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ABSTRA CT: The Neurolinguistic Data Bank (BDN) developed in th e Project 
Integrated in Neurolinguistic (CNPq: 521773/95-4) objectives the transcription, storage 
and searchs of  data proceeding of dialogical situations. This study argu es the 
application of the BDN in distance com munication using an evaluation that makes use 
of the ICQ  with an  adult with Syndrome Frontal. 
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0. Introdução 
 

O Banco de D ados em Neurolingüística (BDN) vem se desenvolv endo desde 
1996 no interior do Projeto Integrado em Neurolingüística (CNPq: 521773/95-4) 
objetivando, especial mente, a transcrição, o armazen amento e a busca d e dados do 
Centro de Convivência de A fásicos (CCA/Unicamp). Tais dados, po rtanto, são achados 
(Coudry , 1996) p rovenient es das reuniões semanais do CCA e/ou d e av aliações 
neurolingüísticas discursivamente in formad as, das quais participam sujeitos cérebro-
lesados em acompanhamento e pesquisadores qu e vivenci am situações d e uso sócio-
cultural da linguagem em di ferentes contextos cognitivos e enunciativos (Coudry, 
1997). D ados, portanto, decorrentes de práticas discursivas p resen ciais (Maingueneau, 
1987/89).  

Para retratar a dinâmica das situaçõ es dialógicas o BD N dispõe de u m sistema 
de notação e codi ficação, bem co mo de u ma sistema ab erto de busca -  baseado em 
categori as descritivas - que au xilia a identi ficação de d ados (Coudry, 2003 ). Mais 
i mportante, no  entanto , é o fato d e d ar a (re)conhecer aquilo que antes  podia estar 
oculto ou mascarado. Contribui, assim, para o refin amento teóri co-metodológico das 
atividades do Projeto Integrado, especial mente para a organização de versões 
protocolares (VPs) de avaliação de processos de signi ficação v erbais e n ão verb ais, que 
levam em conta o funcionamento articulado da linguagem em níveis, bem como a 
relação d a língua com outros sistemas s emióticos  (Coudry , 2003). 

A pri mei ra versão do BDN dispunha de 5 colunas: (1) código de busca que 
permite selecionar certos enun ciados ; (2) nu meração de linhas para facilitar a análise e 
discussão dos dados; (3) sigla de identi ficação do locutor; (4) transcrição propriamente 
dita; (5) observações sobre as condiçõ es de produção do enunciado . O movi mento 
dado/teoria (e vi ce-versa) prevê, no entanto, uma instabilidade necessária (Campet ela, 
2002) nessa con figu ração tendo em vista a an álise de fenô menos p róprios do 
funcionamento da linguag em d ecorrentes , entre outros fatores, das condi ções em que se 
dão as interaçõ es entre os interlocuto res envolvidos em d eterminad a prática discursiva. 
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Por essa razão o BDN vem so frendo certos ajustes co m o objetivo de abranger e, 
portanto, dar visibilidade a esses fatores. Os estudos de Mármora (2000 ) e Fedosse 
(2000), ambos interessados nas rel ações entre linguagem e praxia, sugerem que a coluna 
5 - agora denominad a condiçõ es de produção do enun ciado - seja subdividida em 
processos verbais e processos não verbais objetivando esse tipo de análise. O estudo de 
Flosi (2003), por sua v ez, por tratar também da linguagem escrita, propõ e a inclusão de 
u ma sexta colun a, para os enunciados escritos, bem co mo u ma séti ma colun a para 
registro das obser vações  do investigador. 

A inclusão de VPs baseadas no uso de comunicadores à distância requ er, da 
mes ma forma, modi fi caçõ es n a estrutura do BDN. Além de s erem necessárias as 
colunas já men cionadas , especial mente aquel as que permit em a visualização da 
dinâmica de interações pres enciais - vi a oralidade - e à distân cia - via escrita, de forma 
complementar, há necessidade de se incluir outras qu e possam mostrar a possível 
influência da interface do  prog rama co mputacion al nesse tipo de situação dialógica. A 
seguir serão apres entados os resultados parciais d e uma avaliação discu rsivamente 
orientada que faz uso do sistema de comunicação  à distância ICQ.  

 
1. A  avaliação  de AL e o d ado d a interação via ICQ 

O sujeito AL é do sexo mas culino, tem 27 anos, é d estro, não chegou a 
complet ar o nível fund amental nos estudos e pertence à classe médi a de Campin as (SP), 
onde nasceu. Foi encaminh ado ao Labo ratório de Neurolingüística (IEL-Uni camp) p elo 
Prof. Dr. Judson d a C. Mauro  do Ambulatório de N europatologia d a Linguag em da 
Unicamp, em fev ereiro de 2002, co m qu eixa de dificuldade de leitura e de aprendizado. 
Apresent a anteced entes de alcoolis mo e da chamada dislexia, razão pel a qual d eixou a 
escola. So freu, em setembro de 2000, u m trau matis mo crânio-encefálico (TCE) devido a 
u m acidente auto mobilístico, ocasionando "contusões hemorrágicas r ecentes em 
transição de substância branca/cinzenta dos lobos frontais e região parietal alta à 
direita", caracteri zando  o que a literatura deno min a d e Síndrome Frontal.  

Para realizar sua avaliação utilizamos , entre outros exp edientes, o co municador 
ICQ com vistas a analisar o funcion amento de sua linguagem escrita, u ma vez que é por 
meio dela que as p essoas interag em à distância nesse prog rama. 

O ICQ é u m comunicador síncrono, gratuito, bastante usado para identi ficar e 
convers ar co m pessoas  que estão online na Internet (Oei ras e Rocha, 2002 ). O usuário 
identifica e conversa co m algumas  pessoas  que fazem parte de u ma lista restrita 
cadastrada em su a cópia do prog rama. Para dar início a u m diálogo basta clicar sobre o 
nome da pessoa co m quem se des eja conversar para abrir  uma sessão de m ensagem  e 
passar a utilizar as cai xas d e diálogo (de envio e de visualização) ad equadamente. Após 
a es crita de cad a enunciado  é necessário clicar o botão  Send . 

O diálogo que se segue, objeto de nossa análise, aconteceu entre o sujeito AL e 
u ma aluna (IJO )do programa de doutorado do Instituto de Computação (IC) da Unicamp 
que, gentilmente, aceitou o convite para interagir via ICQ com o sujeito. Os 
interlocutores, po rtanto, não s e conhecem1. Participa também dessa interação a 
                                                                         
1 Há uma fort e discrepânci a em termos de familiaridad e co m esse tipo de sistema: IJO é 
u ma usuária h abitual do programa e AL  é um nov ato na atividade. 
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investigadora (IFF) co m o objetivo de auxiliar AL a manus ear o sistema ICQ . Assi m, AL 
e IFF permanecem no  Labo ratório d e Neurolingüística (Labon e - interação gravada em 
vídeo), enquanto IJO está nas dependências do Núcleo de Informática Aplicada à 
Educação (N IED), ambos localizados no campus da Uni camp. Veja-se a t ranscrição do 
dado na nova versão qu e p ropo mos  para o BDN. 

 
condições de produção  

dos enunciados   
li-

nha 
hora locu

tor 
transcrição 

 
interface verbais não 

verbais 

enunciados escritos 

1 16:17 AL     Oi IJO tudo bem 
2 16:18 IJO     Oi AL! Tudo bem! E 

você?  
3   Agora estou 

muito bem 
  Coça o 

nariz, 
gesticula 
com as 
mão 
frente ao 
corpo 

 

4 16:20 IJO  Som do 
ICQ 

  Oi! Tem alguém aí? 

5  IFF Oi! Tem 
alguém aí?  
Porque 
demorou a 
resposta... 

Lê a 
mensagem 

 AL ri.  

6  AL Já estou te 
respondendo... 

  Gestos 
com as 
mãos 

 

7  IFF ã ã AL digita     
8  AL Estou um 

pouco confuso. 
AL digita  Gestos 

com as 
mãos 

 

9  IFF É aqui, 
olha...Send  

Aponta o 
botão 

   

10  AL  Clica Send     
11 16:22 AL     ja estou te 

respondendo estou 
um pouco confuso 

12 16:23 IJO     Ah, me desculpe. Eu 
achei que a conexão 
tinha caído... 

13 16:25 AL     Tudo bem dessa ves 
te desculpo 

14 16:25 IJO  Som do 
ICQ 

  IJO você trabalha ou 
estuda?  

15 16:26 AL  Digita a 
resposta 

   So trabalho 
porinquanto 
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16 16:27 IJO  Som do 
ICQ 

  Que legal. Eu estudo. 
Você trabalha com 
quê? 

17 16:28 AL  Digita a 
resposta 

  pretendo voutar esse 
ano 

18  AL Parece digitar 
algo. 

    

19      IFF sai da 
sala. AL 
fica só 

 

20  AL    Alterna 
gestos de 
levar a 
mão à 
boca, à 
cabeça, 
ao 
queixo. 
Os dedos, 
várias 
vezes 
hesitam 
sobre o 
teclado. 

 

21 16:29 IJO  Som do 
ICQ 

  eu gosto muito de 
estudar. Que bom 
saber que você 
também vai estudar 
este ano. Mas, me 
conta qual é o seu 
trabalho.. 

22  AL  Lê a 
mensagem 
Digita algo. 
Lê. 
P õe a mão 
no 
mouse....de
siste  
Digita. 
Clica o 
botão Send  

 Repete os 
gestos 
anteriores
Quase 
toca a 
língua 
com o 
dedo.  
Olha na 
direção 
da porta.  
Repete os 
gestos. 

 

23 16:31 AL  Digita a 
resposta 

  eu trabalho com 
fector 

24 16:32 IJO  Som do 
ICQ 

  Não entendi. Qual é 
mesmo o seu 
trabalho? 
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25 16:35 IJO  Som do 
ICQ 

  Você já usou 
computador outras 
vezes?  

26 16:36 AL  Digita a 
resposta 

  seria enprestimo 
pessoal e compra de 
ticket 

27 16:36 IJO  Som do 
ICQ 

  poxa! então você é 
um homem 
negócios!! qual é o 
nome da sua 
empresa? 

28 16:38 AL  Digita a 
resposta 

  Naõ essa e a primeira 
ves que estou num 
bate papo 

29 16:40 IJO  Som do 
ICQ 

  Com este programa 
você poderá bater 
papo com muita 
gente.(...). 

30 16:41 AL  Digita a 
resposta 

  naõ tenho nome 
apenas trabalho 
sozinho  

 
3. Comentários 
 

A leitura e an álise do dado mostram, entre outros fenô menos , que a escrita d e 
AL apres enta marcas possivel ment e deco rrent es de u m processo de escolarização 
pautado em atividades des contextualizad as e pouco signi ficativas para o aprendiz. Mas 
há outros resultados. Os gestos de que faz uso AL - especial mente quando seu 
interlocutor presencial sai da sala - parecem servir de esteio p ara a organização do seu 
enunciado via escrita (ver especial mente as linhas 18 à 23), assi m co mo a oralidade 
parece au xiliá-lo quando IFF está present e (linhas 1 à 9) (Freire, 2002). Not e-se tamb ém 
que AL parece estar s emp re correndo atrás do que já foi dito por IJO; ela, por sua vez, 
comenta a resposta de AL e reto ma a p ergunta mais recente, o casionando u ma 
sobreposição de temas (linhas 24 à 30). Essa sobreposição parece decorrer de três 
aspectos inter-relacionados: (i) defasagem de tempo de escrita dos interlocutores, 
considerando -se o grau de novidade de toda a situação dialógica para AL e sua 
lentificação psico motora (decorrente do quadro n eurológico co m repercussões front ais); 
(ii) desvio da  função original do ICQ, que em g eral é utilizado  paralelamente a outras 
atividades no computador, o que ocasion a, normal mente, maio r tempo de resposta p ara 
o interlocutor e evita que aquele que esp era a resposta faça inferênci as pouco produtivas 
(ach ar que a conexão caiu) ou , mes mo, introduza um novo tema na convers ação, co mo 
ocorreu na situação em qu estão; (iii) possíveis influências da interface do programa que 
requer que o usuário mude seu fo co de atenção para outra janela (da janel a de envio para 
a jan ela d e visualização), interro mpendo  a atividad e em cu rso. 

Essa análise, no entanto, só é possível  de s er elaborada se considerarmos a 
multiplicidade de fatores qu e conco rrem para a emergência da interação entre AL, IFF e 
IJO, evidenciada pela con figuração do BDN p roposta. Destaca-se a relevân cia da 
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subdivisão da coluna de condi ções de produção do enunciado em asp ectos verbais e 
não verbais para a relação entre oralidade, gesto e escrita. Da mes ma forma, a inclusão 
ainda nessa colun a da subdivisão interface e o acrés ci mo  da coluna hora, são 
fund amentais para s e co mpreend er a sobr eposição de tópicos conversacionais e, 
conseqüentemente, a possível influên cia d a interface do  programa no d ecorrer da 
situação dialógica. Esse tipo de an álise, além d e au xiliar no entendi mento do quadro 
apres entado pelo sujeito AL, contribui também para o estudo do funcionamento da 
linguagem à distância, bem co mo p ara o  estudo d a interação humano-computador. 

 
RESUMO: O Banco de Dados em Neurolingüística (BDN), des envolvido no Proj eto 
Integrado em Neurolingüística (CNPq: 521773/95-4), objetiva a transcrição, 
armazenamento e busca d e dados de situações dialógicas presenciais. Esse estudo 
discute sua aplicação em práticas discursivas à distância usando dados de uma 
avaliação que utiliza o ICQ  com  um suj eito com Síndrome Frontal. 
 
PALAVRAS-CHA VE: BD N; ICQ; Síndrome Frontal; co municação  à distância. 
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