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2 
ASPECTOS METODOLÓGICOS

O banco de dados

Os dados analisados no trabalho que originou este 

livro fazem parte de um material reunido no projeto “Ati-

vidade discursiva oral e escrita de sujeitos parkinsonianos: 

formação de um banco de dados”. O objetivo foi obter 

registros de sessões de conversação entre um documen-

tador e sujeitos com doença de Parkinson e sujeitos sem 

diagnóstico de lesão neurológica. Além das sessões de 

conversação, o material também reuniu amostras de escri-

ta dos mesmos sujeitos, versando sobre diferentes temas. 

O objetivo maior do projeto foi formar um banco de dados 

para estudo dos aspectos enunciativo-discursivos da lin-

guagem, tanto em condições consideradas normais quan-

to em condições diagnosticadas como patológicas.

O projeto do banco foi elaborado por integrantes 

do Grupo de Pesquisa “Estudos sobre a Linguagem” 

(GPEL/CNPq), que busca uma intersecção entre conhe-

cimentos oriundos das áreas médica, fonoaudiológica e 

linguística em suas investigações, daí a preocupação em 

coletar dados de sujeitos com e sem lesão neurológica. 
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Foram coletadas amostras de conversação e de escrita 

de quatro sujeitos com diagnóstico neurológico de doença 

de Parkinson, dois do sexo feminino e dois do sexo mascu-

lino, com idades entre 40 e 74 anos, com diferentes graus 

de escolaridade e profissões. 

Também foram coletadas amostras de conversação 

e de escrita de três sujeitos sem comprometimento neu-

rológico, dois do sexo feminino e um do sexo masculi-

no, também com idades entre 40 e 74 anos. Tais sujeitos 

foram escolhidos por terem idade, grau de escolaridade, 

profissão e procedência geográfica que se assemelhavam 

aos dos sujeitos parkinsonianos. 

Aconteceram oito sessões de conversação e escrita com 

cada um dos sujeitos com doença de Parkinson (DP), com 

intervalos de aproximadamente quatro meses entre elas, e 

quatro sessões de conversação e escrita, com intervalos de 

cerca de oito meses entre elas, com os sujeitos sem lesão 

neurológica. 

Com relação às amostras de conversação, todas foram 

norteadas por temas relacionados à vida cotidiana dos su-

jeitos. As sessões tiveram duração aproximada de 40 mi-

nutos, e tanto as de escrita quanto as de conversação foram 

realizadas pelo mesmo documentador. As propostas de 

escrita envolveram a produção de bilhete, carta, propa-

ganda, receita culinária, reportagem de jornal e relato da 

vida diária dos sujeitos.

Todas as sessões de conversação foram registradas em 

gravação digital de áudio e de vídeo. Para as gravações em 

áudio, foi utilizado um gravador Sony, tipo DAT (digital 

audio tape), modelo TCD-D8, acoplado a um microfone 

Sony, modelo ECM-MS957, colocado a uma distância 

de cerca de 30 centímetros dos sujeitos. Optou-se pelo 

uso de equipamentos digitais para garantir melhor quali-

dade acústica para as gravações. O uso de um microfone 

multidirecional visou maior fidedignidade dos sons cap-
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tados para a gravação, sobretudo porque alguns sujeitos, 

principalmente os parkinsonianos, apresentam reduzida 

intensidade vocal.

As gravações em vídeo foram realizadas com uma câ-

mera digital Sony, modelo DCR – DVD 203. Além do re-

gistro acústico, as filmagens possibilitaram a observação 

de aspectos que a gravação não permite verificar, como os 

momentos de silêncio, nos quais ocorria a movimentação 

dos articuladores. 

As sessões de conversação coletadas para o projeto 

foram transcritas com base nos trabalhos de Preti e Ur-

bano (1988), Marcuschi (1998) e Koch (2000). As normas 

de transcrição utilizadas foram aquelas propostas para a 

transcrição das entrevistas coletadas pelo Projeto Nurc 

(Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta), 

complementadas pela proposta de Marcuschi (1998) para 

o estudo das hesitações. Essa escolha foi de grande rele-

vância para o trabalho. Como ressalta esse autor, a trans-

crição já é, por si, uma primeira análise dos dados. 

Embora as normas escolhidas para transcrição não 

tenham sido propostas com o mesmo objetivo do Pro-

jeto Nurc, possibilitaram a descrição de elementos con-

versacionais, bem como a identificação de aspectos da 

hesitação.

As transcrições, com base nas propostas metodológi-

cas mencionadas, foram organizadas em turnos conver-

sacionais – aquilo que o falante faz ou diz enquanto tem 

a palavra, incluindo a possibilidade do silêncio (Marcus-

chi, 1998; Hilgert, 2001). Momentos de sobreposição de 

falas, bem como intervenções de interlocução, caracteri-

zadas por comentários do tipo “ah tá”, “nossa”, “ãhã”, 

não foram consideradas como mudança de turno. Para 

Marcuschi (1998), as sobreposições são uma “produção 

durante o turno do falante corrente, de modo que elas não 

caracterizam mudança de turno” (p.18).
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O recorte

Os dados que utilizamos compõem um material do 

projeto “Atividade discursiva oral e escrita de sujeitos 

parkinsonianos: formação de um banco de dados”, con-

forme já explicitado. 

O material foi escolhido por um motivo especial. O 

campo da Fonoaudiologia apresenta particular interesse 

para o estudo de sujeitos afetados por lesões encefálicas, 

em especial no que se refere aos aspectos da linguagem 

comprometidos por tais lesões. Entretanto, tradicional-

mente, os estudos sobre a linguagem, nesses sujeitos, 

inclusive aqueles que envolvem a doença de Parkinson, 

extraem os dados linguísticos da aplicação de testes, os 

quais, como salientam Lima et al. (1997), “se apegam a 

simples fatos gramaticais, como sílabas, frases e palavras 

soltas”. 

Foi possível observar esse tipo de metodologia em tra-

balhos produzidos no campo biomédico – no qual a maior 

parte dos estudos da Fonoaudiologia se sustenta – acerca 

das questões de linguagem nos sujeitos com doença de 

Parkinson.

Spencer e Rogers (2005), por exemplo, observaram os 

movimentos envolvidos na produção dos sons da fala a 

partir da repetição de palavras monossilábicas. Já Canter 

(1963) voltou-se para o que chamou de comportamento 

de fala de um grupo de parkinsonianos a partir da leitura 

oral de um texto, embora tenha salientado a importância 

da análise de conversas espontâneas. 

Ao discutir esse tipo de metodologia em estudos sobre 

sujeitos afásicos, Coudry (1996) observou que a tendência 

dominante é a obtenção de dados a partir da aplicação 

de testes de linguagem que se concentram na repetição 

isolada de palavras ou de listas de palavras, ou, ainda, na 

leitura oral de frases ou pequenos textos, para investigar 
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a produção da fala. Esses testes ressaltam as dificuldades 

de linguagem desses sujeitos e excluem as atividades que 

permanecem após a lesão. 

Entretanto, considerando a afirmação de Marcuschi 

(1999) sobre as hesitações, foco do nosso estudo, carac-

terizadas como marcas linguísticas que colaboram para a 

organização conversacional e/ou evidenciam o processo 

de organização conversacional, elas dificilmente pode-

riam ser analisadas utilizando-se métodos tradicionais de 

pesquisa. 

Não poderíamos, portanto, basear nosso trabalho em 

métodos de pesquisa recorrentes na Fonoaudiologia. O 

projeto do qual selecionamos os dados para a realização do 

nosso estudo se distancia dos métodos calcados nos testes, 

exatamente porque, durante a coleta dos dados, procurou 

aproximar-se o máximo possível das atividades conversa-

cionais cotidianas. 

Apresentamos a seguir o recorte realizado e os motivos 

que nos levaram a utilizar apenas parte dos dados que 

compõem o banco.

Para a realização da nossa pesquisa, selecionamos ape-

nas uma sessão de conversação de um sujeito com doença 

de Parkinson, que chamamos de NL, devido sobretudo 

ao grande número de informações relevantes para a nossa 

análise que uma única sessão de conversação pode conter. 

Com essa opção, ficou descartada, portanto, a realização 

de uma análise de caráter quantitativo a respeito de pro-

blemas de linguagem que afetam os sujeitos com esse tipo 

de lesão neurológica. Priorizamos a observação de aspec-

tos bastante específicos do fenômeno hesitativo em um 

sujeito parkinsoniano.

Como nosso interesse foi observar como aspectos da lin-

guagem – mais especificamente, o fenômeno hesitativo – 

funcionam, em relação às possíveis limitações ou alte-
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rações impostas pela doença de Parkinson, optamos por 

uma sessão realizada em momento mais avançado da co-

leta de dados, tendo em vista uma possível progressão da 

doença no sujeito participante da pesquisa. Selecionamos 

então a sétima sessão de conversação de NL.

O sujeito da pesquisa

NL, do sexo masculino, cursou o ensino médio (sem 

concuí-lo) e é mestre de obras aposentado. Na data da 

gravação da sessão de conversação utilizada, ele tinha 59 

anos. Foi diagnosticado com doença de Parkinson cerca 

de sete anos antes da data da sessão de conversação. 

A amostra de conversação

Com a amostra de conversação em mãos, nossa primei-

ra preocupação foi rever cuidadosamente sua transcrição, 

atentando sobretudo para os momentos de marcas hesi-

tativas, aspecto de maior interesse para o nosso trabalho. 

Para fazermos essas revisões, além da transcrição original, 

baseamo-nos nos registros em vídeo e áudio.

Durante a revisão, de modo semelhante ao que foi feito 

na primeira transcrição da sessão, apoiamo-nos em normas 

propostas por Preti e Urbano (1988), Marcuschi (1998) e 

Koch (2000). Apesar de a transcrição, seguindo o olhar de 

tais autores, ter sido organizada em turnos conversacio-

nais, nosso recorte das hesitações não foi feito com base 

nesses turnos, e sim na própria incidência das hesitações. 

Isso se deve [...] ao modo como compreenderemos 

a linguagem durante a análise dos dados: um fenômeno 

heterogêneo em que um de seus aspectos, e não o único, 

é a troca de sujeitos falantes. Além disso, seria incoerente 
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priorizarmos somente um dos aspectos que envolvem o 

fenômeno heterogêneo da linguagem, uma vez que nossa 

proposta é a de observar as hesitações como um fenômeno 

que seria marca de múltiplos “outros” que constituem o 

discurso. (Nascimento, 2005, p.69)

Encerrada a revisão da transcrição, destacamos as mar-

cas hesitativas que, pela relação estabelecida com o todo do 

enunciado, caracterizavam-se como o funcionamento que, 

em nosso trabalho, foi caracterizado como deslizamento 

em contexto fonético-fonológico recorrente. Portanto, o 

aspecto mais peculiar desse funcionamento, que funda-

mentou a obtenção dos nossos dados, foi o fato de todas as 

marcas hesitativas destacadas apresentarem uma relação 

fonético-fonológica fortemente marcada com diversos vo-

cábulos do enunciado em que ocorriam. 

As hesitações

Para a identificação das marcas hesitativas, apoiamo-

-nos em Marcuschi (1999; 2006). Embora o olhar teórico 

do autor seja diferente daquele que embasou nosso traba-

lho, é incontestável a sua contribuição para todos os traba-

lhos voltados ao estudo do fenômeno hesitativo. 

Entendendo as hesitações como fenômenos intrín-

secos da oralidade, relacionadas com o que se considera 

planejamento linguístico, portanto, “indícios de dificul-

dades de processamento cognitivo/verbal localizados na 

estrutura sintagmática” (Marcuschi, 2006, p.63), o autor 

desenvolve amplo estudo sobre as hesitações. Nele, busca 

estabelecer o que chama de características formais das he-

sitações, identificando, para tanto, as marcas hesitativas e 

suas principais características. 
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Apresentaremos a seguir as principais marcas des-

critas pelo autor. Exemplificaremos cada uma com pelo 

menos um exemplo retirado do nosso corpus que ilustre 

as representações realizadas durante a transcrição/iden-

tificação das marcas hesitativas, as quais podem ocorrer 

isoladamente ou combinadas com outras marcas. Procu-

ramos dar exemplos que ilustrem ambas as ocorrências.

• Pausas silenciosas: constituem-se em silêncios, 

prolongados ou não, que ocorrem como rupturas em 

lugares não previstos pela sintaxe. As pausas hesita-

tivas, para Marcuschi, diferem dos silêncios intertur-

nos, manifestações discursivas que podem até mesmo 

constituir um turno. Diferem também das pausas de 

juntura, já que estas seriam sintaticamente previstas. 

Na transcrição dos dados, utilizamos o sinal + para 

representar as pausas silenciosas. O número de sinais nas 

transcrições variou de acordo com a duração das pausas. 

Assim, usamos + para pausas mais breves e ++ para pau-

sas mais longas, como no exemplo que se segue.

Exemplo 1 (com interrupção – pausa silenciosa longa – 

interrupção – pausa preenchida – alongamento – inter-

rupção – gaguejamento)

NL agora pra subir n/ ((sinal de negação com a cabeça)) 

++ n/ eh:: nov/ n/no nivelado mesmo + é até bom mas 

na subida

• Pausas preenchidas: trata-se de interrupções da 

sequência temporal da fala, em geral marcadas acus-

ticamente por expressões hesitativas. Muitas costu-

mam ser precedidas e/ou seguidas de pausas silen-

ciosas breves. Para a transcrição desse tipo de marca, 

utilizamos as formas “ah”, “eh”, “uh”, conforme 

convencionadas pelas normas de transcrição do Pro-

jeto Nurc.
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Exemplo 2 (com pausa silenciosa – pausa preenchida)

NL às vezes eu vou andar dou três quatro passos + eh:: 

normal depois eu já + descontrolo

• Alongamentos hesitativos: constituem o prolon-

gamento de duração de segmentos da fala, em geral 

vocálicos. Costumam ocorrer, segundo Marcuschi, 

predominantemente em final de palavra, sobretudo 

de palavras monossilábicas, ou em sílabas finais áto-

nas. O autor (1999; 2006) observa que certos alon-

gamentos funcionam como coesão rítmica e são fre-

quentes sobretudo na formação de listas, e outros, 

comumente acompanhados de elevação do tom, que 

operam como ênfase. Em geral, salienta, quando, no 

interior de uma palavra, os alongamentos são coe-

sivos ou enfáticos e recaem em sílabas tônicas, não 

constituem hesitações, por isso, não foram levados 

em consideração nos nossos dados. Na transcrição, 

para representar os alongamentos hesitativos, utili-

zamos o sinal :: logo à direita da letra correspondente 

ao fonema alongado. O menor ou maior número 

desses sinais (:: ou :::) representa a menor ou maior 

duração do prolongamento, segundo a nossa percep-

ção auditiva da primeira transcrição.

Exemplo 3 (com alongamento – pausa silenciosa – 

interrupção – pausa silenciosa – alongamento) 

NL [porque: + porque depo/ + pra:: andar de a pé + 

descendo é um beleza e/eu ando quase normal

• Repetições hesitativas: são reduplicações de pala-

vras, de grupos de palavras ou de frases. Podem 

incidir tanto sobre itens funcionais quanto sobre 

itens lexicais. Sua representação foi feita por meio da 

transcrição de todos os elementos repetidos.

Exemplo 4 (com repetição de palavra)

NL [depois] da/da/da janta teve doce 
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Exemplo 5 (com repetição de grupo de palavras)

NL [parece que/parece que não é porque eles não vêm 

me ver eu não vou] também né? 

• Gaguejamentos: consistem em repetições trunca-

das de fonemas ou de sílabas não significativas para 

a compreensão da mensagem (Marcuschi, 1999). 

Nos nossos dados, essa marca também foi represen-

tada através da transcrição dos segmentos repetidos.

Exemplo 6 (com gaguejamento)

NL s/s/s/s/ esses tempo nós teve lá + (foi lá passear)

Além das marcas apontadas por Marcuschi, outras 

merecem destaque:

• Incoordenações: de acordo com Dias (2005), seriam 

alterações de características acústicas de segmentos 

da fala, com mudança prosódica que pode fazer variar 

até mesmo a tessitura vocal. Assim como as demais, 

as incoordenações podem ocorrer combinadas com 

alguma outra marca de hesitação.

Indo além da proposta de Dias, consideraremos como 

incoordenações as alterações articulatórias, como impre-

cisões na emissão de fonemas. 

Na transcrição dos nossos dados, as incoordenações 

foram descritas no interior de uma estrutura com duplo 

parêntese logo após a ocorrência da marca, conforme o 

exemplo que se segue.

Exemplo 7 (com incoordenação e alongamento – inco-

ordenação)

NL faz + porque nós nós f:ez ((incoordenação durante 

o alongamento)) di/ veio direto da fisioterapia ((incoor-

denação durante o trecho “fisiotera”))
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• Interrupções: outra marca encontrada em nossos 

dados. Trata-se de cortes após a emissão de qualquer 

segmento linguístico, seja fonético-fonológico, lexi-

cal ou sintático, o qual pode ou não ser retomado na 

sequência da produção do enunciado. 

Com base na concepção que adotamos sobre o que 

são interrupções, as marcas hesitativas denominadas por 

Marcuschi de falsos inícios também foram consideradas 

como interrupções no nosso trabalho. Isso porque, se-

gundo o autor, os falsos inícios seriam todos os inícios 

de unidades sintáticas oracionais com algum problema, 

refeitos ou retomados com elementos como itens lexicais, 

marcadores discursivos etc. Portanto, de acordo com o 

autor, os chamados falsos inícios envolveriam o corte de 

uma unidade sintática, daí terem sido considerados como 

interrupções no nosso trabalho.

Além dos elementos linguísticos após os quais ocorre 

um corte, uma interrupção, observamos que nem sem-

pre era a emissão dos segmentos que sofria interrupção. 

Muitas vezes, o sujeito parkinsoniano realizava apenas 

os movimentos de articulador necessário para a produção 

de determinados segmentos e também os interrompia, 

retomando em momento posterior a produção desses seg-

mentos no enunciado. Denominamos também esses mo-

vimentos articulatórios interrompidos de interrupções. 

Para a representação dos momentos de interrupção, nos 

nossos dados, usamos uma barra inclinada /, ou a descri-

ção, entre parênteses duplos (( )), do movimento articu-

latório interrompido. 

Exemplo 8 (com interrupção – pausa silenciosa – inter-

rupção)

NL nã/ + p/ (na hora) que tomo os dois quase junto 

mas pode ser os dois (mesmo)

Ocorre, nesse trecho, interrupção de “não” e de /p/.
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Exemplo 9 (com alongamento – pausa silenciosa – 

interrupção)

NL é: + ((após pausa faz movimento com os lábios, 

próximo ao /v/)) voltava tudo

Acontece, nesse trecho, interrupção de /v/.

Mais importante do que apenas identificar as marcas 

hesitativas, nossa preocupação foi observar a relação de 

cada uma com os trechos que as circundavam e, especial-

mente, com o processo discursivo em que ocorriam.
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