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3 
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao estudar o funcionamento hesitativo na conversação 

de um sujeito parkinsoniano e de um sujeito sem lesão 

neurológica, Nascimento (2005) descreveu cinco desses 

funcionamentos, dentre os quais destacamos aquele que 

a autora denominou de tropeços. Em seu estudo, ela ob-

servou uma peculiaridade nos chamados tropeços, em 

relação aos demais funcionamentos hesitativos: apenas 

eles apresentaram como foco de tensão predominância no 

plano fonético-fonológico da língua. 

Foi exatamente a partir dessa peculiaridade que ini-

ciamos nossas investigações acerca dos deslizamentos em 

contexto fonético-fonológico recorrente. O trabalho de 

Nascimento foi, portanto, fundamental para o desenvol-

vimento de nossa pesquisa. 

Características dos deslizamentos

Com base nas considerações feitas até o momento a 

respeito do fenômeno hesitativo, bem como nos apon-

tamentos de Nascimento (2005) sobre o funcionamento 
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56  ROBERTA VIEIRA • LOURENÇO CHACON

hesitativo foco do estudo que originou este livro, identi-

ficamos, na sessão de conversação de NL, 48 marcas he-

sitativas que, pela relação que apresentam com os trechos 

que as circundam,1 podem ser consideradas como per-

tencentes ao funcionamento deslizamentos em contexto 

fonético-fonológico recorrente, o qual podemos observar 

na ocorrência a seguir.

Ocorrência 1

JN o senhor estudou nove anos que o senhor fez até 

o primeiro 

NL ++ diz que é ((incoordenação)) diz que é doze por-

que tem/ tinha uma:: + como é que eles falava q/ d/ 

q/ + depois do quarto ano tinha um:: + fazia uma: + 

((estalo linguoalveolar)) esqueci como é eles falava

MA2 [admissão]

NL [admi/ primeira] admissão né?

Nesse trecho, não emerge no fio do discurso, como de-

sejado por NL, a palavra “admissão”, mas há várias mar-

cas de sua falta no enunciado, como “tem/tinha”, “como 

é que eles falava”, “tinha um::”, “fazia uma:+”. Dentre 

as marcas dessa falta, são singulares as interrupções que 

envolvem os fonemas /k/ e /d/, o que, ao nosso ver, se 

deve ao fato de que o preenchimento da falta, no momento 

em que ocorrem essas interrupções, acontece por meio de 

sons presentes em outras palavras do enunciado, como 

 1 Não nos apoiaremos no recorte metodológico utilizado por Nas-

cimento (2005), que estabelece a relação A–H–B no interior do 

enunciado em que H ocorre. Nosso recorte será outro, na medida 

em que os trechos que circundam as marcas hesitativas não neces-

sariamente ficarão restritos aos limites dos enunciados em que elas 

ocorrem.

 2 MA representa uma participante da sessão de conversação em 

análise – a esposa do sujeito NL.
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“que”, “doze”, “porque” e “tem”,3 no trecho que antece-

de a marca, e “depois”, “quarto”, “esqueci” e “como”, no 

trecho que a sucede. 

Notamos nessa ocorrência uma peculiaridade do fun-

cionamento hesitativo foco do nosso estudo: há elementos 

fonético-fonológicos marcados na hesitação que são re-

correntes no todo do enunciado de NL (antecedendo e/ou 

sucedendo a marca hesitativa).

No entanto, não é apenas no interior de um mesmo 

enunciado que essa recorrência é observada, como vere-

mos a seguir.

Ocorrência 2

JN ((tossiu)) aí é mais [fácil]

NL [((movimento labial próximo a /f/))] mais tranquilo 

mesmo + quando vem a laje já/já é outra coisa mas + 

cê tem que administrar ela bem fazer bem feito né + 

porque ela pode cair pode trincar

Nessa ocorrência, destacamos a interrupção em /f/. 

Encontramos esse fonema nas palavras “fazer” e “feito”, 

e fonema semelhante no ponto e no modo de articulação 

em “vem” (no trecho que sucede a marca). No entanto, 

a presença desse mesmo elemento fonético-fonológico é 

verificada também na palavra “fácil”, presente no enun-

ciado da documentadora (JN), que imediatamente ante-

cede o enunciado de NL. 

Podemos pensar que o funcionamento deslizamento 

em contexto fonético-fonológico recorrente está presente 

não apenas na linearidade de um mesmo enunciado, mas, 

ainda em um recorte linear, na linearidade entre enuncia-

dos de diferentes interlocutores.

 3 Incluímos a palavra “tem” nessa série dada a semelhança de modo 

e ponto de articulação entre /t/ e /d/.
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58  ROBERTA VIEIRA • LOURENÇO CHACON

Um aspecto interessante desse momento hesitativo é 

que ele parece mostrar uma tensão léxico-semântica entre 

“fácil”, presente no enunciado de JN, e “tranquilo”, que 

emerge no enunciado que se segue de NL, o qual mos-

tra esse momento de tensão envolvendo o fonema /f/ de 

maneira concomitante à fala de sua interlocutora. Nesse 

sentido, a recorrência de /f/ (não apenas no enunciado 

de NL, mas, inclusive, entre o seu enunciado e o de sua 

interlocutora) pode indiciar uma tensão (léxico-semânti-

ca) entre “fácil” e “tranquilo” provocada pela produção 

discursiva entre os dois interlocutores. 

As duas ocorrências que analisamos, como vimos, 

apontam para uma relação entre a marca hesitativa e 

elementos que a circundam, tanto no enunciado de NL 

quanto no de JN. Ou seja, há movimentos entre as marcas 

e esses trechos circundantes. Dois tipos de movimentos 

podem ser detectados nas ocorrências hesitativas de NL, 

como veremos a seguir. 

Ocorrência 3

JN + mas o senhor tá comendo muitas vezes no dia 

ou não?

NL + t/tem dia ++ q/que eu (bato) três vezes por dia 

+ quatro 

JN pouco demais

Nesse momento da sessão, NL e JN conversam sobre 

as frequentes dores de estômago que NL sente. No enun-

ciado dele, emergem as palavras “três” e “quatro”. No-

tamos uma proximidade (morfológica e semântica) entre 

essas palavras, o que permite pensar que elas pertencem 

à mesma família parafrástica, estando em relação, por-

tanto, não apenas no interior da língua, mas sobretudo 

no processo discursivo. No enunciado, elas encontram-se 

em relação de conflito, marcado por elementos como a 
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pausa silenciosa longa (++); a própria emergência, num 

primeiro momento, da palavra “três” e, pouco depois, da 

palavra “quatro”; e ainda pela ocorrência de uma pausa 

breve antecedendo essa última palavra.

Fator fundamental para nossa análise é que esse conflito 

também aparece marcado por uma tensão fonético-fono-

lógica. Podemos notar, nesse trecho, a marca hesitativa 

representada pela interrupção envolvendo os fonemas /t/ 

e /k/, os quais ocorrem também no trecho que sucede a 

marca, nas palavras “tem”, “que” e “bato” e, mais precisa-

mente, nas próprias palavras em conflito: “três” e “quatro”. 

Entendemos que, nesse caso, acontece um movimento 

que caracterizamos como de antecipação. Isso porque a 

marca hesitativa – a interrupção de /t/ e /k/ – antecipa 

a emergência desses dois fonemas em palavras que ocor-

rerão em momento posterior no mesmo enunciado, de 

forma recorrente.

De acordo com as teorias psicolinguísticas, esse mo-

vimento de antecipação poderia ser visto como marca de 

planejamento da fala. Com efeito, para Goldman-Eisler 

(1958), o ato de fala estaria baseado num plano anteci-

patório que apresenta uma estrutura específica, sendo as 

hesitações indicadoras desse processo. 

Para nós, no entanto, numa perspectiva discursiva, 

o movimento que denominamos de antecipação corres-

ponderia a um momento de negociação no qual relações 

entre elementos fonético-fonológicos (como /t/ e /k/) e 

semânticos (como “três” e “quatro”) se caracterizariam 

como outro conflitante para o sujeito. Apoiando-nos em 

Pêcheux e Fuchs (1990), consideramos que se trata, nes-

ses momentos, de tensões entre elementos em relações 

parafrásticas (no eixo paradigmático), que acabam por se 

escancarar na cadeia (eixo sintagmático) do enunciado. 

 Considerando as famílias parafrásticas como cons-

titutivas da produção discursiva, elas estariam sempre 
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60  ROBERTA VIEIRA • LOURENÇO CHACON

presentes no eixo paradigmático da produção discursiva, 

quer ocorram ou não momentos hesitativos no fio do dis-

curso. Os deslizamentos em contexto fonético-fonológico 

recorrente, portanto, indiciariam momentos privilegiados 

de observação de conflitos presentes no interior de famí-

lias parafrásticas. 

No movimento de antecipação, porém, além de um 

momento que revela conflitos no interior de uma mesma 

família parafrástica, o próprio eixo sintagmático poderia 

se apresentar como elemento desencadeador de conflito, 

já que a própria recorrência de elementos em sequência na 

cadeia do enunciado pode aparecer como turbulenta para 

o sujeito. Em outras palavras, o movimento de antecipa-

ção parece justamente expor tensões inerentes à interseção 

de eixos no processo discursivo.

Mas não são apenas movimentos isolados de antecipa-

ção que podem ocorrer nos deslizamentos, como veremos 

a seguir.

Ocorrência 4

NL depois cê vem os ferro por cima + então tem pes-

soa que não faz nada só fura um buraquinho lá peque/ 

f/f/ rasinho né + põe um ferrinho fininho + aí a constru-

ção vai dar trincamento 

Nesse trecho, destacamos a marca hesitativa repre-

sentada por gaguejamento envolvendo o fonema /f/. 

Observamos a presença desse fonema tensionado nas pa-

lavras “ferrinho” e “fininho” no trecho em seguida ao 

gaguejamento. Notamos ainda um complexo de relações 

(morfológicas, sintáticas e semânticas) entre as palavras 

“pequeno” (que não chega a ser concluída, mas é par-

cialmente mostrada antes da hesitação), “rasinho” e “fi-

ninho”, o que as colocaria em relação ao mesmo tempo 

paradigmática e sintagmática. 
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Verifica-se mais claramente, nesse complexo de re-

lações, o movimento de antecipação, representado pela 

tensão no fonema /f/ e por sua persistência no trecho 

que sucede a marca hesitativa. No entanto, ao observar 

esse trecho, também podemos verificar a presença recor-

rente do fonema /f/. Isso evidencia, a nosso ver, outro 

movimento característico dos deslizamentos, que consi-

deramos como de continuidade. Nele, o elemento foné-

tico-fonológico tensionado recorrentemente emerge em 

palavras que antecedem a marca hesitativa. É o que se re-

vela na ocorrência 4, na medida em que as palavras “ferro”, 

“faz” e “fura” já trazem o elemento /f/ tensionado no 

gaguejamento. 

Por que entendemos esse movimento como de 

continuidade?4

 4 A própria literatura biomédica poderia fornecer elementos para 

interpretarmos o movimento de continuidade. Essa literatura 

descreve o que entende como lentidão na execução dos movi-

mentos (Murdoch, 1997) e ainda alterações motoras envolvendo 

a manutenção de representações cognitivas e motoras, bem como 

a habilidade de rapidamente transicionar entre movimentos e/

ou arranjos cognitivos (Spencer e Roger, 2004) nos sujeitos afe-

tados pela doença de Parkinson. A partir dessas concepções, 

poderíamos pensar que a continuidade do movimento observada 

na ocorrência 4 poderia relacionar-se a um possível prolonga-

mento da movimentação articulatória envolvida na produção de 

/f/ ao longo do enunciado. Portanto, a movimentação articula-

tória envolvida na produção desse fonema, recorrente em várias 

palavras do enunciado, ecoa após as palavras em que ocorre – 

no momento da marca hesitativa. Poderíamos entender também 

que, do ponto de vista biomédico, nessa ocorrência e em outras 

semelhantes o sujeito parkinsoniano, após programar a execução 

motora do fonema /f/ para produzir as palavras “ferro”, “faz” e 

“fura”, apresentaria dificuldades para rapidamente estabelecer 

outro arranjo motor/cognitivo. Uma marca dessa dificuldade 

seria novamente, portanto, a emissão de /f/ em um momento de 

gaguejamento. No entanto, embora a literatura biomédica possa 

fornecer subsídios para entendermos alguns aspectos do que esta-

mos chamando de continuidade – ainda que restritos aos aspectos 
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Observando a ocorrência 4, podemos notar que o fo-

nema /f/ aparece pela primeira vez nesse enunciado, jus-

tamente na palavra “ferro”. Se ampliarmos o recorte de 

análise, veremos que esse enunciado, na sessão de conver-

sação, segue-se após um longo enunciado de NL, no qual, 

além da recorrência do fonema /f/ (realçada, a seguir, 

em bold), “ferro” aparece como elemento em ênfase5 no 

processo discursivo.

NL + cê fura uma valeta né + que é uma valeta quer 

dizer um buraco ++ quadradinho assim + fundo + mais 

ou menos isso aqui ((mostrando com as mãos)) + e ali 

você coloca uma viga armada + de ferro + são hum:: 

+ tem: quatro ferro de comprido e m::ilhares ((incoor-

denação)) de + ( ) ao redor ( ) + assim amarrando + e 

depois cê + primeiro cê vai fazer as broca que a broca 

é um: cê faz um: buraco fundo + porque a tendência é 

aqui ó é igual cê fazer assim + cê faz um buraco + cê 

enche de concreto + aí vai pendendo s/ aí não desce 

se cê fizer assim cê não dá conta ó + ou senão aqui ó 

+ puxa cê tem um dedo puxa pra cê ver + então cê 

fura um buraco fundo de uns três quatro metro pra 

baixo + mais ou menos assim ó + e aquilo você enche 

de concreto 

JN + ah tá

orgânicos comprometidos pela doença –, assumimos privilegiada-

mente outro ponto de vista para explicar os movimentos presentes 

nos deslizamentos.

 5 Entendemos que “ferro” recebe ênfase pelo seu valor semântico, 

por se tratar da matéria-prima do elemento sobre o qual NL dis-

corre, a saber, viga armada. Recebe ainda ênfase sintática, por 

emergir imediatamente antes e depois da expressão parentética. 

Podemos pensar também em uma ênfase prosódica, pois esse ele-

mento é, no enunciado em destaque, delimitado em suas duas 

margens por pausas silenciosas.
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NL depois cê vem os ferro por cima + então tem pes-

soa que não faz nada só fura um buraquinho lá peque/ 

f/f/ rasinho né + põe um ferrinho fininho + aí a constru-

ção vai dar trincamento

Observe-se que a pausa que delimita o final do ele-

mento em ênfase, “de ferro”, marca também uma abertura 

para a deriva, ponto a partir do qual, de forma parentéti-

ca, emergem dizeres explicativos sobre “viga” e “broca”, 

talvez em decorrência da antecipação (Pêcheux, 1990) 

que NL faz em relação a um provável desconhecimento, 

por parte de JN, do que seriam, na construção civil, uma 

“viga” e uma “broca”. Em outras palavras, com a pausa 

abre-se um “buraco de significação”, momento no qual 

“a deriva tanto pode instalar-se concretamente – criando 

um non-sense, ou a dispersão – quanto pode ser evitada” 

(Tfouni, 2008, p.74). 

Como “não existe uma liberdade completa de seleção, 

visto que o simbólico tem suas delimitações, e também 

porque a palavra que vai entrar ali já está comprome-

tida com o contexto” (id., ibid.), o que emerge na ca-

deia são justamente elementos bastante comprometidos 

pelo contexto enunciativo-discursivo. Esse comprome-

timento reforça-se no enunciado a seguir (aquele corres-

pondente à ocorrência 4, no qual o gaguejamento f/f/ 

ocorre), já que inicia exatamente pelo retorno do elemen-

to em ênfase. Esse retorno, portanto, indicia um momen-

to de autoria na enunciação, na medida em que, a partir 

dessa posição discursiva, NL “consegue estruturar seu 

discurso [...] de acordo com um princípio organizador 

contraditório, porém necessário, visto que existe, no pro-

cesso de produção de um texto, um movimento de deriva 

e dispersão de sentidos inevitável, que o autor precisa 

‘controlar’ [...], a fim de dar ao seu discurso uma unidade 
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aparente, com começo, meio e ‘fechamento’” (Tfouni, 

2001, p.82-3).

Destaque-se, ainda, que esse retorno aparece ancorado 

inclusive pela repetição “depois cê” (“depois cê vem os 

ferro por cima”), expressão deixada em suspenso e que 

provoca outro “buraco de significação” no enunciado 

anterior. 

“Ferro” é elemento central nesse momento do proces-

so discursivo. É interessante notar que, no significante 

desse elemento, o fonema tensionado na marca hesitativa 

aparece exatamente na sílaba acentuada. Além disso, no-

tamos no enunciado anterior uma grande ocorrência de 

/f/ (nas palavras marcadas em bold), como já observado. 

A marca hesitativa poderia representar um momento de 

tensão que envolve tanto a importância discursiva de um 

elemento, “ferro”, quanto a recorrência de /f/ em várias 

palavras do enunciado. 

Temos, assim, argumentos de várias naturezas que 

justificariam nossa proposta de que, além de antecipa-

ções, ocorreria também um movimento de continuidade 

de elementos fonético-fonológicos num enunciado, o qual 

marcaria tensões entre elementos de diferentes planos do 

processo discursivo. 

Ressalte-se, no entanto, que a tensão observada em 

diferentes planos desse processo pode envolver, conforme 

verificamos na ocorrência 4, os dois movimentos (ante-

cipação e continuidade) na linearidade do enunciado. É 

o que o gaguejamento de /f/ parece indiciar, na medida 

em que, num movimento de antecipação, escancara um 

complexo de relações (morfológicas, sintáticas e semân-

ticas) e, num movimento de continuidade, expõe tensões 

envolvendo o plano fonético-fonológico, bem como a 

tensão relacionada à importância discursiva do elemento 

enfatizado, “ferro”.
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Vejamos agora uma ocorrência em que se pode verifi-

car outro tipo de continuidade.

Ocorrência 5

JN o prolopa é que dá: e o acneton 

NL não ++ o prolopa não dá não 

JN não tá dando não?

NL o prolopa (num dá/) o que dá é o acneton

JN + o acneton? + é tem gente que dá com o prolopa 

também 

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

pode ser os dois (mesmo)

Ressalta, nesse trecho, a interrupção do fonema /p/ 

no interior de uma marca combinada que se caracteriza 

por interrupção após “nã”, seguida de pausa silenciosa e 

de interrupção após “p”. Notamos a repetição desse ele-

mento no trecho que sucede a marca hesitativa, na palavra 

“pode”. Mas o trecho que nos interessa é o que antecede 

a marca.

Nesse momento da sessão da conversação, o objeto 

discursivo mais específico (no interior de um objeto dis-

cursivo mais geral: doença) são as dores de estômago men-

cionadas por NL, as quais estariam relacionadas ao uso 

dos medicamentos prolopa e/ou acneton. É justamente 

o conflito entre se apenas um (apenas acneton) ou ambos 

(acneton e prolopa) provocam dor de estômago que parece 

indiciado pela marca hesitativa, na medida em que NL, 

após negar a ação de prolopa para eliminar suas dores – “o 

prolopa (num dá/) o que dá é o acneton” –, parece admitir 

essa possibilidade: “mas pode ser os dois (mesmo)”. 

Portanto, a marca de hesitação pode indiciar uma ten-

são que envolve, simultaneamente, o plano fonético-fono-

lógico (a continuidade de /p/ após a repetição de prolopa 
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e, de modo relacionado, sua antecipação em “pode”) e 

léxico-semântico da língua (conflito entre elementos le-

xicais de uma mesma família parafrástica), no conflito 

de NL de admitir ou não a possibilidade de que prolopa 

provoca-lhe dores de estômago (“nã/ / pode ser”).

Destaca-se nessa ocorrência (que a diferencia da ocor-

rência 4) o fato de que, nela, o movimento de continui-

dade parece decorrer não exatamente da produção de um 

enunciado por parte de NL, mas também da produção de 

enunciados de sua interlocutora (JN). Podemos concluir 

que esse movimento pode derivar de um momento em que 

vemos escancarada a heterogeneidade do discurso, uma 

vez que o momento de tensão no qual a marca hesitativa 

ocorre se dá pela construção conjunta dos interlocutores. 

As ocorrências 1 a 5 exemplificam características dos 

deslizamentos em contexto fonético-fonológico recorren-

te identificadas na sessão de conversação em análise. 

Nesse funcionamento hesitativo, a principal caracte-

rística é a tensão em um elemento fonético-fonológico que 

ecoa no interior do enunciado em que a marca de hesitação 

ocorre e entre enunciados, seja do próprio sujeito e/ou de 

sua interlocutora.

Notamos ainda que os elementos fonético-fonológicos 

podem recorrer no trecho que sucede a marca hesitativa, 

figurando o movimento que chamamos de antecipação, 

assim como no trecho que antecede a marca, caracterizan-

do o movimento de continuidade.

Lembremos que a antecipação e a continuidade são 

movimentos observados na linearidade do enunciado. 

Logo, partindo de uma análise linear, pudemos verifi-

car uma característica fundamental dos deslizamentos 

em contexto fonético-fonológico recorrente: nesse fun-

cionamento, a repetição deslocada de um fonema parece 

remeter predominantemente à configuração fonológica 
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de palavras adjacentes nos trechos que antecedem e/ou 

sucedem a hesitação.

Mas, conforme pudemos verificar nas ocorrências 1 a 

5, assim como nas demais que constituem nosso corpus, 

a tensão provocada por essa repetição parece fortemente 

vinculada a outros tipos de tensões, que remetem tanto 

a elementos de outros planos da língua quanto do pro-

cesso discursivo. Em outras palavras, no interior de uma 

análise linear, pudemos verificar que os deslizamentos 

evidenciam momentos em que “outra voz [...] de repen-

te se faz ouvir ao lado das palavras do sujeito” (Tfouni, 

2008, p.76). 

No entanto, pensamos que uma análise que não se res-

trinja à linearidade permitiria a observação de outros ele-

mentos discursivos além dos aqui apontados, que é o que 

procuramos demonstrar, para tentar recuperar as relações 

entre os deslizamentos e os fatos constitutivos do processo 

discursivo em que ocorrem.

Os deslizamentos e o processo discursivo

Como já exposto, nossa análise foi norteada por con-

tribuições de estudos discursivos, visando a melhor com-

preensão do funcionamento hesitativo deslizamentos em 

contexto fonético-fonológico recorrente no interior do 

processo discursivo. Para tanto, neste momento da aná-

lise, retomamos as concepções de Pêcheux (1990) sobre o 

processo discursivo, procurando estabelecer relações entre 

as características gerais desse processo e as características 

mais específicas do processo discursivo em análise. 

Para “definir os elementos teóricos que permitem pen-

sar os processos discursivos e sua generalidade”, Pêcheux 

(1990) se apoia no conceito de condições de produção do 
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discurso, mecanismo que, segundo ele, envolve os prota-

gonistas e o objeto do discurso. 

A partir de suas considerações acerca das condições 

de produção do discurso, temos que, num dado processo 

discursivo, os protagonistas – chamados pelo autor de A e 

B – “designam lugares determinados na estrutura de uma 

formação social [...] marcados por propriedades diferen-

ciais determináveis” (p.82).

A sessão de conversação selecionada permite refletir 

sobre os protagonistas desse processo discursivo (NL e 

JN) e sobre os lugares – construídos, como lembra o autor, 

a partir de formações imaginárias – nele ocupados por 

esses sujeitos.

Essa sessão foi gravada no interior de um hospital, 

local onde JN e NL se conheceram. JN, fonoaudióloga, 

trabalhava no hospital na época das gravações e conheceu 

NL por ocasião de um encontro em que estavam presentes 

outros profissionais da saúde, com sujeitos com diagnós-

tico neurológico de doença de Parkinson.6

Foi nessas condições que se estabeleceu a relação entre 

JN, ocupando o lugar de profissional da saúde, e NL, por-

tador de uma doença neurológica. No processo discursivo 

analisado, com frequência emergiram indícios que apon-

tam para uma tensão na posição ocupada por NL, a partir 

de uma possível imagem que ele faz de si mesmo nesse 

lugar. Com efeito, parecem em conflito para NL, por um 

lado, o lugar de manutenção/progressão da doença e, por 

outro, o lugar da possibilidade de melhora, de redução 

dos efeitos da doença, reforçada pelo imaginário social 

(assumido por NL) de que JN ocupa o lugar do profis-

sional que pode prover essa melhora. Pudemos recuperar 

 6 Para maiores informações, ver Nascimento (2008).
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indícios dessa relação imaginária no decorrer da sessão de 

conversação, como no enunciado a seguir.

(a) NL hum:: +++ e que que que o quadro nosso (dimi-

nui/ t/) o que que tá acontecendo + tá piorando ou 

melhorando? +++ [eu queria saber]

No entanto, NL dá pistas de que, na tensão de lugares 

que ocupa, o dominante é o de sujeito doente. Indícios 

dessa dominância podem ser recuperados nas falas que se 

seguem.

(b) NL + eu ado:ro também + mas eu não posso comer 

né?

JN + por quê?

NL por causa da gastrite

(c) NL + hoje eu tô até bem ++ mais difícil pra mim tá 

sendo andar viu

[...]

JN + e como é que tá indo na fisioterapia? 

NL vim de lá agora 

JN + tá fazendo direitinho? 

NL ah:: faz mas mais ou menos ( ) ++ devagar 

demais né

Notamos, nos recortes em destaque, que o lugar da 

doença é reforçado, conforme já destacamos. Por sua 

vez, nos enunciados de JN, é a imagem de profissional da 

saúde que aparece reforçada.

(d) JN + e as caminhada o senhor não tá fazendo?

[...]

NL [comecei] fazer esses tempo atrás depois parei 

de novo

JN ai ih:: [mas o senhor/ + toda vez eu ouço essa 

mesma história] 

(e) JN + o senhor tá tomando os mesmos remédios?
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Nesses recortes, e em todo o processo discursivo, um 

fator interessante é o conflito de lugares (ou dominância 

de lugares) entre JN e NL. São frequentes, nos enunciados 

de NL, tentativas de manter-se na posição de doente, en-

quanto, nos enunciados de JN, predomina a tentativa de 

mudar esse lugar ocupado por NL. Podemos observar 

indícios desse conflito no recorte a seguir.

(f) NL tô mais ou menos 

JN + ei mas tá [tudo mais ou menos] 

Esses conflitos, no entanto, a nosso ver, revelam uma 

tentativa de manutenção dos lugares que predominante-

mente paciente e terapeuta ocupam. 

Lembremos que “esses lugares estão representados 

nos processos discursivos em que são colocados em jogo” 

(Pêcheux, 1990). Temos, portanto, uma situação discur-

siva atravessada por um conflito em relação à imagem da 

doença. Diante das formações imaginárias que atraves-

sam os lugares ocupados por JN e NL, podemos entender 

por que, na sessão analisada, o objeto doença tornou-se 

marcante como objeto discursivo. Em outras palavras, 

a partir das relações pelas quais NL e JN marcam a si 

próprios discursivamente, temos a doença (e não só a de 

Parkinson) como um importante outro, que predomina 

no processo discursivo.

Outros objetos discursivos emergem no processo em 

questão, permeados não apenas pela dominância que ca-

racteriza o conflito entre JN e NL, o que constitui fato 

digno de destaque. Temos, por exemplo, o objeto dis-

cursivo família, atravessado por outro tipo de formação 

imaginária. Esse objeto emerge no discurso sobretudo em 

função da presença de outro protagonista, MA, esposa de 

NL. É em relação a essa protagonista que NL se marca, 

discursivamente, em outra posição. 

Vamos observar mais de perto essa relação.
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Todas as sessões de gravação com NL contaram com 

a presença de MA, parcial ou totalmente. Ela chegou a 

participar diretamente de momentos da conversa, como 

se pode verificar nos recortes a seguir.

(g) NL e:u ((incoordenação)) fui lá umas duas vezes né 

bem três né?

MA acho que sim

(h) JN estudou não? + até que série que ela fez?

NL ++ foi/ + até:: + quarto ano né?

MA até quinta 

NL quinta + quinta série

Nesses recortes, o lugar a partir do qual MA se constitui 

(ou é constituída por NL) como protagonista do discurso 

é o do apoio, na medida em que funciona como ancoragem 

da produção discursiva de NL. A própria presença de 

MA na sessão sustenta a possibilidade dessa constitui-

ção discursiva, assim como outras formas de presença, 

cujas marcas se extraem de informações que emergem no 

decorrer da sessão, como o fato de MA acompanhar NL 

também na fisioterapia.

Identificamos, portanto, distintos lugares ocupados 

por NL em relação às suas interlocutoras, JN e MA. Com 

a primeira, como vimos, há uma relação de oposição, de 

distanciamento, enquanto com a segunda a relação é de 

apoio, de ancoragem. Quanto a esses dois tipos de relação, 

“encontram-se [...] formalmente diferenciados os discur-

sos em que se trata para o orador de transformar o ouvinte 

[...] e aqueles em que o orador e seu ouvinte se identifi-

cam” (Pêcheux, 1990, p.85).

Na relação entre NL e JN, esta ocupa o lugar discur-

sivo de tentar “transformar o ouvinte”, ou seja, de afastá-

-lo da posição de sujeito doente. Já na relação entre NL e 

MA, percebemos certa identificação, revelada pela possi-

bilidade de manutenção da posição de sujeito doente por 
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NL, uma vez que, nessa posição, ele se mostra como al-

guém que necessita de apoio, de um lugar de ancoragem.

Embora as relações entre NL e suas interlocutoras te-

nham sido estabelecidas de maneiras distintas, a posição 

ocupada por ele nos dois tipos de interlocução parece in-

timamente relacionada com o objeto doença, pelo menos 

no processo discursivo em análise. Entretanto, como des-

taca Pêcheux (1990) a respeito das posições imaginárias 

ocupadas pelos protagonistas do discurso, “é bastante 

provável que esta correspondência não seja biunívoca, de 

modo que diferenças de situação podem corresponder a 

uma mesma posição, e uma situação pode ser representa-

da como várias posições” (p.82-3).

É o que ocorre com NL, na medida em que é possível 

verificar, no mesmo processo discursivo, a emergência de 

outro lugar do qual esse sujeito se marca quando é desloca-

do o objeto discursivo – de doença e família para trabalho. 

Em outras palavras, numa mesma situação discursiva, 

observamos diferentes jogos entre protagonistas e objeto. 

Nas ocasiões em que emerge o objeto trabalho, o pró-

prio encadeamento discursivo torna-se o elemento mais 

representativo da mudança de posição ocupada por NL. 

Com efeito, seus enunciados tornam-se mais longos, ao 

passo que os enunciados de JN mostram-se mais curtos e 

menos frequentes, diferentemente do que se vê nos mo-

mentos em que a posição de sujeito doente está em evi-

dência, como mostra o recorte que se segue.

(i) NL [comecei] trabalhar de servente depois fui pra 

pedreiro depois passei: mestre de obra + aí eu só 

tinha o engenheiro/ + mais do que eu né ++ já fiz 

muita casa e: pré:dio aqui em Uberlândia + admi-

nistração de ( ) 

JN uhum 

NL + umas casa chique (minha filha)
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Além dessas mudanças no encadeamento, quando o 

objeto trabalho torna-se dominante no processo discursi-

vo, notamos também maior uso de enunciados explicati-

vos, o que pode indiciar uma projeção da imagem que NL 

faz da interlocutora JN a respeito desse objeto discursivo: 

a de que provavelmente não tem conhecimento acerca do 

seu trabalho (a construção civil).

(j) NL isso é o reboque né + cê eh:: n/ ((incoordenação 

durante alongamento)) pra colocar ali cê tem que 

colocar as tábua que é o madeiramento + aí depois 

cê reboca + passa massa + amacia as parede pra/ 

ficar (liso assim) + depois vem a pintura 

Essas características mostram mudanças de posição de 

NL, bem como de suas relações com o objeto discursivo 

(o trabalho) e com sua interlocutora JN, colocada no lugar 

do não saber nos momentos em que emerge o objeto tra-

balho. São esses os momentos em que NL ocupa a posição 

de autor no processo discursivo de modo mais evidente, 

na medida em que “retroage sobre o processo de produção 

de sentidos, procurando ‘amarrar’ a dispersão que está 

sempre virtualmente se instalando, devido à equivocidade 

da língua” (Tfouni, 2001, p.83).

Em outras palavras, parece haver uma mudança no 

próprio jogo de imagens e no lugar ocupado por NL 

quando aflora no processo discursivo o objeto trabalho.

(k) NL (talvez diz que) tinha engenheiro que eu ( ) 

entendia mais do que ele né

JN + ah é?

NL é uai + tem muitos uai + (isso) porque a gente tá 

dentro né e: + e ele tá: só faz o desenho + então às 

vezes tem coisa que cê cê vai fazer ele quer que cê 

faz mas não sabe como é que faz né + então você 

vai ter que explicar pra ele como é que tem que 

fazer e fazer 
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Nesse recorte, NL se posiciona em lugar de superio-

ridade em relação aos colegas de profissão, incluindo os 

engenheiros, diferentemente de quando, no processo dis-

cursivo, emergem os objetos doença e família, em relação 

aos quais a imagem que parece fazer de si mesmo é a de 

submissão, dependência e resistência a se deslocar.

Outra mudança de posição de NL pode ser observada 

quando outro objeto aflora no processo discursivo: o ob-

jeto estudo. Vejamos o recorte a seguir.

(l) NL em Minas não tem não ++ doutorado não?

JN pra minha área não 

NL não?

JN não + pro que eu queria não + mas assim: eu 

vo::u mas + minha família tá aqui: né então + vou 

sempre tá aqui + também 

NL uhum ++ coisa boa

JN + mas é quatro anos né?

NL quatro anos? ++ mas é uma vez por semana? 

JN + toda semana 

NL pois é mas é uma vez só 

Quando esse objeto emerge no processo discursivo, 

há momentos, como no recorte anterior, em que o foco do 

processo se volta para/sobre JN. Digno de destaque, nes-

ses momentos, é o fato de não ocorrerem deslizamentos em 

contexto fonético-fonológico recorrente nos enunciados 

de NL. Podemos pensar que, quando ele não está em foco, 

as negociações com os outros que o constituem são menos 

tensas, o que explicaria essa ausência de deslizamentos.

Em síntese, no processo discursivo analisado, dife-

rentes objetos discursivos circulam, tais como doença, 

família, trabalho e estudo. Essa circulação, no entanto, é 

imaginária, uma vez que remete a um complexo de rela-

ções imaginárias (entre protagonistas e objetos), reafirma-

das no processo discursivo. Como afirma Pêcheux (1990), 
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“o ‘referente’ pertence [...] às condições de produção [...] 

se trata de um objeto imaginário (a saber, o ponto de 

vista do sujeito) e não da realidade física” (p.83). 

É importante ressaltar que a análise do processo dis-

cursivo aqui proposta não é linear. Logo, a emergência 

de um objeto discursivo não supõe o desaparecimento de 

outros, já que, constitutivamente, eles se sobrepõem (um 

deles pode se mostrar como dominante em relação aos 

demais) e se interpenetram no processo discursivo. 

Assim, a partir dos objetos discursivos identificados, 

procuramos observar como os deslizamentos em contexto 

fonético-fonológico recorrente se mostram no interior do 

desenvolvimento de cada um desses objetos.

Iniciamos com o objeto discursivo doença.

Ocorrência 6

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

descendo é um beleza e/eu ando quase normal 

JN + ((tosse))

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

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

na subida 

Nessa ocorrência, destacamos a marca hesitativa com-

binada que envolve interrupções, pausa silenciosa e pausa 

preenchida com alongamento. Destacamos a presença do 

fonema /n/, tensionado durante a marca. 

Na análise linear do enunciado, verificamos a ocorrên-

cia de /n/ no trecho que antecede a marca hesitativa – mais 

especificamente, em “normal”, palavra que, em termos 

prosódicos, recebe o acento que delimita um enunciado 

fonológico (Nespor; Vogel, 1986), e em “não”, palavra que 

possivelmente foi interrompida, como sugere o sinal de 

negação com a cabeça –, bem como no trecho que sucede 

essa marca – em “nivelado”, palavra que também recebe 
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foco tanto prosódico quanto sintático, por meio da pala-

vra “mesmo”. Podemos pensar, portanto, em um desli-

zamento em contexto fonético-fonológico recorrente no 

qual estariam presentes os movimentos de continuidade e 

de antecipação. A marca hesitativa em destaque pode ser 

entendida como um momento de tensão no qual o foco está 

em um “outro” específico: a língua, de modo mais marca-

do, em seu plano fonético-fonológico.

No entanto, observando mais atentamente esse trecho, 

no momento em que a hesitação ocorre, o mesmo foco de 

tensão envolve também elementos de outras naturezas. 

A ocorrência da hesitação mostraria, nesse sentido, 

além da tensão fonético-fonológica, uma tensão semân-

tica entre andar na descida, no nivelado (no plano) e na 

subida. NL é, portanto, capturado pela heterogeneidade 

da língua e da linguagem, e não “contém” a deriva dos 

múltiplos sentidos (mais especificamente, de direções de 

movimento) de caminhar que poderiam aflorar na mate-

rialidade desse enunciado. Portanto, num momento de 

negociação, um “outro” semântico irrompe.

Mas não são apenas os planos fonético-fonológico e se-

mântico que se marcam como elementos importantes para 

entendermos esse momento de negociação. Estendendo a 

análise para além do enunciado em que a marca hesitativa 

ocorre – porém ainda em um recorte linear –, é possível 

recuperar fatos das condições de produção do enunciado 

que também atuariam no momento da hesitação:

JN mas lá:: perto da casa do senhor não é que tem uma 

pista lá que o senhor faz caminhada?

NL tem 

JN + e lá não é reto?

NL pois é mas tem o problema que cê tem que descer 

né? 

Nesse enunciado, pela descrição do local em que NL 

reside, pode-se deduzir que perto da sua casa há uma des-
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cida, e no fim dela depara-se com uma pista plana, própria 

para caminhadas. Logo, para ir até a pista, caminhar e 

retornar à sua casa, NL precisaria fazer o seguinte trajeto: 

descida – plano – subida. Notamos, pois, que o conflito 

fonético-fonológico/semântico marcado no evento hesi-

tativo decorreria de uma tensão que envolve também um 

elemento das condições de produção do discurso. 

Pelos aspectos apontados até o momento, temos sub-

sídios para entender a hesitação nesse enunciado e o pró-

prio fenômeno hesitativo como um momento de tensão 

que envolve “formas – linguísticas [fonético-fonológicas 

e semânticas] e discursivas [elemento das condições de 

produção]” (Authier-Revuz, 1998, p.14) – no interior 

do processo discursivo. Encontramos, pois, indícios de 

que muitos outros, localizados em diferentes planos da 

língua e da linguagem, concorreriam nos momentos de 

hesitação.

No entanto, além das negociações que foi possível 

identificar pela análise linear do enunciado (ou dos enun-

ciados que circundam a marca hesitativa), há também 

um elemento que se fez presente durante toda a sessão de 

conversação, já apontado: trata-se da relação imaginária 

que NL estabelece com a doença.

No enunciado anterior, NL aborda um aspecto que 

ele próprio, em um momento específico da sessão de con-

versação, revela que é a maior dificuldade identificada e 

atribuída à doença de Parkinson: a marcha. Logo, todo 

o conflito – que, como vimos, envolve diferentes planos 

da língua e pelo menos um elemento das condições de 

produção – escancarado na marca hesitativa é norteado/

atravessado pela relação (discursiva) sujeito/doença.

Observamos ainda, no enunciado, pistas de que NL 

ocupa um lugar de afastamento da doença, como na des-

crição da marcha durante a descida e no plano, em que sua 

dificuldade seria menor. Entretanto, a posição de sujeito 
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doente também se revela no enunciado, ao mencionar a 

dificuldade da marcha durante a subida. Mesmo o afasta-

mento dessa posição não parece total, pois ele declara que 

a marcha na descida é “quase normal” e andar no plano 

(ou nivelado) “é até bom”. Vemos, portanto, na ocorrência 

6, indícios do conflito relacionado às posições ocupadas 

por NL em relação ao objeto discursivo doença, caracte-

rizado simultaneamente por marcas de afastamento e de 

reafirmação da posição de doente. 

Já no trecho que se segue ao enunciado da marca he-

sitativa, percebemos que a posição predominantemente 

ocupada por JN – a de profissional da saúde – é reafir-

mada. A interlocutora questiona os argumentos de NL 

com relação às dificuldades na marcha, emergindo, em 

seu enunciado, tentativas de convencê-lo a caminhar com 

mais frequência. Assim, a ocorrência 6 e o trecho que se 

segue a ela ilustram a relação de oposição entre as posições 

ocupadas por NL e por JN quando emerge o objeto dis-

cursivo doença. Como vimos, a posição discursiva de NL 

é caracterizada pelo conflito afastamento/reafirmação da 

doença, enquanto a posição de JN parece predominante-

mente atravessada pela imagem de quem possui subsídios 

para deslocá-lo do lugar de doente.

Podemos pensar, então, que a doença é, nesse enuncia-

do, assim como em outros no interior da sessão, um lugar 

imaginário no interior do qual são reforçadas as posições 

paciente/terapeuta entre NL e JN, as quais se sustentam 

por uma relação de oposição. 

A doença pode ser entendida, então, como um objeto 

discursivamente construído. Em outras palavras, muito 

além de um problema neurológico que provocaria altera-

ções motoras, ela seria um objeto imaginário construído 

por uma relação (entre interlocutores) plena de conflitos. 

As dificuldades orgânicas – amplamente descritas pela li-

teratura biomédica – emergem nos enunciados de NL, so-
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bretudo como reforço ao lugar de sujeito doente que ocupa 

quando o objeto discursivo doença está em evidência. 

Os conflitos escancarados pela marca hesitativa em 

destaque apontam para a materialização da deriva, já que 

mostram, na materialidade discursiva, a constituição he-

terogênea do sujeito (em afastamento e em reafirmação da 

posição de doente) e do sentido. 

Conflitos podem ser observados também quando o 

objeto discursivo predominante é família. 

Ocorrência 7

NL [depois] da/da/da janta teve doce 

Nesse enunciado, mais uma vez, observamos movi-

mentos de continuidade e de antecipação de elementos 

fonológicos que circundam a marca hesitativa, na qual 

tais movimentos podem ser detectados pela presença do 

elemento fonético-fonológico /d/ – caracterizada pela re-

petição da sílaba “da” – e nas palavras “depois” (no trecho 

que antecede a marca) e “doce” (no trecho que a sucede). 

Podemos pensar em antecipação também pela presença de 

/t/ – fonema que, pelo ponto e pelo modo de articulação, 

é muito semelhante a /d/ – nas palavras “janta” e “teve”.

No entanto, estendendo a análise para o trecho que an-

tecede o enunciado, encontramos indícios de outros focos 

de tensão relacionados ao elemento fonético-fonológico 

recorrente.

NL + o que que fizeram? + a MA fez eh/ o que foi? 

((virando-se para MA)) 

JN uai

NL um almoço 

MA + uma janta né?

NL é uma janta 

JN uma janta? o que que tinha nessa janta?
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NL + (vários:) ++ tinha carne assada ++ tinha ++ eh: 

maionese 

JN hum::

NL macarronada 

JN + tava bom lá então [hein]

NL [depois] da/da/da janta teve doce

No momento em que lhe falta uma palavra (“janta”), 

NL ancora-se, discursivamente, em MA. Aflora, no 

enunciado dele, a palavra “almoço”, corrigida pela esposa 

no enunciado: “uma janta né?”. 

Nota-se, no trecho como um todo, um conflito envol-

vendo dois termos em relação parafrástica: almoço e janta, 

conflito aparentemente solucionado com a intervenção de 

MA, mas que perdura, como sugere a repetição hesitativa 

“da/da/da” antes de emergir a palavra “janta” no enun-

ciado de NL. 

É possível pensarmos que a marca hesitativa indicia 

não apenas uma tensão fonético-fonológica, caracterizada 

pela continuidade e pela antecipação, mas sobretudo uma 

tensão entre esse plano da língua e o semântico, evidencia-

da pelo conflito entre janta e almoço.

Mas não só isso. Uma análise não linear permitiria 

recuperar, também nesse momento, indícios da relação 

imaginária entre NL e suas interlocutoras JN e MA. 

Como já observamos, é conflituoso o lugar ocupado por 

NL em relação a elas, na medida em que JN ocupa predo-

minantemente um lugar de questionamento àquele ocu-

pado por NL, ao passo que MA ocupa um lugar de apoio, 

de ancoragem. É o que mostra o trecho selecionado, no 

qual tanto se observa o lugar de questionamento ocupado 

por JN (“uai”) quanto o lugar de ancoragem ocupado por 

MA (“uma janta né?”).

Portanto, mais uma vez, a hesitação se configura como 

um momento no qual é escancarada uma possível nego-

ciação entre elementos linguísticos (fonético-fonológicos, 

semânticos) e discursivos.
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Vimos, até aqui, momentos de negociação marcados 

por hesitação, em que a posição de sujeito doente é ocupa-

da por NL, em relação aos objetos discursivos doença e fa-

mília. No momento a seguir é possível recuperar indícios 

de outro lugar imaginário no qual o sujeito se constitui.

Ocorrência 8

JN + e aqueles prédio que cai né 

NL pois é

JN Deus me livre

NL + pois é:/ é que a maior parte que cai é por causa 

disso ( ) ((incoordenação)) + é por que a + a:: ((inco-

ordenação)) + a construção u:: ((incoordenação)) o 

cimento é a base a/a/ a b/ase ((incoordenação)) é d/ 

é três lata de areia + duas lata de/de meia de areia e 

u:/uma lata de cimento + são dois e meio por um que 

se fala + entendeu? + agora tem pessoa que põe qua-

tro + o que acontece d/daí co/co/ põe quatro da/daí 

e:sfarinha né e ele: [...]

JN não firma? 

NL não end/ não endurece + que acontece que os pré-

dio cai né + se bem que eles cai sai até poeria + parece 

que tá (assoriando)

Identificamos nesse trecho, em que o objeto discursivo 

trabalho predomina, marcas hesitativas, como a inter-

rupção após o fonema /d/, presente nas palavras “três”,7 

“lata”, “duas”, “cimento”, “dois” e “entendeu”, bem 

como a repetição hesitativa “de/de”. Essa tensão fonéti-

co-fonológica, no entanto, não se desvincula de uma ten-

são semântica, já que revela também um conflito entre 

diferenças de quantidades (de areia e de cimento). 

 7 Lembremos a semelhança entre /t/ e /d/ com relação ao ponto e 

ao modo de articulação.
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Podemos recuperar, a partir da marca hesitativa e de 

sua relação linear com os trechos que a circundam, um 

momento de negociação entre alguns elementos que ocor-

rem no interior de uma mesma família parafrástica, que 

envolve valores numéricos: “três latas de areia para uma 

de cimento”; “duas latas de areia para uma de cimento”; 

“duas latas e meia de areia para uma de cimento”.

Digno de nota é o momento discursivo no qual a marca 

hesitativa irrompe. JN ocupa, aqui, uma posição imaginá-

ria calcada no não saber, uma vez que é ela quem recebe 

esclarecimentos de NL. Em outras palavras, é possível 

pensar que a própria emergência da medida das quanti-

dades de cimento e areia é interpretada, no imaginário de 

NL, como se JN desconhecesse tais medidas.

O trecho reproduzido confirma, portanto, que, ao 

aflorar o objeto discursivo trabalho, as relações imagi-

nárias entre os protagonistas do discurso são outras, dis-

tanciando-se daquelas que dominam quando se trata do 

objeto doença. A imagem que NL tem de si mesmo parece 

se modificar quando ele ocupa a posição de detentor do 

conhecimento.

Assim, as marcas hesitativas irromperiam em momen-

tos conflituosos nos quais a posição ocupada por NL e a 

imagem desse sujeito em relação aos seus interlocutores 

estariam em negociação. A interrupção após /d/ e a re-

petição “de/de” seriam, nesse caso, “formas linguísticas 

de representação de diferentes modos de negociação do 

sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva do seu 

discurso” (Authier-Revuz, 1990, p.26).

Vejamos outro modo de negociação da heterogeneida-

de que caracteriza o processo discursivo em análise.

Ocorrência 9

JN + gen::te ficava um ano [voltando] tudo? 

NL [um ano] 
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NL é: + ((após pausa faz movimento com os lábios, 

próximo ao /v/)) voltava tudo e começa e t/tinha mais 

u:/u:/uma parte a mais ++ difícil ( ) + depois que cê 

entrava no primeiro colegial 

Esse trecho irrompe em um momento no qual o objeto 

discursivo estudo predomina. O foco está voltado para 

NL ou, mais precisamente, para momentos de sua vida 

escolar. 

É interessante notar que, ao emergir o objeto estudo, 

o foco do discurso volta-se predominantemente para JN. 

Esse momento é uma exceção. No entanto, chama a aten-

ção o fato de que a marca hesitativa – a interrupção do /v/ 

– aponta uma possível ancoragem de NL no enunciado 

anterior (de JN). 

O que chamamos de ancoragem relaciona-se ao movi-

mento de continuidade, marcado pela presença de /v/ nas 

palavras “ficava” e “voltando”, presentes no enunciado 

de JN, e pela interrupção de /v/ no enunciado de NL. Tal 

ancoragem pode ser percebida também pela emergência, 

no enunciado dele, de “voltava tudo”. Esta expressão, 

além de conter (em “voltava”) o elemento fonético-fono-

lógico tensionado na marca, configurando um movimento 

de antecipação, ocorreu no enunciado de JN: “+ gen::te 

ficava um ano [voltando] tudo?”.

Desse modo, embora na maior parte do processo dis-

cursivo em análise a relação estabelecida entre NL e JN 

aponte para um conflito, para uma oposição entre manter 

ou abandonar o lugar da doença, nesse momento NL co-

loca JN em um lugar de ancoragem. Essa relação de apoio 

só surge quando atravessada por outro objeto discursivo 

que não seja a doença, uma vez que, fora desse lugar, as 

imagens de NL em relação a si mesmo e ao outro parecem 

se modificar. 
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Em outras palavras, não ocupar a posição de sujeito 

doente cria um jogo de cumplicidade entre NL e JN, a 

qual se mostra, no fio do discurso, como uma relação de 

ancoragem. Existem marcas (nesse caso, a interrupção 

após /v/) “profundamente reveladoras do processo dis-

cursivo em que estão inseridas”. Tais marcas apontam 

“de que outro é preciso se defender, a que outros é preciso 

recorrer para se constituir” (Authier-Revuz, 1990, p.31). 

Vimos, nas ocorrências 6 a 9, relações entre desliza-

mentos em contexto fonético-fonológico recorrente e 

diferentes objetos mobilizados no processo discursivo 

em análise. Observamos que os deslizamentos se confi-

guram como momentos marcados por negociações que 

evidenciam tensões entre diferentes planos da língua e da 

linguagem, sendo o plano fonético-fonológico um lugar 

de tensão comum a todos os nossos dados de análise. Veri-

ficamos, ainda, que essas tensões vinculam-se a diferentes 

jogos de imagens entre NL e os demais protagonistas do 

discurso. 

Com relação aos objetos discursivos, a posição de su-

jeito doente é aquela predominantemente ocupada por 

NL. No entanto, embora o objeto doença atravesse todo 

o processo discursivo, “nem todos os elementos [por 

exemplo: objetos discursivos] têm uma eficácia necessa-

riamente igual [...] um dos elementos pode ser dominante 

no interior das condições de um estado dado” (Pêcheux, 

1990, p.86). 

Considerando a possibilidade de momentos de do-

minância de um objeto em relação a outros constituti-

vamente presentes num mesmo processo discursivo, os 

deslizamentos em análise podem indiciar não apenas a 

dominância de um objeto discursivo, mas também mo-

mentos de tensão entre diferentes objetos. São desliza-

mentos dessa outra natureza que veremos a seguir.
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Ocorrência 10

NL + que a coisa mais difíc:/c:/cil na obra + é a estru-

tura da: da: é a fundação entendeu? + é lá dentro do 

chão + porque não adianta cê fazer pra cima boni:to 

e: dentro do chão tiver mal feito + que vai acontecer? 

+ as paredes vão trincar + (talvez) vai cair + dá defeito 

+ então o principal é na saída da/da/da construção 

depois + cê sai pra cima aí cê mais ou menos já

O enunciado emerge quando o objeto trabalho é privi-

legiado. Como se pode perceber, irrompem no enunciado 

de NL questões específicas de sua profissão (mestre de 

obras), incluindo as dificuldades enfrentadas na cons-

trução civil. Ressalte-se que dificuldade, no processo 

em análise, é uma propriedade discursiva que sustenta a 

reafirmação da posição discursiva de sujeito doente, pro-

priedade lexicalizada pelo adjetivo “difícil” em vários 

momentos do processo discursivo. 

Nessa ocorrência, o termo “difícil” emerge com mar-

cas hesitativas em seu próprio interior, diferentemente de 

outros momentos, em que a marca hesitativa precede a 

emergência desse termo. Pode-se pensar em um conflito 

entre pelo menos dois enunciados potencialmente pre-

sentes nesse momento da enunciação. Isso porque, apesar 

de nesse momento, de modo mais evidente, NL tratar 

das dificuldades enfrentadas na construção civil, parece 

emergir, na marca hesitativa, o objeto predominante de 

todo o processo discursivo: a doença. Se essa hipótese está 

correta, ante a deriva que tenta se instalar nesse momento, 

esse objeto predominante – que tenta emergir na cadeia 

sintagmática durante a hesitação – é silenciado para que 

o enunciado em curso nessa cadeia, que se constrói a pro-

pósito do objeto trabalho, mais especificamente, quando 

emergem as dificuldades relacionadas à profissão de NL, 

possa ser mantido. 
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Verificamos, pois, um conflito entre objetos discursi-

vos, trabalho/doença, marcado por hesitação. Outro tipo 

de conflito pode ser verificado a seguir.

Ocorrência 11

NL na casa da minha família também eu passo ano sem 

ir lá + tem um irmão que tem aqui eu passo/ passei ano 

sem ir lá

(...)

JN [((tossiu))] tá certo a gente também tem que ir 

quando a gente tá com vontade né?

NL + é: mas às vezes é uma hora que cê não tá com 

vontade cê sair cê:: fica p/ (fica) ((incoordenação)) outra 

pessoa né? + (se) ((incoordenação)) controla ma:is con-

versa mais um pouco né? + então eh: porque eh (isso 

aí) + difícil é cê começar + é igual eu sempre ((incoor-

denação)) que eu v/v/venho aqui f/f/fazer entrevista 

com você + no momento que nós começamos eu acho 

(muito) difícil + depois vou/ + vai soltando devagar [né?]

Destacamos, no enunciado de NL, a interrupção de 

/p/. Esta marca se mostra em um dos momentos em que 

o objeto família é dominante no seu processo discursivo.

Notamos que, embora a marca hesitativa aponte para 

um momento de tensão fonético-fonológica, mostrado 

pelo movimento de antecipação – interrupção após /p/ 

– da palavra “pessoa” (de importância prosódica no enun-

ciado, já que carrega o acento de uma frase entonacional), 

aponta ainda para propriedades discursivas mais caracte-

rísticas do objeto doença, como a necessidade de controle 

– “controla ma:is” – e a própria dificuldade – “difícil é cê 

começar”.

Podemos pensar, assim, que a marca indicia negocia-

ções que se dão no plano fonético-fonológico da língua e 

entre os objetos discursivos família e doença. 
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Os deslizamentos exemplificados pelas ocorrências 

10 e 11 mostrariam, portanto, momentos de tensão entre 

objetos discursivos que perpassam o processo em análise. 

Vejamos mais um exemplo de um momento de tensão, 

desta vez, entre os objetos doença e família.

Ocorrência 12

JN ++ ((tossiu)) ++ mas o senhor não terminou de me 

contar do Natal 

NL ++ uhum 

((inicia um toque de celular))

JN só me contou o que que teve de comi::da 

NL ++ Natal só passamos em casa (JN)

JN + quem que tava [lá?]

NL [a M/] MA foi na casa da mãe dela e eu fiquei em 

casa 

JN o senhor não quis ir? 

NL ++ ((faz movimento para esquerda e para a direita 

com a cabeça)) ((celular pára de tocar)) é o problema 

que eu tô te falando né a gente f/ acha difícil ficar no 

meio do povo 

JN + mas mesmo se for famí:lia?

NL + mesmo se for família +++ é uma coisa in::teressante 

((incoordenação durante o alongamento)) e:u ((inco-

ordenação durante o alongamento)) não sei o q/q tá 

acontecendo comigo ++ mas eu já vi muitas pessoa 

falar que esse probl/ que esse (incômodo) dá esse pro-

blema mesmo né 

Num momento em que o objeto doença emerge nova-

mente, ocorre interrupção após o fonema /f/, antecipan-

do a palavra “difícil”. Como já comentamos, a dificuldade 

é uma propriedade frequente no processo discursivo em 

análise. A emergência de “difícil” após a marca hesitativa 
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reafirma a irrupção do objeto doença e da posição de sujei-

to doente no enunciado de NL.

 No recorte como um todo, observa-se que o objeto 

família estava em dominância – como mostra sua rea-

firmação feita por JN (“+ mas mesmo se for famí:lia?”). 

Trata-se, pois, de um conflito de objetos, mais bem mos-

trado, no recorte, pelas pausas (breve e longa) que delimi-

tam o enunciado de NL subsequente ao de JN: “+ mesmo 

se for família +++”. Podemos pensar que o deslizamento 

em /f/, em combinação com essas duas pausas, mostra 

um momento bem marcado de tensão entre os objetos 

doença e família. 

Além de escancarar um momento de tensão, esse úl-

timo enunciado de NL merece atenção especial, devido 

ao modo como nele se marca o objeto doença. Vamos 

retomá-lo.

NL + mesmo se for família +++ é uma coisa in::teressante 

((incoordenação durante o alongamento)) e:u ((inco-

ordenação durante o alongamento)) não sei o q/q tá 

acontecendo comigo ++ mas eu já vi muitas pessoa 

falar que esse probl/ que esse (incômodo) dá esse pro-

blema mesmo né 

A atenção especial a que nos referimos relaciona-se à 

interrupção “probl/”.

Embora, em diferentes momentos do processo discur-

sivo, possamos recuperar indícios das relações estabeleci-

das entre os protagonistas do discurso e o objeto doença, 

nesse momento, em particular, uma posição imaginária 

ocupada por NL, em relação a esse objeto, aparece, a 

nosso ver, explicitada, talvez pelo fato de esse ser um mo-

mento mais explícito de conflito de objetos. 

Vemos que, logo após a interrupção “probl/”, emerge 

a palavra “incômodo”. Podemos pensar que, nesse con-

flito parafrástico, diferentes lugares de construção do ob-
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jeto doença se mostram. “Incômodo” poderia remeter a 

um lugar no qual a doença é colocada em distanciamen-

to, como algo que está fora do sujeito e o acomete. Per-

cebemos ainda uma tentativa de atenuar o impacto da 

doença, que apenas incomodaria. “Problema”, por sua 

vez, pode remeter ao modo como o “outro” configura o 

objeto doença: “mas eu já vi muitas pessoa falar que esse 

probl/”. Outra possibilidade seria a de que “problema” e 

“incômodo” estejam, para o sujeito, em relação de causa e 

consequência – a doença faz o doente achar “difícil ficar 

no meio do povo”.

É interessante verificar que NL acaba por reafirmar 

o modo como a doença de Parkinson é construída no in-

terior da literatura biomédica, já que as características 

orgânicas da doença, bem como suas possíveis causas e 

formas de tratamento, são entendidas como estando fora 

do sujeito.

Podemos perceber essa conjunção de lugares de cons-

trução da doença ao comparar o enunciado de NL e afir-

mações como as de Machado (2000), para quem a doença 

de Parkinson é ocasionada por uma lesão na substância 

negra do cérebro e seu tratamento é medicamentoso, e 

de Limongi (2001), que aponta como possíveis causas da 

doença fatores ambientais, como a exposição a inseticidas 

e herbicidas, e fatores genéticos,8 que tornariam algumas 

pessoas propensas a desenvolvê-la. 

Não é apenas na descrição da doença de Parkinson e 

nos apontamentos acerca de suas possíveis causas que a 

literatura biomédica considera apenas fatores externos ao 

sujeito. A lesão neurológica decorreria de fatores ambien-

tais ou genéticos que independem do envolvimento do 

 8 Uma vez que o sujeito “herda” os fatores genéticos, eles poderiam 

ser entendidos como estando no sujeito, mas também, por isso 

mesmo, poderiam ser considerados como exteriores à subjetividade.

Miolo_Movimentos_da_hesitacao_(GRAFICA).indd   89Miolo_Movimentos_da_hesitacao_(GRAFICA).indd   89 31/12/2015   14:55:5331/12/2015   14:55:53



90  ROBERTA VIEIRA • LOURENÇO CHACON

sujeito. O tratamento também independeria do sujeito, já 

que, conforme aponta essa literatura, está baseado na ad-

ministração de medicamentos que permitem o aumento 

da produção de dopamina. Limongi (2001), em seu livro 

dedicado ao estudo da doença de Parkinson, aponta, além 

do tratamento medicamentoso, a possibilidade de técni-

cas cirúrgicas que minimizariam os efeitos dela. 

A partir das concepções da literatura biomédica, e 

considerando que resultados de pesquisas desenvolvidas 

no campo dos estudos biomédicos são amplamente divul-

gados, inclusive pela grande imprensa, podemos pensar 

que a negociação mostrada na interrupção “probl/” evi-

denciaria um momento de tensão no qual outro discurso, 

que atravessa e sustenta o processo discursivo em análise, 

é escancarado, já que

[...] as diversas formações [imaginárias] resultam, elas 

mesmas, de processos discursivos anteriores (prove-

nientes de outras condições de produção) [...] que deram 

nascimento a “tomadas de posição” implícitas que asse-

guram a possibilidade do processo discursivo em foco. 

(Pêcheux, 1990, p.85)

Podemos supor, então, que o discurso biomédico atra-

vessa e sustenta o discurso de NL, revelando-se através de 

indícios como as imagens que esse sujeito tem da doença, 

do interlocutor (lembre-se que JN, no processo discursi-

vo, predominantemente ocupa o lugar de profissional da 

saúde) e de si próprio (considerando a relação conflituosa 

relacionada às posições ocupadas por NL). Em outras 

palavras, com relação a esse jogo de imagens, “a percepção 

[do referente, do outro e de si mesmo] é sempre atravessa-

da pelo ‘já ouvido’ e o ‘já dito’, através dos quais se cons-

titui a substância das formações imaginárias enunciadas” 

(Pêcheux, 1990, p.85-6).
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Logo, o conflito que perpassa as diferentes posições 

ocupadas por NL, sobretudo em relação ao objeto doença, 

caracterizado, discursivamente, pelo afastamento e pela 

reafirmação desta, seria atravessado também pelas con-

cepções do discurso biomédico sobre a doença de Par-

kinson. E não apenas no que se refere a ela. É possível 

pensar em elementos desse discurso, presentes no pro-

cesso em análise, já a partir da relação paciente/terapeuta 

estabelecida entre NL e JN. O imaginário do terapeuta 

como alguém que tem instrumentos – não apenas do tipo 

medicamentoso – para propiciar a melhora do doente, 

fortemente inserido no discurso biomédico, “ecoa” no 

processo discursivo em análise.

NL hum:: +++ e que que que o quadro nosso (diminui/ 

t/) o que que tá acontecendo + tá piorando ou melho-

rando? +++ [eu queria saber]

A interrupção “probl/” no enunciado de NL, e tudo 

que ela mobiliza, escancara, portanto, “um funcionamen-

to regulado do exterior, do interdiscurso, para dar conta 

da produção do discurso, maquinaria estrutural ignorada 

pelo sujeito que, na ilusão, se crê fonte desse seu discur-

so, quando ele nada mais é do que o suporte e o efeito” 

(Authier-Revuz, 1990, p.27).

Nas 48 marcas hesitativas de deslizamentos em con-

texto fonético-fonológico recorrente no processo discur-

sivo em foco, observamos vários modos de negociação 

sujeito–outro(s). Em tais negociações, conforme destaca-

mos nas doze ocorrências analisadas (representativas de 

todo o conjunto), tensões centralizadas no plano fonético-

-fonológico da língua mostraram-se vinculadas a tensões 

em outros planos, em especial o semântico, bem como a 

tensões no próprio processo discursivo, na medida em que 

a análise não linear desse processo permitiu-nos detectar 
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indícios de conflitos relacionados aos jogos de imagens 

entre seus protagonistas e aos objetos discursivos.

Assim, em síntese, os deslizamentos em contexto foné-

tico-fonológico recorrente resultariam da própria “estru-

tura material da língua, que permite que, na linearidade 

de uma cadeia, se faça escutar a polifonia não intencional 

de todo discurso” (Authier-Revuz, 1990, p.27). 
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