntários” (Cnoackaert et al., 

2008, p.289). Essa característica motora pode ser mais 

bem percebida distalmente, como nos dedos das mãos, 

mas algumas vezes pode ser vista nas pálpebras, na língua, 

na face ou em outras partes do corpo. 

A rigidez corresponde a um aumento da resistência 

muscular notado durante a execução de movimentos 

(Samii, Nutt; Ranson, 2004; Limongi, 2001). Confor-

me Limongi (2001), para cada grupo de músculos exis-

tem outros, os antagonistas. A rigidez característica da 
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doença de Parkinson ocorre porque a inibição dos mús-

culos antagonistas, normalmente realizada para facilitar 

um movimento, não se dá de modo eficaz. Nos sujeitos 

parkinsonianos, “quando um membro é deslocado pas-

sivamente [...] podem-se sentir, superpostos à rigidez, 

curtos períodos de liberação rítmicos e intermitentes, fe-

nômeno que recebe o nome de sinal de roda denteada” 

(id., ibid., p.17). 

Além do tremor e da rigidez, também são observadas, 

nos sujeitos parkinsonianos, lentidão e redução na execu-

ção dos movimentos. De acordo com Murdoch (1997), 

“os movimentos da face apresentam marcada escassez de 

movimentos nas atividades volitivas e emocionais. Quan-

do ocorrem respostas emocionais, tendem a se desen-

volver lentamente e a se prolongar (por exemplo, sorriso 

fixo)” (p.207-8). 

Pelo exposto, nota-se que os problemas de ordem mo-

tora são largamente descritos pela literatura biomédica. 

Os aspectos mencionados foram citados já na primeira 

descrição da doença, feita em 1817 por James Parkinson. 

O autor detectou, em sujeitos afetados pela doença, movi-

mentos trêmulos involuntários e reduzida ação muscular, 

com propensão para curvar o corpo para a frente e mar-

char a passos rápidos. Verificou também dificuldades na 

deglutição, na articulação de palavras e voz fraca, o que, 

segundo ele, tornava a fala difícil de ser compreendida por 

aqueles que tinham constante contato com esses sujeitos. 

Essa observação de James Parkinson é de grande interesse 

para nosso trabalho, pois os problemas de linguagem de-

correntes da doença, embora restritos à produção da fala, 

foram mencionados em sua primeira caracterização.

Seguiram-se vários outros trabalhos, no interior da 

literatura biomédica, que se ocuparam em observar aspec-

tos que podemos considerar relacionados à linguagem nos 

sujeitos parkinsonianos.
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Canter (1963), por exemplo, descreveu o que chamou 

de comportamento de fala de um grupo de pacientes par-

kinsonianos. Para tanto, baseado na leitura oral de um 

texto, realizou medições sobre intensidade, pitch1 e dura-

ção (número e média da duração de pausas, frases e síla-

bas) na fala desses sujeitos.

Streifler e Hofman (1984) investigaram a influência 

da rigidez e do tremor em diferentes características da 

fala: a intensidade, o pitch, a velocidade e o timbre, além 

da inteligibilidade. Salientaram que a “monotonia” é ca-

racterística presente nas alterações de fala relacionadas à 

doença e que alguns parkinsonianos tendem a apresentar 

desordens na velocidade da fala, além de hesitações, ca-

racterizadas pelos autores como o aumento do tempo das 

pausas. 

Nessa mesma perspectiva, Barbosa (1989) observou, 

na fala de sujeitos parkinsonianos, comprometimento da 

fonação e da articulação, marcado pela redução do volu-

me da fala, pela perda da capacidade de inflexão da voz e 

por distúrbios de ritmo, quadro que configura, segundo o 

autor, um tipo de disartria2 hipocinética. 

Também Fenton, Shain’schley e Niimi (1982) obser-

varam a presença do que consideraram desordens do trato 

vocal e disartria. Além das características já destacadas 

por Barbosa (1989), os autores incluíram, como desor-

dens, a presença de rouquidão e a aspereza na voz dos 

parkinsonianos, que seriam decorrentes da movimenta-

ção assimétrica das pregas vocais, resultado da condição 

muscular patológica típica da doença de Parkinson.

 1 Variações de frequência fundamental da fala, como percebidas 

auditivamente.

 2 Trata-se de anormalidades na fala e na voz, em geral associadas à 

doença de Parkinson, que provocam redução da inteligibilidade 

da fala, o que afeta negativamente a comunicação interpessoal e a 

qualidade de vida (Ramig; Fox; Sapir, 2004).
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Em trabalhos mais recentes, Ramig, Fox e Sapir (2004) 

apontaram como principais desordens de fala em parkin-

sonianos: intensidade reduzida, diminuição da inflexão 

vocal (também chamada pelos autores de fala monótona), 

voz rouca e imprecisão articulatória. Resultados seme-

lhantes são encontrados em Gasparini, Diaféria e Behlau 

(2003), e ainda em Ferreira, Cielo e Trevisan (2009), que 

detectaram alterações vocais de grau moderado e, ainda, 

na frequência fundamental de parkinsonianos.

Notamos, nos trabalhos mencionados, que os aspectos 

da linguagem nos sujeitos afetados pela doença de Parkin-

son são considerados problemas de fala. De acordo com a 

literatura biomédica, esses problemas remetem primor-

dialmente a duas instâncias da produção da fala. Uma 

delas relaciona-se às dificuldades motoras de produção 

da voz, com destaque para aspectos da qualidade vocal 

(como a rouquidão) e para outros que a literatura linguís-

tica caracterizaria como de natureza prosódica, como a 

intensidade vocal. Já a segunda instância é aquela relacio-

nada às dificuldades motoras de produção dos segmentos 

da fala (vogais e consoantes). Destaque-se que, dentre 

os trabalhos que se voltaram para essas dificuldades de 

articulação, alguns mencionam também características da 

linguagem que poderíamos considerar como hesitações. 

Voltaremos a essa questão mais adiante.

Chamou-nos a atenção na literatura biomédica, no 

entanto, o trabalho de Spencer e Rogers (2005), que vai 

além, em alguma medida, desse enfoque nas dificulda-

des motoras da fala de parkinsonianos. Embora tomem 

como ponto de partida os movimentos envolvidos na 

produção de vogais e consoantes, os autores não se vol-

tam apenas à execução motora de tais movimentos, mas 

também para o que chamam de programação motora dos 

movimentos. Esta programação corresponderia, segundo 

eles, ao “processo de transformação de representações 
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linguístico-simbólicas em um código motor” (p.347). Ao 

investigarem possíveis relações entre a programação de 

movimentos da fala e a programação de movimentos dos 

membros, os autores levantaram a hipótese de que pro-

cessos cognitivos estariam envolvidos nelas, na medida 

em que antecederiam a execução dos movimentos. Além 

de chamarem a atenção para a possibilidade de alterações 

que envolveriam a manutenção de representações cogniti-

vas e motoras em parkinsonianos, eles observaram nesses 

sujeitos, ainda, uma possível perda da habilidade de ra-

pidamente transicionar entre movimentos e/ou arranjos 

cognitivos.

Esse trabalho se distancia, de certo modo, daqueles 

que privilegiam apenas os movimentos envolvidos na 

execução da fala, embora ainda se restrinja à análise de 

um aspecto bastante específico da linguagem: a articu-

lação de vogais e consoantes na produção de palavras 

monossilábicas.

Essa abertura, que permitiu levar em conta outros 

aspectos da linguagem envolvidos na produção da fala, 

além daqueles de natureza motora, já pode ser observada 

em outros trabalhos desenvolvidos no campo biomédico. 

Hayashi et al. (1996), Hayashi, Hanyu e Tamaru (1998), 

Fiels et al. (1999), entre outros, consideram a linguagem 

uma habilidade cognitiva3 que, juntamente com outras 

(como a memória, a coordenação visomotora, as habi-

lidades visoespaciais, o raciocínio abstrato e a atenção), 

estaria comprometida nos sujeitos afetados pela doença 

de Parkinson. Nessa mesma perspectiva, Barbosa et al. 

(1987) investigaram o que chamam de disfunções neu-

 3 Não encontramos, nos trabalhos da área biomédica a que tivemos 

acesso, definição explícita sobre o que se poderia entender por 

“cognitivo”. Observamos apenas que alguns trabalhos relacio-

nam as questões cognitivas às chamadas funções superiores, que 

seriam, a nosso ver, de ordem neurofisiológica.
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ropsicológicas presentes nos sujeitos parkinsonianos e 

identificaran alterações em funções caracterizadas como 

memória, abstração, gnosia visual, dentre outras. Para 

esses autores, a linguagem, assim como outras funções 

cognitivas, estaria prejudicada nesses sujeitos, contudo, 

se comparada com outras funções superiores, haveria “re-

lativa preservação da linguagem” (p.115). Destaque-se 

que o que Barbosa et al. consideraram como linguagem 

refere-se apenas ao que denominam de “fluência verbal”.

Mas não são apenas esses autores que fazem essa redu-

ção. Também em Flowers, Robertson e Sheridan (1995) 

a “fluência verbal” corresponderia à habilidade de es-

pontaneamente gerar palavras de dada categoria em curto 

período de tempo – em geral, um minuto. Essa habilidade 

é medida por meio de testes que exploram capacidades 

associativas reveladas por meio de dois tipos de resgates 

de palavras: o fonêmico e o semântico (Henry; Crowford, 

2004). No primeiro tipo de resgate, a capacidade associa-

tiva se verifica pela produção de palavras que iniciam com 

a mesma letra (como se vê, confundem-se, nesse tipo de 

teste, letras e fonemas) e, no segundo tipo de resgate, pela 

produção de palavras que remetem a determinada catego-

ria conceitual (como comida, animais ou mobília).

Nota-se, pois, nesse tipo de proposta, que a avaliação 

do que se entende por fluência verbal sustenta-se em tes-

tes bastante padronizados, que consideram apenas a capa-

cidade associativa de produzir palavras. Não bastasse essa 

restrição metodológica, a própria concepção de fluência 

que se pode inferir desse tipo de proposta a reduz a um 

dos eixos de organização da linguagem, o paradigmático, 

na medida em que apenas “habilidades associativas” são 

testadas. 

Mas, nos trabalhos desenvolvidos no campo biomédi-

co voltados para a chamada fluência verbal, outras carac-

terísticas são consideradas. É o que se vê, por exemplo, em 
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Gurd (2000): ao comparar resultados de testes que avalia-

ram a chamada busca semântico-lexical de palavras (word 

search), concluiu que o déficit na fluência verbal estaria 

relacionado somente às questões cognitivas (ou seja, se-

mântico-lexicais), excluindo o envolvimento dos aspectos 

motores na produção da fluência. Conclusão semelhante 

é encontrada também em Henry e Crowford (2004), para 

os quais a chamada fluência verbal estaria mais compro-

metida em parkinsonianos que apresentariam déficits 

cognitivos do que naqueles nos quais esses problemas não 

haviam sido detectados. Por sua vez, em uma compara-

ção entre sujeitos com e sem doença de Parkinson, Dag-

dar, Khatoonabadi e Bakhtiyari (2013) observam déficits 

no desempenho dessa fluência predominantemente em 

sujeitos com a doença. Por fim, ao detectarem alterações 

apenas no que avaliaram como fluência verbal fonológica 

em parkinsonianos, Souza e Cardoso (2014) as correlacio-

naram ao tempo de escolaridade e à preservação cognitiva 

dos sujeitos analisados.

Por essa amostra, pode-se perceber que a maioria dos 

estudos desenvolvidos no campo biomédico considera os 

problemas de linguagem de sujeitos parkinsonianos como 

decorrentes de aspectos orgânicos afetados pela doença. 

Dentre esses aspectos, destacam-se os motores (como ob-

servamos nos estudos sobre as alterações vocais e articu-

latórias nos sujeitos parkinsonianos) e os cognitivos, em 

sentido neurofisiológico (como observamos nos estudos 

que aproximam a linguagem das chamadas funções cog-

nitivas superiores).

Os aspectos da linguagem são entendidos, ainda, a 

partir de um ou outro subsistema da língua. Com efeito, 

são privilegiados: seu plano fonético-fonológico, visto 

especialmente a partir dos movimentos articulatórios 

envolvidos na produção da fala e do resgate de palavras, 

entendido como fonêmico; ou seu plano léxico-semân-
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tico, no interior de um recorte bastante restrito do que 

se entende por resgate de palavras de caráter semânti-

co. Como consequência dessa redução, outros aspectos 

constitutivos da linguagem, como os discursivos, sequer 

são considerados. Dito de outro modo, ao investigarem 

os aspectos da linguagem relacionados à doença de Par-

kinson, os estudos de natureza biomédica fazem recortes 

que privilegiam um ou outro aspecto da língua e tendem 

a considerar os problemas nos aspectos da linguagem in-

vestigados como resultantes de alterações orgânicas carac-

terísticas da doença.

No entanto, como já observamos, no interior da lite-

ratura biomédica há trabalhos que mencionam aspectos 

que poderíamos considerar como “hesitações” e que, dada 

a sua importância para a nossa reflexão, trataremos em 

separado a seguir.

A doença de Parkinson e as hesitações

A presença de hesitações4 na conversação de sujeitos 

com doença de Parkinson é aspecto que, a nosso ver, de-

veria merecer mais atenção da literatura, dada a sua larga 

ocorrência na fala desses sujeitos. Esse aspecto desperta 

nosso interesse, em particular, por termos tido acesso ao 

banco de dados de sujeitos parkinsonianos do Grupo de 

Pesquisa “Estudos sobre a Linguagem” (GPEL/CNPq), 

bem como pela nossa experiência clínica com sujeitos aco-

metidos por essa doença. Nessa experiência, notamos que 

a presença das hesitações é fator que se destaca mesmo 

entre os familiares dos sujeitos, que fazem comentários do 

tipo: “Parece que ele está gaguejando.” 

 4 Para um olhar mais aprofundado acerca das hesitações, ver Nasci-

mento (2005).
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Embora as hesitações sejam frequentes nesses sujeitos, 

em nossa pesquisa bibliográfica encontramos poucos es-

tudos, desenvolvidos no campo biomédico, que tratam 

de questões que poderíamos entender como hesitações 

na fala de sujeitos parkinsonianos. Vamos mencioná-los e 

descrever como as caracterizam.

Darley, Aronson e Brown (1969), em um estudo clássi-

co sobre aspectos da linguagem em sujeitos com doença de 

Parkinson, observaram, na fala desses sujeitos, monopich,5 

monoloudness,6 aspereza vocal, consoantes imprecisas e o 

que entendem por silêncios inapropriados. A descrição 

dos autores, mais especificamente no que diz respeito aos 

silêncios, remete às chamadas pausas silenciosas, marca 

hesitativa apontada, por exemplo, por Marcuschi (1999; 

2006). O estudo dos autores mencionados aponta, portan-

to, para a ocorrência de uma marca hesitativa, as pausas 

silenciosas, na fala de sujeitos parkinsonianos, entendidas 

por eles como pausas inapropriadas.

Em outro trabalho, Logemann et al. (1970) chamam 

a atenção para os silêncios inapropriados – considerados 

como desordem prosódica – na fala de sujeitos com doen-

ça de Parkinson. Os autores mencionam ainda desordem 

na velocidade da fala, como curtos movimentos rápidos 

de fala e variações na sua velocidade. 

O trabalho de Canter (1963), já mencionado, também 

faz alusão a aspectos que podemos entender como hesi-

tativos. O autor estudou o que chamou de duração (velo-

cidade de fala, número de pausas e média da duração de 

pausas, frases e sílabas) na fala de sujeitos com doença de 

Parkinson. Nesse estudo, concluiu que não há diferença 

considerável entre o que chamou de duração na fala de 

 5 Percepção da ausência ou da pouca variação da frequência funda-

mental da fala.

 6 Percepção da ausência ou da pouca variação da intensidade da fala.
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sujeitos com Parkinson e na fala de sujeitos sem a doença. 

No entanto, encontrou três sujeitos, dentre os parkinso-

nianos, que apresentavam características peculiares, a seu 

ver, especialmente com relação à velocidade de fala. Dois 

sujeitos apresentaram fala mais lentificada – o método 

utilizado pelo autor para observação da fala foi a leitura 

oral de um texto – e o terceiro apresentou velocidade de 

fala muito mais rápida do que os demais. Canter ressaltou 

que, embora não tenha constatado diferenças sistemáticas 

de velocidade na fala dos sujeitos parkinsonianos e dos 

sujeitos não parkinsonianos, haveria parkinsonianos que 

apresentariam marcantes desvios em relação a esse aspec-

to, o que poderia indicar uma importante característica do 

distúrbio da fala desses sujeitos (Canter, 1963).

 Ainda com relação às pausas, Streifler e Hofman 

(1984) detectaram, na fala de sujeitos com doença de Par-

kinson, o que denominaram de aumento do tempo das 

pausas. 

No interior dos estudos que abordam aspectos que po-

deríamos considerar como hesitações, encontramos tam-

bém o trabalho de Spencer e Roger (2005). Estes autores 

investigaram o que chamaram de programação motora na 

disartria hipocinética – denominação dada às dificuldades 

de fala em sujeitos afetados pela doença de Parkinson. 

Para tanto, observaram o que chamaram de “tempo de 

reação” dos membros, na busca de uma relação entre as-

pectos da fala e a programação/execução de movimentos 

dos membros. Supuseram que os sujeitos parkinsonianos 

teriam reduzida habilidade para mudar rapidamente de 

um movimento (ou programa motor) para outro. Para os 

autores, esse prejuízo ocorreria devido à dificuldade refle-

xa de modificar ou inibir uma resposta presente. Segundo 

eles, “a transição deficiente para um novo movimento 

pode se tornar particularmente pronunciada quando uma 

mudança rápida de uma resposta preparada para uma 
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nova resposta é solicitada” (p.348). Esses mesmos sujeitos 

teriam dificuldade em manter programada a informação 

anterior à iniciação do movimento.

Os autores concluíram, então, que representações 

programadas diminuem antes e durante a iniciação do 

movimento. Tais hipóteses a respeito da programação do 

movimento seriam consistentes, segundo eles, com sinto-

mas da disartria hipocinética. Portanto:

Comportamentos de fala, tais como pausas colo-

cadas anormalmente, dificuldade de progressão do 

enunciado e dificuldade em iniciar a articulação, são 

características de falantes com DP e poderiam resultar 

de uma dificuldade em manter a programação motora 

da fala. Adicionalmente, a habilidade reduzida para 

mudar a programação motora da fala seria consistente 

com comportamentos da fala tais como dificuldade em 

parar uma resposta presente, hesitações marcadas 

entre segmentos de movimento e, ocasionalmente, 

inabilidade em mudar de um movimento para o outro. 

Estes comportamentos são realmente evidentes na fala de 

indivíduos com doença de Parkinson. (Spencer; Rogers, 

2005, p.348; destaques nossos)

Nota-se que os autores destacam as hesitações como 

aspecto presente na fala de sujeitos com doença de Parkin-

son e atribuem sua ocorrência a dificuldades relacionadas 

à programação do movimento. No entanto, assim como 

nos trabalhos mencionados anteriormente, eles destaca-

ram somente as pausas ao tratar das hesitações na fala de 

parkinsonianos.

Outros trabalhos estudaram características das hesi-

tações a partir do que consideraram disfluências na fala 

de parkinsonianos. Nos sujeitos que analisaram, Teixeira, 

Nascimento e Cardoso (2010), por exemplo, identifica-
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ram como disfluências predominantes as omissões, segui-

das de adições e de falsos inícios. Já Goberman, Blomgren 

e Metzger (2010), ao analisarem disfluências no início 

de palavras e entre palavras, identificaram como mais 

característica delas a chamada repetição de movimentos 

(repetições de sílabas e partes de sílabas) e as posturas ar-

ticulatórias fixadas (com ou sem passagem de ar audível). 

Brabo, Minett e Ortiz (2014), por fim, destacaram como 

disfluências mais recorrentes as pausas, as (assim chama-

das) interjeições, as repetições de palavras, de segmentos 

de palavras, de sentenças, de sílabas e de sons, as revisões 

e os bloqueios.

Com base nos trabalhos mencionados, podemos con-

cluir que, além de serem raros os estudos que abordam as 

hesitações no interior da literatura biomédica, eles seguem 

a tendência dos demais produzidos por essa literatura, 

considerando-as como problemas de fala. Mesmo mencio-

nando as hesitações, a maior parte desses estudos restrin-

ge-se a investigar apenas uma marca hesitativa: as pausas 

silenciosas. Aqueles que conseguem ampliar o escopo de 

análise, contemplando outros tipos de marcas, veem-nas 

previamente como disfluências, mantendo-se a tendência 

de considerarem-nas como problemas ou alterações. 

Outro aspecto que chama a atenção nesses trabalhos 

são os recursos metodológicos que utilizam para anali-

sar características da fluência em parkinsonianos. Com 

exceção de Goberman, Blomgren e Metzger (2010), que 

incluem, em sua amostra de análise, um trecho de fala não 

direcionado (embora ainda não se trate de uma situação, 

mesmo que simulada, de conversação), os demais traba-

lhos analisam amostras de leitura em voz alta, de repeti-

ções de frases ou de descrições de cenas, desconsiderando 

outras em que, a nosso ver, as hesitações privilegiadamen-

te se mostrariam: aquelas extraídas de situações menos 

controladas e mais próximas dos reais usos da linguagem.

Miolo_Movimentos_da_hesitacao_(GRAFICA).indd   28Miolo_Movimentos_da_hesitacao_(GRAFICA).indd   28 31/12/2015   14:55:5131/12/2015   14:55:51



MOVIMENTOS DA HESITAÇÃO  29

Numa outra perspectiva, no entanto, pesquisas como 

as de Chacon e Schulz (2000), Zaniboni (2002), Witt 

(2003), Oliveira (2003), Dias (2005) e Nascimento (2005), 

sustentadas em teorias linguístico-discursivas, investiga-

ram aspectos da linguagem de parkinsonianos, com desta-

que para as hesitações. Veremos a seguir alguns resultados 

dos estudos desses autores.

Ao investigar a função das pausas na atividade ver-

bal de dois sujeitos com doença de Parkinson, Chacon 

e Schulz (2000) observaram, dentre outros aspectos, a 

coexistência de “pausas de duração muito longa e pausas 

de duração bastante reduzida” (p.58). De acordo com os 

autores, essa variabilidade estaria relacionada ao que está 

contemplado no tópico conversacional e/ou à menor ou 

maior dificuldade do sujeito em desenvolvê-lo durante 

a atividade enunciativa. Nota-se, na interpretação dos 

autores, um olhar que vai além dos possíveis comprome-

timentos de ordem orgânica que afetariam os aspectos da 

linguagem: a interpretação da variabilidade de duração 

das pausas na conversação de sujeitos parkinsonianos sus-

tenta-se em preceitos desenvolvidos no campo de estudos 

da organização textual-interativa. 

De modo semelhante, Zaniboni (2002) investigou o 

funcionamento das pausas, em especial em início de tur-

nos, em sessões de conversação de sujeitos com doença de 

Parkinson e de sujeitos sem lesão neurológica. A autora 

notou uma diferença na atividade discursiva desses dois 

grupos de sujeitos no que se refere ao número de ocor-

rências de pausas iniciais (que foi maior), bem como às 

características acústicas dessas pausas no primeiro grupo. 

Para Zaniboni, essa diferença pode ser entendida, longe 

de possíveis problemas de ordem motora, como um pro-

cesso alternativo de enunciação ao qual os sujeitos com 

Parkinson recorreriam para manter a efetividade da ativi-

dade dialógica.
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Na mesma perspectiva, Dias (2005) estudou não ape-

nas as pausas, mas também outros tipos de hesitações pre-

sentes no início de enunciados na atividade discursiva de 

sujeitos com e sem lesão neurológica. Os dados encontra-

dos pelo autor permitiram-lhe concluir que a “condição 

de sujeitos parkinsonianos os torna menos propensos a 

controlar, ao mesmo tempo, a deriva dos sentidos e a de-

riva dos movimentos do aparelho fonoarticulatório na 

atividade enunciativa” (p.55).

Dentre os trabalhos desenvolvidos nessa perspectiva, 

destaca-se o de Nascimento (2005). A partir da hipótese 

de que as hesitações (incluindo as pausas) funcionariam 

como marcas de momentos de tensão entre elementos 

linguístico-discursivos, a autora analisou dados extraí-

dos de sessões de conversação de um sujeito com doença 

de Parkinson e de um sujeito sem patologia neurológica, 

atentando não somente aos inícios dos enunciados, mas 

também às hesitações no interior deles.

Na análise, a autora centrou-se na relação entre as 

marcas de hesitação e os trechos de fala relacionados com 

elas, procurando observar: o tipo de noção semântica en-

volvido nessa relação; se ocorria uma contenção ou uma 

abertura para a deriva no dizer; se as tensões envolvidas 

predominavam no eixo sintagmático ou no paradigmático 

da linguagem; se as ações sujeito/língua ocorriam ante-

cipadamente ou em reparação à materialização de pon-

tos de deriva. Com esse olhar, Nascimento caracterizou 

cinco tipos de funcionamento hesitativo: especificações, 

avaliações, mudanças de orientação de sentido, retomadas 

e tropeços. 

As especificações seriam, segundo a autora, momen-

tos nos quais o trecho que sucede o fenômeno hesitativo 

(trecho B) complementaria o trecho que antecede a hesita-

ção (trecho A), encontrando-se os dois trechos, portanto, 

numa mesma orientação de sentido. Nessa relação, o fe-
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nômeno hesitativo (H) evidenciaria “uma ação recíproca 

sujeito–língua no sentido da precisão de expressões se-

mânticas”, marcando momentos de contenção da deriva 

em ambos os eixos: no sintagmático, no qual a atitude do 

falante seria a de tentar controlar antecipadamente o apa-

recimento de elementos coocorrentes, tendo em vista uma 

organização sintagmática pretendida; e no paradigmático, 

no qual a hesitação seria o aspecto que evidenciaria a coo-

corrência de elementos e se anteciparia à ocorrência de um 

único elemento selecionado de um paradigma.

As avaliações seriam momentos nos quais os fenôme-

nos hesitativos evidenciariam uma suspensão do dizer 

em que, numa atitude reflexiva, o sujeito estaria, em B, 

projetando-se no sentido de dar maior precisão a A. Ao 

contrário das especificações, nesse subtipo de fenôme-

no hesitativo haveria maior evidência da ação do sujeito 

sobre a língua, na medida em que este se voltaria para o 

seu próprio enunciado. Nas avaliações, H marcaria pontos 

de reflexão, e não de materialização da deriva.

No terceiro tipo caracterizado pela autora, a relação 

A–H–B seria tal que B se constituiria, em relação a A, 

numa mudança de orientação de sentido na qual a ação 

sujeito–língua se daria, em H, numa atitude antecipatória, 

ocorrendo mudança de assunto, ou numa atitude repara-

dora, em que haveria materialização de escolhas paradig-

máticas recusadas em favor de outras. Na mudança de 

orientação, H marcaria um ponto em que o dizer se ancora 

e, ao mesmo tempo, introduz a deriva.

Nas retomadas, de acordo com a autora, B remeteria 

a um dizer A enunciado anteriormente ao dizer que ante-

cede imediatamente H. Seria um momento no qual, pela 

ação sujeito–linguagem, ocorreria o resgate da orientação 

do dizer e a retomada do mesmo eixo paradigmático, pos-

sibilitando, portanto, a contenção da deriva. 
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O último tipo caracterizado por Nascimento, e que 

nos interessou mais diretamente, diz respeito ao que no-

meia como tropeços. Esse funcionamento, assim como as 

retomadas, também ocorreria, de acordo com a autora, de 

modo reparador, mas seria marcado, no eixo da contigui-

dade (sintagmático), por elementos fonético-fonológicos. 

Além dessa diferença, nos tropeços, B e A apresentariam 

uma relação aparentemente “fraca” com H.

O trabalho dessa autora, a nosso ver, traz importante 

contribuição, ao analisar diversas marcas hesitativas (não 

apenas as pausas) no início e no interior de enunciados. É 

relevante também por não se restringir a marcas, mas ana-

lisar o funcionamento do fenômeno hesitativo no discur-

so. Entretanto, pela amplitude do seu objeto de estudo, a 

autora conseguiu realizar apenas uma primeira caracteri-

zação do funcionamento hesitativo de sujeitos parkinso-

nianos e não parkinsonianos. Seria necessário, portanto, 

verificar a eficácia de cada uma das cinco categorias por 

ela apresentadas.

No nosso trabalho, demos maior atenção ao que 

Nascimento considera como tropeços e que caracteri-

zamos, pelas razões que apresentaremos adiante, como 

deslizamentos do dizer em contexto fonético-fonológico 

recorrente. 

Esse maior interesse decorreu, por um lado, de um in-

teressante aspecto abordado por Nascimento. De acordo 

com a autora, apenas esse funcionamento hesitativo apre-

sentou como foco de tensão a predominância da língua no 

plano fonético-fonológico. Nos demais funcionamentos, 

foi possível recuperar uma relação semântica fortemente 

marcada entre as hesitações e os trechos que as circunda-

vam, de modo diferente dos chamados tropeços, funcio-

namento no qual a autora teve dificuldades para recuperar 

negociações de ordem semântica. 
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Por outro lado, o interesse pela investigação desse fun-

cionamento se deveu ao fato de termos observado uma 

tendência predominante na literatura biomédica no que 

diz respeito ao estudo dos aspectos linguísticos em sujeitos 

com doença de Parkinson: as características observadas nos 

chamados tropeços, nessa literatura, são entendidas como 

resultantes de problemas motores. Portanto, nosso interes-

se pelo estudo mais aprofundado desse subfuncionamento 

hesitativo orientou-se pela busca de outras características 

da linguagem nele envolvidas, além das fonético-fono-

lógicas, já apontadas por Nascimento, sobretudo as de 

natureza discursiva. Para aprofundarmos a investigação 

do funcionamento hesitativo foco do trabalho que origi-

nou este livro, tomamos como fundamentação teórica as 

contribuições dos estudos linguístico-discursivos. 

Contribuições dos estudos discursivos

Em “Análise automática do discurso”, estudo publi-

cado pela primeira vez em 1969, Michael Pêcheux propõe 

“definir os elementos teóricos que permitem pensar os 

processos discursivos e sua generalidade”. Para tanto, o 

autor (1990) se apoia na ideia de que

[...] os fenômenos linguísticos de dimensão superior à 

frase podem efetivamente ser concebidos como um fun-

cionamento, mas [este] funcionamento não é integral-

mente linguístico, [...] e [...] não podemos defini-lo senão 

em referência ao mecanismo de colocação dos protago-

nistas e do objeto de discurso, mecanismo que chamamos 

“condições de produção” do discurso. (p.78) 

Destacaremos algumas considerações que ele faz sobre 

as condições de produção do discurso, conceito funda-
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mental para melhor explorar aspectos observados em nos-

sos dados, como veremos adiante.

De acordo com Pêcheux (1990), todo discurso – toma-

do aqui como o fio do discurso, como a própria materiali-

dade discursiva – é produzido a partir de certo lugar, “no 

interior de uma formação social dada” (p.77). Esse lugar 

é caracterizado pelas condições de produção do discurso, 

que envolvem: relações entre o discurso e elementos que o 

sustentam e que se opõem a ele; relações entre o discurso 

e outros discursos, anteriores, que são evocados e susten-

tam o discurso atual.

Podemos pensar, portanto, que, durante a produção 

de um discurso, entendido como materialidade linguís-

tica, existe uma série de relações que permitem que ele 

se sustente ou determinam a sua organização linguísti-

ca. Ao pensar na produção do discurso, Pêcheux rompe 

com a ideia, bastante comum no campo da Linguística 

na sua época, de transmissão de informação. De acordo 

com o autor, o que ocorre entre interlocutores são efeitos 

de sentido.

Voltando à ideia do autor de que todo discurso é pro-

duzido de determinado lugar, os próprios sujeitos partici-

pantes da produção discursiva seriam “lugares ocupados 

na estrutura de uma formação social” (Pêcheux, 1990, 

p.82). Ele denomina de A e B as posições ocupadas numa 

formação discursiva pelos protagonistas do discurso. 

Portanto, “o que funciona nos processos discursivos é 

uma série de formações imaginárias que designam o lugar 

que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a ima-

gem que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do 

outro” (p.82).

O autor vai além, ao apontar que o referente também 

faz parte das condições de produção. Considera então a 

imagem que A e B têm do referente, que se trata também 

de um objeto imaginário, não pertencente, assim como os 
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protagonistas do discurso, à realidade física da produção 

discursiva.

Apoiamo-nos, no nosso trabalho, nas considerações 

de Pêcheux sobre as condições de produção do discur-

so, sintetizadas por Brandão (2002), as quais abrangem 

o contexto histórico-social, os interlocutores (os quais, 

de acordo com Pêcheux, seriam posições imaginárias 

assumidas na formação discursiva), o lugar de onde tais 

interlocutores falam, bem como a imagem que fazem de 

si, do outro e do referente. Todos esses elementos, aponta 

Brandão, constituem a instância verbal de produção do 

discurso.

Ainda acerca das condições de produção do discurso, 

a contribuição de Pêcheux, para Brandão (2002), estaria 

no fato de não considerar a presença física de organismos 

humanos individuais, mas a representação de “lugares 

determinados na estrutura de uma formação social”. Tal 

concepção fundamenta a noção de sujeito que adotamos 

no nosso trabalho. Portanto, nos distanciamos de con-

cepções empíricas de sujeito, bem como de teorias que 

o reduzem a seus processos conscientes, como fonte do 

(seu) dizer. 

Outro aspecto que foi de grande interesse para o nosso 

estudo, relacionado com a concepção de sujeito, é a noção 

de esquecimento. 

Em estudo publicado em 1975, Pêcheux e Fuchs apro-

fundam a teorização sobre o discurso, lançando mão de 

conceitos como os de formação ideológica, formação dis-

cursiva e assujeitamento. Não nos aprofundaremos, aqui, 

em tais conceitos. Apresentaremos apenas um breve re-

corte acerca do que esses autores chamam de esquecimen-

to no 1 e esquecimento no 2, para melhor compreensão da 

noção de sujeito. 

De acordo com Pêcheux e Fuchs (1990), “elementos 

ideológicos não discursivos (representações, imagens li-

Miolo_Movimentos_da_hesitacao_(GRAFICA).indd   35Miolo_Movimentos_da_hesitacao_(GRAFICA).indd   35 31/12/2015   14:55:5131/12/2015   14:55:51



36  ROBERTA VIEIRA • LOURENÇO CHACON

gadas a práticas etc.)” atravessam as formações discursi-

vas. No entanto, ao produzir uma sequência discursiva, o 

sujeito não recupera essa pluralidade presente no interior 

da formação discursiva que possibilita tal sequência. Nas 

palavras dos autores, a discursividade presente entre as 

formações discursiva/ideológica “se esvanece aos olhos 

do sujeito falante” (p.168).

Trata-se nesse caso do chamado esquecimento no 1. O 

sujeito se esquece daquilo que o descentraliza e atravessa. 

Perde, ao enunciar, a dimensão da pluralidade de elemen-

tos intrínsecos ao discurso. Tem a “ilusão de estar na fonte 

do sentido” (p.169). No entanto, lembram os autores, 

embora a produção de uma sequência discursiva esteja 

calcada fundamentalmente em uma ilusão, esta é necessá-

ria para que essa produção possa ocorrer. 

Além desse esquecimento, que permite ao sujeito ter 

a ilusão de ser fonte do dizer, para os autores ele esquece 

também “o processo pelo qual uma sequência discursiva 

concreta é produzida [...] como sendo um sentido para 

o sujeito” (p.169). Trata-se, nesse caso, do chamado es-

quecimento no 2, que remete à ilusão da transparência 

do dizer. 

Com relação a esse último esquecimento e à multiplici-

dade de sentidos que atravessa uma sequência discursiva, 

em cada uma delas “a produção de sentido é estritamente 

indissociável da relação de paráfrase”. Há, então, segundo 

os autores, elementos relacionados que, embora não apre-

sentem o mesmo sentido, estabelecem relações de sentido, 

pertencendo às mesmas “famílias parafrásticas”. No en-

tanto, em razão do esquecimento no 2, o sujeito se esquece 

dessas relações que compõem uma sequência discursiva.

Aqui, cabe relembrar a concepção de sujeito adota-

da por Pêcheux e Fuchs (1990): um sujeito constituído 

por múltiplos outros sujeitos, atravessado por formações 

ideológicas e que, ao produzir uma sequência discursiva, 
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necessariamente por meio dos esquecimentos no 1 e no 2, 

assume a ilusão de sujeito como origem do seu próprio 

dizer e da transparência de sentido do dizer.

 Como já dissemos, apoiamo-nos na concepção de 

Pêcheux sobre sujeito, considerando-o como uma posição 

imaginária, ocupada no interior de uma formação dis-

cursiva. Trata-se, ainda, de um enunciador descentrado 

que, ao enunciar, esquece a multiplicidade que o constitui 

e imagina ocupar o lugar de centro do dizer, lugar tam-

bém imaginário, conforme o autor. Na medida em que 

a multiplicidade e a dispersão são características de uma 

formação discursiva, ao produzir a materialidade do dizer 

o sujeito está em constante negociação com os outros que 

o atravessam, no interior da formação discursiva que sus-

tenta esse dizer.

Além das contribuições de Pêcheux, foram essenciais, 

para a nossa análise, as considerações de Authier-Revuz 

acerca de sujeito, discurso e heterogeneidades enunciati-

vas. Também distanciando-se da noção de sujeito como 

fonte do dizer, essa autora destaca sua constituição no 

interior do discurso. Ao considerar o discurso como he-

terogêneo, produto de interdiscursos, o próprio sujeito, 

constituído nessa heterogeneidade, também é visto por ela 

como heterogêneo.

Para sustentar essa concepção, Authier-Revuz (1990) 

se baseia no dialogismo bakhtiniano, na medida em que 

“as palavras são, sempre e inevitavelmente, as palavras 

dos outros” (p.26), uma vez que todo enunciado seria atra-

vessado por outros discursos. Segundo a autora, o dialo-

gismo bakhtiniano permite entender que, na produção de 

sentido do discurso, haveria um “centro exterior constitu-

tivo, aquele do já dito, com o que se tece, inevitavelmente, 

a trama mesma do discurso” (p.27).

Para sustentar a hipótese de que o sujeito, pensado no 

interior do discurso, também é heterogêneo, ela se apoia 
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ainda em Pêcheux, pois este entende o discurso como pro-

duto de interdiscursos. Com base nessa concepção, du-

rante a produção do discurso – também visto aqui como o 

fio do discurso –, o interdiscurso seria ignorado pelo sujei-

to, que, “na ilusão, se crê fonte deste seu discurso, quando 

ele nada mais é do que o suporte e efeito” (Authier-Re-

vuz, 1990, p.27). De acordo com a autora, portanto, o 

sujeito que enuncia não recupera todo o interdiscurso que 

o atravessa e o constitui como tal. Não recupera, portanto, 

a heterogeneidade que o constitui.

Além da heterogeneidade advinda da própria cons-

tituição do sujeito no interior do interdiscurso, ou seja, 

a partir das construções históricas que o constituem, a 

autora justifica a sua heterogeneidade também apoiada 

em preceitos da psicanálise – mais especificamente, da 

psicanálise freudiana e lacaniana. De acordo com esses 

preceitos, o sujeito é heterogêneo porque é descentrado, 

cindido, atravessado pelo inconsciente. Não entraremos 

nesse mérito, o do sujeito do inconsciente, mas aborda-

remos o apontamento da autora acerca do que denomina 

“ilusão necessária” de sujeito. Trata-se, de acordo com 

Freud, do fato de que “não há centro para o sujeito fora 

da ilusão e do fantasmagórico, mas que é função desta 

instância do sujeito que é o eu ser portadora desta ilusão 

necessária” (Authier-Revuz, 1990, p.28). 

Apoiando-se em Freud, bem como em Pêcheux (e, 

em alguma medida, em Bakhtin), a autora considera o 

sujeito heterogêneo, seja do ponto de vista psíquico, seja, 

em nosso entender, do ponto de vista sócio-histórico, e 

denomina essa sua heterogeneidade radical de “heteroge-

neidade constitutiva”.

Em ruptura com o EU, fundamento da subjetividade 

clássica concebida com o interior diante da exterioridade 

do mundo, o fundamento do sujeito é aqui deslocado, 
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desalojado, “em um lugar múltiplo, fundamentalmente 

heterônimo, em que a exterioridade está no interior do 

sujeito”. Nesta afirmação de que, constitutivamente, 

no sujeito e no seu discurso está o outro, reencontram-se 

as concepções do discurso, da ideologia, e do inconsciente 

[...]. (Authier-Revuz, 1990, p.29) 

Haveria, no entanto, uma ilusão de “eu” que susten-

taria a imagem do sujeito autônomo, a qual é vista pela 

autora, com base em Pêcheux e Fuchs (1990), como uma 

“ilusão necessária constitutiva do sujeito”, que permitirá 

a recuperação, na materialidade discursiva, de negocia-

ções com os outros constitutivos da produção do seu dis-

curso. Foram essas negociações que nos mobilizaram no 

percurso restante do nosso trabalho. 

Para Authier-Revuz (1990), as negociações do sujei-

to com a heterogeneidade constitutiva do (seu) discurso 

podem se mostrar na materialidade linguística. Trata-

-se da “heterogeneidade mostrada”, aquela que inscreve, 

linguisticamente, o outro na cadeia do discurso, a qual 

ocorreria “como formas linguísticas de representação de 

diferentes modos de negociação do sujeito falante com a 

heterogeneidade constitutiva do discurso” (p.26).

Esses diferentes modos de negociação, na heteroge-

neidade mostrada, podem se dar como formas marcadas 

e não marcadas. As formas marcadas seriam calcadas no 

princípio de denegação. Nelas ocorreria uma tentativa do 

sujeito de proteger-se dos outros que o atravessam/cons-

tituem. Já nas formas não marcadas, haveria certa diluição 

entre o sujeito e os outros. A heterogeneidade se mostra-

ria, nesses casos, de modo mais sutil, ocorrendo incerteza 

em relação aos outros, e não uma tentativa de denegação/

proteção, como acontece nas formas marcadas.

Em nosso trabalho, as formas marcadas de heteroge-

neidade mostrada assumiram estatuto especial, uma vez 
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40  ROBERTA VIEIRA • LOURENÇO CHACON

que Authier-Revuz inclui entre elas as hesitações. Mas, 

para melhor entendermos de que maneira as hesitações 

indiciariam momentos de negociação entre a entidade que 

se marca como “eu” no fio do discurso e os outros que a 

constituem, apoiamo-nos na formulação de Tfouni sobre 

o conceito de deriva. 

Para Tfouni (2008), na própria obra de Saussure e de 

Jakobson, é possível recuperar indícios que, interpretados 

à luz de contribuições da análise do discurso e da psicanáli-

se, permitem problematizar uma concepção de mensagem 

supostamente organizada, bem como seu caráter linear de 

comunicação, de um pensamento organizado nos moldes 

cartesianos. Para essa problematização, a autora se apoia 

em uma concepção de linguagem, discurso e sujeito que 

rompe com a ideia de linearidade e transparência. Nessa 

problematização também ocorre um distanciamento da 

ideia de sujeito como origem do seu dizer. Isso porque ha-

veria na linguagem processos que escancaram, que rom-

pem a aparente unidade do sujeito e apontam para a sua 

constituição heterogênea. Exemplos desse escancaramen-

to ou quebra de unidade aparente seriam, dentre outros, 

aqueles nos quais, na produção discursiva, “falta uma 

palavra”, sendo rompido o fluxo da enunciação. Nessas 

situações, em que se abre espaço ao inesperado, a deriva 

(sempre latente na produção discursiva) se mostra. 

[...] a deriva é constituída pela palavra que falta, tão 

importante quanto a que é enunciada, atestando a pre-

sença da alteridade. Essa outra voz que de repente se faz 

ouvir ao lado das palavras do sujeito: eis a deriva insta-

lada. Nesse processo ocorrem esquecimentos, lapsos, [e 

no que mais diretamente nos interessa] hesitações, falsos 

começos. (Tfouni, 2008, p.76) 

Assim contextualizada por Authier-Revuz e Tfouni, 

desvelou-se para nós, mais claramente, a possibilidade 
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MOVIMENTOS DA HESITAÇÃO  41

de uma visão enunciativo-discursiva das hesitações, visão 

adotada na análise de nossos dados.

A partir de tal concepção de sujeito, concebemos a 

materialidade linguística como um lugar no qual se mos-

tram as constantes negociações do sujeito com este/estes 

outro/outros, bem como onde a deriva pode, a qualquer 

momento, se instalar. As hesitações seriam, então, mo-

mentos em que a heterogeneidade que constitui o sujeito 

escapa dele e é escancarada. 

Assumimos no nosso trabalho uma concepção de su-

jeito como descentrado e heterogêneo, dada a sua cons-

tituição num processo discursivo fundamentalmente 

múltiplo e disperso e o seu atravessamento por processos 

inconscientes.

A materialidade discursiva (ou o “fio do discurso”, ou, 

ainda, o “fluxo discursivo”) assumiu para nós o estatuto 

do lugar em que podem ser marcadas, linguisticamente, 

as negociações sujeito–outros. Uma das maneiras pela 

qual essa negociação é mostrada – e que constituiu aspecto 

central do nosso trabalho – são as hesitações, ou seja, os 

momentos marcados dessa negociação.

As hesitações, nesse caso, seriam momentos em que 

a heterogeneidade que constitui o sujeito escapa ao seu 

controle e é escancarada, momentos nos quais, portanto, 

a deriva se mostra, podendo ou não, como veremos em 

nossa análise, ser controlada.
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