
Universidade de São PauloUniversidade de São PauloUniversidade de São PauloUniversidade de São Paulo    

Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 

Área de Filologia e Língua Portuguesa 

 

 

 

 

Estudo dos Efeitos Interacionais das Repetições: 

Colaboração e Conflito 

 

 

 

 

 

 

Vanessa de Freitas Silva 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2008 



Universidade de São PauloUniversidade de São PauloUniversidade de São PauloUniversidade de São Paulo    

Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 

Área de Filologia e Língua Portuguesa 

 

 

 

 

Estudo dos Efeitos Interacionais das Repetições: 

Colaboração e Conflito 

 

 

 

Vanessa de Freitas Silva 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Antônio da Silva 

 

 

SÃO PAULO 

2008 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Filologia e Língua Portuguesa, do Departamento de 

Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 

para obtenção do título de Mestre em Letras.    



DedicatóriaDedicatóriaDedicatóriaDedicatória    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

A Rafael, meu marido,  

por me fortalecer com seu amor e  

incentivo incondicionais. 

    



    

AgradecimentosAgradecimentosAgradecimentosAgradecimentos    

 

 

Ao Prof. Dr. Luiz Antônio da Silva, por sua valiosa orientação – marcada pelo 
empenho, incentivo e por sábios conselhos. 

 

À Prof°. Dr°. Liliane Moreira Santos, presença semp re marcante, por seu papel 
decisivo em minha opção por seguir a vida acadêmica. 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ResumoResumoResumoResumo    

 

A repetição representa, certamente, uma das marcas da língua falada, cuja 

relevância – para a produção e a compreensão do texto falado – é atestada por 

diversos estudos, concernentes à Análise da Conversação, que se voltam à 

observação de tal fenômeno, principalmente no que se refere a seus aspectos 

formais e funcionais. 

 O presente trabalho pauta-se na tipologia funcional das repetições proposta 

por Luiz Antônio Marcuschi, um dos mais renomados estudiosos da conversação, 

para analisar os seus efeitos interacionais. Assim, a partir do arcabouço teórico 

fornecido pela Análise da Conversação e pela Sociolingüística Interacional, 

procuramos compreender a relação existente entre diferentes tipos de repetição e 

dois traços qualitativos que podem permear as interações verbais: a colaboração 

e o conflito. 

 

Palavras-chave: repetição; colaboração; conflito; Análise da Conversação; 

Sociolingüística Interacional. 

 

    

    

    

    



AAAAbbbbstractstractstractstract    

 

Repetition is a trait of spoken language whose relevance, both for 

production and comprehension of the spoken text, is highlighted in a number of 

studies on Conversation Analysis concerned with observing this phenomenon, 

especially with reference to its formal and functional aspects. 

 This current study focuses on the functional typology of repetition proposed 

by Luiz Antônio Marcuschi, one of the most renowned academics of conversation, 

to analyze its interactional effects. Through the theoretical framework provided by 

Conversation Analysis and Interactional Sociolinguistics, we seek to comprehend 

the relationship between different types of repetition and two qualitative traits 

which can permeate verbal interactions: collaboration and conflict. 

 

Key words: repetition; collaboration; conflict; Conversation Analysis; Interactional 

Sociolinguistics. 

    

    

    

    

    

    



 
i 

 

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO    

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES ................................................................................................ 10 

 

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  ..................................................................................... 14 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................................................... 18 

• PARTE 2.1 

Histórico da Análise da Conversação de Linha Etnometodológica ................................................ 18 
o SEÇÃO 2.1.1 

Etnometodologia – percursores da Análise da Conversação ........................................... 19 
o SEÇÃO 2.1.2 

A Análise da Conversação de Linha Etnometodológica ................................................... 22 
� TÓPICO 2.1.2.1 

               O Tópico discursivo ......................................................................................... 26 
� TÓPICO 2.1.2.2 

               O Turno conversacional .................................................................................. 31 
 

• PARTE 2.2 

O interacionismo no campo lingüístico ...................................................................................... 38 
o SEÇÃO 2.2.1 

As noções de face e de polidez ..................................................................................... 43 
 

• PARTE 2.3 

Considerações sobre a cooperação,  a colaboração e o conflito ................................................... 50 
 

 

3. A REPETIÇÃO NA LÍNGUA FALADA .......................................................................................... 59 

• PARTE 3.1 

Repetição: características formais ............................................................................................. 62 
 

• PARTE 3.2 

Repetição: diferentes perspectivas de estudo  ............................................................................ 67 
 

• PARTE 3.3 

Apresentação dos aspectos funcionais das repetições no plano discursivo .................................... 69 
o SEÇÃO 3.3.1 

              Compreensão............................................................................................................... 71 
� TÓPICO 3.3.1.1 

               Intensificação ................................................................................................ 71 
� TÓPICO 3.3.1.2 

               Esclarecimento ............................................................................................... 75 
o SEÇÃO 3.3.2 

               Continuidade tópica .................................................................................................... 77 
o SEÇÃO 3.3.3 

               Argumentatividade ..................................................................................................... 79 
� TÓPICO 3.3.3.1 

               Reafirmação .................................................................................................. 79 
 



 
ii 

 

� TÓPICO 3.3.3.2 

               Contraste ....................................................................................................... 82 
� TÓPICO 3.3.3.3 

               Contestação ................................................................................................... 84 
o SEÇÃO 3.3.4 

               Interatividade ............................................................................................................. 85 
� TÓPICO 3.3.4.1 

               Monitoração da tomada de turno .................................................................... 85 
� TÓPICO 3.3.4.2 

               Ratificação do papel de ouvinte ....................................................................... 87 
� TÓPICO 3.3.4.3 

               Incorporação de sugestões .............................................................................. 88 
� TÓPICO 3.3.4.4 

               Expressão de opiniões pessoais divergentes...................................................... 90 
 

4. ANÁLISE DOS EFEITOS INTERACIONAIS DAS REPETIÇÕES:  

A COLABORAÇÃO E O CONFLITO ................................................................................................. 91 

• PARTE 4.1 

Quadro comunicativo ............................................................................................................... 92 
 

• PARTE 4.2 

Quadro participativo ................................................................................................................ 95 
 

• PARTE 4.3 

Repetição com função de esclarecimento: a importância da audiência ........................................ 98 
o SEÇÃO 4.3.1 

               NURC ......................................................................................................................... 98 
o SEÇÃO 4.3.2 

              Arena ........................................................................................................................ 104 
o SEÇÃO 4.3.3 

              Algumas considerações .............................................................................................. 108 
 

• PARTE 4.4 
Repetição com função de contestar e repetição com função de manifestar opiniões pessoais  

divergentes: a opção por ameaçar ou preservar a face do interlocutor....................................... 109 
o SEÇÃO 4.3.1 

               NURC ....................................................................................................................... 109 
o SEÇÃO 4.3.2 

              Arena ........................................................................................................................ 115 
o SEÇÃO 4.3.3 

              Algumas considerações .............................................................................................. 121 
 

• PARTE 4.5 

Repetição com função de monitorar a tomada de turno: uma disputa pela palavra .................... 123 
o SEÇÃO 4.3.1 

               NURC ....................................................................................................................... 123 
o SEÇÃO 4.3.2 

              Arena ........................................................................................................................ 129 
o SEÇÃO 4.3.3 

              Algumas considerações .............................................................................................. 137 
 



 
iii 

 

 

• PARTE 4.6 

Repetição com função de ratificar o papel de ouvinte: sinal de participação do receptor ............. 138 
o SEÇÃO 4.3.1 

               NURC ....................................................................................................................... 138 
o SEÇÃO 4.3.2 

              Arena ........................................................................................................................ 142 
o SEÇÃO 4.3.3 

              Algumas considerações .............................................................................................. 146 
 

• PARTE 4.7 

Repetição com função de incorporar sugestões: uma co-produção discursiva ............................. 147 
o SEÇÃO 4.3.1 

               NURC ....................................................................................................................... 147 
o SEÇÃO 4.3.2 

              Arena ........................................................................................................................ 151 
o SEÇÃO 4.3.3 

              Algumas considerações .............................................................................................. 154 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  ........................................................................................................... 155 

    

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................. 158 

 

ANEXOS  .................................................................................................................................... 163 



 10 

Considerações PreliminaresConsiderações PreliminaresConsiderações PreliminaresConsiderações Preliminares        

 

Estudos desenvolvidos acerca da repetição na língua falada atestam a 

relevância desse fenômeno no decorrer das interações verbais. De acordo com 

Marcuschi (1992, p.1), “a repetição é, certamente, um dos mecanismos mais 

salientes na produção, condução e compreensão do texto dialogado”. Cientes da 

importância da repetição enquanto mecanismo constitutivo do texto falado, 

travamos contato com estudos que, a partir de diferentes perspectivas, observam 

as ocorrências de repetição sob um ponto de vista lingüístico. Dentre tais estudos, 

interessou-nos, particularmente, as análises desenvolvidas por Marcuschi (1992, 

2002) acerca das formas e das funções das repetições. 

Ao desenvolver estudos que envolvem tanto aspectos formais quanto 

funcionais das repetições, Marcuschi apresentou importantes contribuições sobre 

o tema. Assim, a partir da observação da tipologia funcional das repetições 

proposta por esse analista, aventamos a possibilidade de relacionar diferentes 

funções das repetições a questões mais especificamente interacionais. Em outras 

palavras, nosso enfoque será a observação de diferentes tipos de repetição de 

natureza discursiva como uma importante estratégia na análise do 

comportamento verbal dos sujeitos da interação lingüística, especificamente no 

que concerne ao estudo da colaboração e do conflito. 

Partimos da hipótese de que é possível analisar as funções discursivas das 

repetições enquanto pistas fornecidas pelos falantes que nos permitem identificar 

o caráter colaborativo e / ou conflituoso da interação, para tanto, utilizaremos 

como base da pesquisa a tipologia fornecida por Marcuschi (2002, p.123-137) em 
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seu estudo para o Projeto Gramática do Português Falado. Também recorremos a 

outros importantes estudos empreendidos por Travaglia (1989, p.5-61) e Koch 

(1993, p.5-40) acerca das repetições. Vale ressaltar que nos valemos de outros 

estudos desenvolvidos por Marcuschi sobre o tema, como sua tese para concurso 

de professor titular, todavia, como há pequenas diferenças entre as formas e 

funções apresentadas, definimos a tipologia elaborada em 2002 como base do 

estudo. 

 É importante esclarecer que Marcuschi divide as funções das 

repetições em dois grandes grupos: funções textuais e funções discursivas. A 

opção pela análise deste se deve à própria natureza de nossa pesquisa que se 

preocupa com fatores interacionais, cognitivos e pragmáticos que norteiam as 

diversas funções das repetições, pois 

poder-se-ia dizer que as funções textuais estão na ordem da produção e 
voltam-se mais acentuadamente para as atividades em que o falante se acha 
envolvido, ao passo que as funções discursivas dizem respeito sobretudo à 
recepção e, como tal, orientam-se para as atividades em que falante e 
ouvinte estão engajados. (Marcuschi, 1992, p.114) 

Assim sendo, procuramos compreender como seis dos tipos de repetição 

propostos por Marcuschi  podem nos auxiliar a estudar a colaboração  e o conflito 

em uma interação. É importante salientar que não pretendemos definir as 

conversações analisadas como colaborativas ou conflituosas, mas sim perceber 

como os diferentes tipos de repetição nos auxiliam a identificar tais traços na 

interação, pois partimos da premissa que toda conversação pode apresentar 

características colaborativas e conflituosas.  
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Em outras palavras, o presente trabalho tem por objetivo geral estudar a 

repetição na língua falada, mais especificamente, explorar as seguintes questões: 

- como seis tipos de repetição com função discursiva apresentam-se no corpus 

selecionado; 

- como dados contextuais – observados na exposição do quadro comunicativo e 

do quadro participativo das interações analisadas – podem interferir no modo 

como os interactantes realizam as diferentes ocorrências de repetições com 

função discursiva; 

- como podemos estabelecer uma relação entre os diferentes tipos de repetição 

com função discursiva e dois traços qualitativos que podem permear as 

interações verbais: a colaboração e o conflito. 

A proposta de análise de nosso trabalho se justifica pela necessidade de 

dar continuidade aos estudos que tratam da repetição, os quais, ao se voltarem 

para as características formais e funcionais desse fenômeno lingüístico, 

forneceram as bases para a elaboração de uma pesquisa que possa perscrutar os 

seus efeitos interacionais. Ao propor uma perspectiva de análise de viés 

interacional para um fenômeno bastante trabalhado, o presente estudo pode 

representar a possibilidade de compreender melhor as inúmeras implicações das 

ocorrências de repetição no texto falado. 

Para alcançarmos os nossos objetivos, empreenderemos o seguinte 

percurso: apresentaremos as bases teóricas de nossa pesquisa, a qual está 

inserida na linha da Análise da Conversação sob a perspectiva da Sociolingüística 

Interacional; trataremos da repetição na língua falada, com destaque aos seus 
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aspectos formais e às suas diferentes perspectivas de estudo; exporemos, a partir 

dos trabalhos de Marcuschi, os aspectos funcionais das repetições no plano 

discursivo. Por fim, empreenderemos a análise das ocorrências, em nosso 

corpus, de seis tipos de repetição com função discursiva sob uma perspectiva 

interacional, atentando para a questão da colaboração e do conflito.  
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1.1.1.1. Procedimentos metodológicosProcedimentos metodológicosProcedimentos metodológicosProcedimentos metodológicos    

 

Com a finalidade de analisarmos os efeitos interacionais das repetições, 

selecionamos dois corpora distintos: um inquérito do Projeto NURC (Projeto de 

Estudo da Norma Lingüística Urbana Culta), que consiste em um diálogo entre 

dois informantes (D2), e um programa televisivo, Arena, que trata de futebol. A 

opção pelo material do Projeto NURC deveu-se ao uso bem sucedido de seus 

dados no Projeto Gramática do Português Falado, bem como em inúmeras 

pesquisas empreendidas por analistas da conversação. 

Em razão de nosso estudo voltar-se a questões referentes ao envolvimento 

interpessoal dos interactantes, selecionamos um diálogo entre dois informantes 

que – contrariamente ao que ocorre nas elocuções formais e nos diálogos entre 

informante e documentador, também coletados pelo Projeto NURC – não é 

marcado por longos monólogos. Dentre os inquéritos, do tipo D2, disponibilizados 

pelo NURC, selecionamos o 396-D2. Tal seleção foi motivada pelo caráter natural 

dessa interação, marcada por inúmeros momentos de espontaneidade.  

A preocupação com a naturalidade e com a espontaneidade também 

norteou a seleção do programa televisivo Arena. Essa conversação consiste em 

um programa em que comentaristas esportivos debatem temas relacionados ao 

futebol. Enquanto a maioria dos programas voltados à observação desse esporte 

é marcada por atuações exageradas dos comentaristas, o Arena apresenta 

participações mais próximas das conversações naturais. Também o fato do 

programa ser marcado por um número elevado de participantes – seis, no 

programa selecionado – despertou o nosso interesse, uma vez que aventamos a 



 15 

hipótese de que, com um número maior de interactantes, poderíamos observar a 

construção de diferentes tipos de relações interpessoais entre os participantes da 

conversação.  

Nos tópicos 4.1 e 4.2, apresentaremos, detalhadamente, as características 

das conversações selecionadas, de forma a possibilitar uma melhor compreensão 

das particularidades de nosso corpus. No que se refere à transcrição das 

conversações, obedecemos às normas adotadas pelo Projeto NURC, que 

constam de Preti (1999, p.11) cujas ocorrências e respectivos sinais aqui 

reproduzimos, a fim de facilitar a compreensão dos exemplos que serão utilizados 

para a análise: 

 

Quadro 01Quadro 01Quadro 01Quadro 01    
NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO 

OCORRÊNCIAS SINAIS 
 

Incompreensão de palavras ou segmentos 
 

(  ) 

 
Hipótese do que se ouviu 

 
(hipótese) 

 
Truncamento (havendo homografia, usa-se   

acento indicativo da tônica e/ ou timbre) 
 

/ 

 
Entonação enfática 

 
Maiúscula 

 
Prolongamento de vogal e consoante (como 

r e s) 
 

:: podendo aumentar  
para ::: ou mais 

 
Silibação 

 
_ 

 
Interrogação  

 
? 
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OCORRÊNCIAS 

 

SINAIS 

 
Qualquer pausa 

 
... 

 
Comentários descritivos do transcritor 

 
((minúscula)) 

 
Comentários que quebram a seqüência 
Temática da exposição; desvio temático 

 

- -   - -  

 
Superposição, simultaneidade 

vozes 
 

 
                     ligando as 

[ 
              linhas 

 
 

Indicação de que a fala foi tomada ou 
Interrompida em determinado ponto.  

Não no seu início, por exemplo. 
 

(...) 

 
Citações literais ou leituras de textos, 

durante a gravação 
 

“...” 

 

Observações:  

1. Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas. 

2. Fáticos: ah, éh, ahn, ehn, uhn, tá. 

3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 

4. Números: por extenso. 

5. Não se indica o ponto de exclamação. 

6. Não se anota o cadenciamento da frase. 

7. Podem se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa). 

8. Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto-e-

vírgula, ponto-final, dois-pontos, vírgula. As reticências marcam 

qualquer tipo de pausa. 



 17 

No que se refere aos procedimentos metodológicos empregados em nosso 

estudo, adotamos o estilo de observação empírica, característico da Análise da 

Conversação. Obviamente, à observação empírica precede a exposição de 

aspectos teóricos relacionados às características formais e funcionais das 

repetições, bem como explanações referentes aos conceitos de cooperação, 

colaboração e conflito. 

A análise das ocorrências de repetição em nosso corpus não se realiza, 

exatamente, de modo contrastivo. Assim, observamos separadamente as 

ocorrências de cada tipo de repetição selecionado, primeiro, no inquérito do 

NURC, depois, no programa Arena. Após essa análise, tecemos comentários 

gerais acerca do tipo de repetição estudado sob o viés da colaboração e do 

conflito. A opção pela análise separada de cada inquérito, embora estabeleçamos 

alguns comentários comparativos, deve-se ao cuidado de não ignorar as 

especificidades que marcam cada uma das interações, além da preocupação de 

não cair na armadilha de definir determinada interação como colaborativa e outra 

como conflituosa. Ao observar cada interação separadamente, é possível notar a 

presença desses dois traços em ambas as conversações. 
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2.2.2.2. Fundamentação teóricaFundamentação teóricaFundamentação teóricaFundamentação teórica    

 

2. 1  Histórico da Análise da Conversação de Linha 

Etnometodológica 

 Ao apresentar uma perspectiva histórica da Análise da Conversação, 

pretendemos: fornecer informações acerca de uma corrente de pesquisa, 

pertencente ao campo da Sociologia, denominada Etnometodologia, cujas 

propostas foram determinantes para o advento da Análise da Conversação, 

principalmente no que concerne ao objeto de estudos, a conversação; esclarecer 

os princípios norteadores da Análise da Conversação no que se refere à 

metodologia, ao corpus e às preocupações analíticas; e configurar, em linhas 

gerais, aspectos tradicionalmente observados, tais como as noções de tópico e de 

turno, nos estudos da Análise da Conversação e que representam a base de 

qualquer análise que se proponha a observar a conversação do ponto de vista 

lingüístico. 

 A apresentação de tal histórico tem por objetivo possibilitar uma melhor 

compreensão da análise que desenvolveremos. Ao conhecer as bases 

formadoras da Análise da Conversação e o caminho percorrido pelos estudos 

nessa área, é possível entender as preocupações norteadoras de nosso estudo, 

compreender as especificidades do corpus selecionado, bem como reconhecer as 

motivações da metodologia utilizada na análise dos dados. 
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2.1.1 Etnometodologia: Percursores da Análise da 

Conversação 

A Etnometodologia, cujas bases foram estabelecidas pelo sociólogo Harold 

Garfinkel, consiste em uma corrente de pesquisa que se opôs aos parâmetros da 

Sociologia tradicionalmente desenvolvida nos Estados Unidos, na década de 60. 

O significado do termo etnometodologia nos possibilita reconhecer, em linhas 

gerais, a proposta desse estudo. Segundo Wolf (1994), a expressão etno está 

relacionada aos conhecimentos, referentes ao senso comum, que um indivíduo 

possui sobre a sua sociedade, refere-se ao que os indivíduos pensam acerca de 

suas atividades cotidianas; o termo metodologia refere-se aos aspectos formais, 

às atividades práticas.  

 Assim, a Etnometodologia procurou se opor ao modelo de análise da 

Sociologia desenvolvida no início da década 60 marcado pela excessiva 

preocupação quantitativa e pela exacerbada objetividade conferida ao mundo 

social. Garfinkel propunha uma análise baseada no comportamento social dos 

indivíduos em situações cotidianas e em suas interpretações das ações sociais 

ditas ordinárias.  

 Faz-se necessário citar as influências sofridas pela Etnometodologia, a fim 

de tornar mais claras as bases dessa linha de estudo.  Podemos mencionar três 

correntes teóricas que influenciaram as propostas de Garfinkel: 

Talcolt Pearson, com sua teoria da ação, segundo a qual a realidade 
jamais está pronta, mas é, constantemente, elaborada pelos membros 
do grupo social por meio das interações; o sociólogo alemão Alfred 
Schütz, com sua fenomenologia social, segundo a qual, para realizar 
pesquisas científicas sobre a realidade social, é necessário proceder 
à análise exata da realidade, tal qual ela se manifesta nas interações 
e nas experiências dos membros de uma sociedade; o interacionismo 
simbólico da “Escola de Chicago”, cujos principais expoentes foram 
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Robert Park, Ernest Burgness e William Tomas. A “Escola de 
Chicago” popularizou o uso dos métodos qualitativos na pesquisa de 
campo, métodos esses adequados para estudar a realidade social. 
(Silva, 2005, p.41)  

 As fontes de influência da Etnometodologia nos permitem reconhecer o 

entendimento da realidade como um processo em constante transformação, 

sendo os indivíduos sujeitos ativos desse processo; percebemos ainda a 

importância conferida à interação – por meio da qual os sujeitos transformam e 

atualizam a realidade. Por fim, notamos a preocupação qualitativa, em detrimento 

da preocupação quantitativa, no que se refere à análise dos dados.  

 Convém, enfim, definir o que é Etnometodologia segundo o idealizador de 

tal proposta, Garfinkel: 

Os estudos que seguem propõem-se abordar as atividades práticas, 
as circunstâncias práticas e o raciocínio sociológico prático como 
temas de estudo empírico, concedendo às atividades mais comuns da 
vida cotidiana a mesma atenção habitualmente concedida aos 
acontecimentos extraordinários. Esses estudos procuram tratar 
desses acontecimentos e atividades enquanto fenômenos em si 
mesmos. A recomendação central desses estudos é que as 
atividades, por meio das quais as pessoas organizam e geram as 
situações de sua vida cotidiana, são idênticas aos procedimentos 
utilizados para tornar tais situações observáveis e relatáveis. 
(Garfinkel1 apud Hilgert, 1989, p.79) 

 Assim, a Etnometodologia investiga as ações práticas referentes ao 

cotidiano, sempre focalizando os sujeitos como agentes dessas ações. Ou seja, 

há o entendimento do indivíduo como um sujeito que, ao praticar suas atividades 

cotidianas, reflete sobre elas e sobre suas possíveis implicações sociais. Dessa 

forma, o indivíduo não é entendido como mero reprodutor de um sistema social 

existente a priori, mas sim como elemento determinante no processo de 

construção da realidade.  

                                                           
1 GARFINKEL, H. Studies in Ethnomethodology. New Jersey: Prentice-Hall, 1967. 



 21 

 No que se refere à metodologia proposta pela Etnometodologia, destaca-se 

a preocupação com a observação empírica da realidade, na utilização de 

procedimentos que reconstruam a realidade por meio de dados concretos, para, 

assim, empreender uma análise atrelada aos mecanismos utilizados pelos 

sujeitos para construir e interpretar a ordem social vigente em determinada 

sociedade. 

 Ao conferir às atividades cotidianas a mesma atenção dada a práticas tidas 

como extraordinárias e ao apresentar uma preocupação empírica, a 

Etnometodologia forneceu subsídios importantes à Análise da Conversação de 

linha Etnometodológica. 
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2.1.2 A Análise da Conversação de linha 

Etnometodológica 

A Análise da Conversação de linha Etnometodológica surgiu a partir do 

contato entre os princípios da Etnometodologia e as pesquisas de Harvey Sacks e 

sua equipe, cujos estudos utilizavam gravações de conversações como material 

de análise. Sacks conheceu Garfinkel, idealizador da Etnometodologia, e 

encontrou semelhanças entre os estudos que realizavam, passando, assim, a 

estabelecer contato com os estudos etnometodológicos.  

Sacks direcionava seus estudos à estrutura social das ações cotidianas, 

assim, a organização da conversação não representava seu objeto de análise. As 

gravações das conversações consistiam em um recurso para ter acesso ao modo 

dos indivíduos agirem e à maneira de interpretarem tais ações. De acordo com o 

próprio estudioso:  

Comecei a trabalhar com conversações gravadas (...) Não foi por 
interesse especial  na linguagem, nem devido a alguma formulação 
teórica do que deveria estudar que me pus a trabalhar com 
conversações gravadas, foi simplesmente porque era algo que podia 
fazer. (Sacks2 apud Silva, 2005, p.42)  

 Diante desse esclarecimento, é importante ressaltar que existe uma 

diferença significativa entre a análise etnometodológica e a especificamente 

lingüística da conversação. Embora existam semelhanças em relação ao objeto 

de estudo, o método de análise e as preocupações norteadoras dos estudos são 

distintos. Os percursores dos estudos da conversação de enfoque 

                                                           
2 SACKS, H. “Notes on methodology”. In: ATKINSON, J. M. & HERITAGE, J. (orgs.). Structures of social 
action: studies in conversation analysis. Cambridge: University Press, 1984, p.21-27. 
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etnometodológico foram Harvey Sacks, Emanuel A. Schegloff, Jim Schenkein e 

Gail Jefferson, ainda com uma preocupação sociológica, e não lingüística. 

 Podemos compreender o especial interesse conferido à conversação para 

desenvolver estudos sob a perspectiva sociológica, ao entendermos que a 

conversação representa uma forma básica de organização social. Do ponto de 

vista lingüístico, a conversação passou, inicialmente, a ser alvo de estudos que se 

propunham a estabelecer distinções entre a fala e a escrita. A partir da década de 

70, objetivando romper com a tradição estruturalista3, começaram a ser 

desenvolvidos estudos focados no fato lingüístico enquanto atividade vinculada 

ao contexto situacional e comunicativo, também atrelada aos sujeitos que a 

produzem. Esses estudos se voltaram para a análise do diálogo, uma vez que é, 

na manifestação dialógica, que os falantes podem fornecer as mais valiosas 

pistas acerca da organização da conversação e dos procedimentos lingüísticos 

aos quais recorrem ao longo de uma interação. 

 Tais referências ao contexto e aos sujeitos participantes da conversação, 

entendida como uma forma paradigmática de interação, levam-nos às 

preocupações básicas da Análise da Conversação (AC): 

A rigor, a AC é uma tentativa de responder a questões do tipo: como 
é que as pessoas se entendem ao conversar? Como sabem que 
estão se entendendo? Como sabem que estão agindo coordenada e 
cooperativamente? Como usam seus conhecimentos lingüísticos e 
outros para criar condições adequadas à compreensão mútua? Como 
criam, desenvolvem e resolvem conflitos interacionais? (Marcuschi, 
2003, p.7) 

                                                           
3 No estruturalismo, “os lingüistas se interessaram muito pelos aspectos meramente estruturais dos próprios 
sistemas lingüísticos, tais como o sistema de sons e o sistema da gramática. Uma característica central do 
estruturalismo é que ele focaliza a estrutura interna da língua, e não o modo como a língua se relaciona com o 
mundo não lingüístico.” (Trask, 2004, p.180-181) 
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 Para responder a tais questionamentos, o analista da conversação confere 

especial importância ao contexto; uma vez que, para os interactantes 

interpretarem o que ouvem e formularem suas asserções, levam em consideração 

dados situacionais. O fato de considerar as condições de enunciação leva o 

analista da conversação a descartar teorias idealizadas e elaboradas a priori. A 

análise do material de pesquisa deve ocorrer de maneira empírica, para que 

possíveis teorias possam emergir do corpus investigado, e não o contrário. Um 

dos maiores equívocos que um estudioso da conversação pode cometer é 

pretender provar determinadas teorias e, a partir disso, selecionar e analisar a 

conversação como um meio para chegar a um fim estabelecido previamente. 

 Tendo em vista o princípio empírico do trabalho desenvolvido pela Análise 

da Conversação, podemos estabelecer quatro etapas dos procedimentos 

metodológicos dessa linha de pesquisa. De acordo com Mancera (2000), o 

analista da conversação deve proceder inicialmente à coleta e à seleção do 

corpus; posteriormente há a necessidade de transcrever o material de acordo 

com padrões previamente estabelecidos; após a transcrição, o material deverá 

ser analisado à luz da proposta de estudo do pesquisador; enfim, o analista 

apresentará os resultados de sua investigação. 

 As etapas de investigação seguidas pelos analistas da conversação 

demonstram a existência de uma preocupação em partir de estudos singulares, 

ou seja, o cuidado de chegar a conclusões pertinentes a determinado material de 

estudo analisado. Obviamente, por se tratar de um trabalho científico, a partir de 

resultados específicos, o analista da conversação poderá aferir conhecimentos e 

teorias gerais acerca das conversações. Ainda em relação ao rigor necessário 

para empreender uma análise conversacional, é necessário destacar que o 
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corpus selecionado deve ser composto de conversações naturais, ou seja, de um 

material produzido em situações reais de interação. Cabe, então, mencionar 

certas características da conversação: 

- As conversações constituem um tipo particular entre as interações 
verbais (que, por sua vez, constituem uma subclasse no conjunto das 
interações sociais). 
- Mais precisamente, as conversações são geralmente consideradas 
como a forma prototípica nesse domínio, ou seja, a forma mais 
comum e representativa do funcionamento geral das interações 
verbais. 
- As trocas comunicativas reais não são forçosamente 
‘tipologicamente puras’: constatam-se freqüentemente, ao longo de 
uma mesma interação, alguns deslocamentos de um gênero a outro 
(por exemplo, de um bate-papo informal para um registro mais 
profissional numa negociação comercial ou numa consulta médica) 
(Kerbrat-Orecchioni, 2006, p.14) 

 É importante, ainda, esclarecer que a conversação consiste em um 

processo de trocas comunicativas, em que os interactantes constroem sentidos e 

os interpretam passo a passo, no momento em que se dá a interação. Esse 

processo não ocorre de forma caótica, como poderíamos pensar sem uma 

observação cuidadosa das trocas conversacionais. Existem diversos mecanismos 

reguladores desse processo interacional e cabe ao analista da conversação 

examiná-los. Como ocorre com toda proposta de pesquisa, a Análise da 

Conversação, desde o seu advento, passou por diferentes fases caracterizadas 

pelo interesse dos estudiosos em fatos e ocorrências diversas. 

 Desde o seu início até a década de 70, os analistas da conversação 

concentraram seus esforços em caracterizar os mecanismos e as estratégias 

organizadoras da conversação, bem como em analisar como se estabelecem as 

relações subjetivas entre interactantes. Assim, foram desenvolvidos estudos que 

contemplam assuntos como tópicos discursivos e intercâmbios de turnos. 

Posteriormente, os pesquisadores da conversação voltaram seu interesse para 
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recursos e procedimentos empregados pelos falantes no desenvolvimento da 

interação. A partir dessa perspectiva, foram elaboradas investigações acerca da 

repetição, da paráfrase, da correção e de outros procedimentos de reformulação. 

Vale ressaltar que, ao mencionar esses diferentes momentos na história da 

Análise da Conversação, não se trata de expor uma divergência entre as 

propostas de trabalho; mas sim de propor uma evolução natural nos estudos da 

conversação. As pesquisas acerca dos procedimentos lingüísticos e 

paralingüísticos do texto falado foram viabilizadas pelos estudos desenvolvidos 

inicialmente acerca dos mecanismos organizadores da conversação. Sendo 

assim, é de extrema importância fornecer alguns esclarecimentos sobre as 

noções de tópico discursivo e de troca de turnos. 

 

 2.1.2.1 O tópico discursivo 

 A perspectiva investigativa assumida pela Análise da Conversação exige o 

estabelecimento de aspectos que contemplem as particularidades do material a 

ser observado – a conversação. Em outras palavras, a gramática tradicional 

propõe uma série de categorias que, se transpostas para a investigação da 

conversação, não abarcariam as especificidades do corpus utilizado, provocando 

conclusões equivocadas acerca do modo de estruturação do texto falado. Muitos 

conceitos errôneos e pejorativos acerca da organização conversacional advêm 

dessa falha analítica. 

 Diante da necessidade de estabelecer uma unidade de análise apropriada 

aos estudos da conversação, os estudiosos desse fenômeno propuseram a noção 

de tópico discursivo como um mecanismo adequado de análise do discurso oral-
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dialogado. Baseados nessa proposta de análise, procuraremos identificar as 

unidades tópicas e reconhecer as relações de interdependência existentes entre 

tais unidades. Em outras palavras, exploraremos a organização tópica da 

conversação. 

 A proposta de estudar a organização conversacional expõe o pressuposto 

de que o discurso oral é uma atividade estruturalmente organizada. Embora, na 

conversação, o planejamento e a execução do discurso ocorram 

simultaneamente, isso não significa que estejamos diante de uma manifestação 

discursiva caótica. Simplesmente, trata-se de uma forma de organização distinta 

daquela com a qual nos deparamos ao analisar o texto escrito. 

 Deparamo-nos com a noção de tópico à medida que entendemos as cinco 

características básicas da conversação propostas por Marcuschi (2003): 

(a) interação entre pelo menos dois falantes; 
(b) ocorrência de pelo menos uma troca de falantes; 
(c) presença de uma seqüência de ações coordenadas; 
(d) execução numa identidade temporal; 
(e) envolvimento numa “interação centrada. (Marcuschi, 2003, p.15) 

 Quando entendemos a conversação como uma “interação centrada”, 

ressaltamos a necessidade de os interactantes falarem sobre algo, ou seja, é 

imprescindível que a troca comunicativa ocorra em torno de referentes comuns. 

Em um primeiro momento, poderíamos entender o tópico como aquilo acerca do 

que se fala, afinal, os falantes precisam estar de acordo sobre o tema da 

conversação. Todavia, é possível expandir o conceito de tópico para além da 

questão de conteúdo. Ao estudarmos a organização tópica da conversação, 

notamos a existência de procedimentos de estruturação tópica. Assim, a noção 
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de tópico nos remete não somente àquilo acerca do que se fala, como também ao 

modo como se fala. 

 Não é uma tarefa simples definir parâmetros que nos possibilitem 

compreender a natureza das unidades tópicas e a forma como é estruturada na 

conversação. Fatores como os conhecimentos partilhados pelos interactantes, a 

presença de elementos não-verbais e aspectos contextuais interferem nesse 

processo. Entretanto, uma observação acurada das conversações possibilita o 

estabelecimento de algumas propriedades definidoras do tópico. 

 A primeira dessas propriedades é a centração, a qual se refere ao 

conteúdo, ao emprego de referentes comuns. Tal característica nos remete a 

“aquilo acerca do que se fala” e é determinante na definição de tópico, pois, à 

medida que temos uma nova centração, temos um novo tópico. Acerca do 

conceito de tópico, basta, por hora, destacar que ele pode apresentar uma 

extensão que ultrapassa o nível sentencial, pois diversos trechos de uma 

conversação podem tratar de um mesmo tópico.  

 Além da centração, outra propriedade essencial do tópico é a organicidade, 

aspecto relacionado ao modo como se fala. A organicidade diz respeito à relação 

de interdependência que se manifesta na organização tópica da conversação. Tal 

relação de interdependência pode ocorrer sob o ponto de vista hierárquico 

(recorte vertical) ou seqüencial (recorte linear).  

 Sob o ponto de vista da hierarquia presente na organização tópica, 

observa-se como ocorrem as relações de interdependência entre os tópicos no 

que se refere à abrangência do assunto abordado. Para tanto, são utilizados os 

conceitos de supertópico, tópico e subtópico, definíveis a partir da amplitude do 

tema tratado – observa-se se um tópico recobre outro, se um tópico representa a 
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particularização de determinado tema tratado. Ao estabelecer essa relação 

hierárquica, é possível elaborar o que se denomina de “quadro tópico”, que 

consiste em uma seleção empreendida pelo analista do nível de hierarquia 

presente em seu corpus. 

 Sob o ponto de vista da relação seqüencial existente em determinada 

conversação, analisa-se a distribuição dos tópicos na linearidade discursiva. 

Assim, é estudada a progressão da conversação no que se refere à continuidade 

e à descontinuidade do tópico abordado. A continuidade tópica ocorre quando um 

novo tópico é iniciado após o fechamento do tópico precedente. Já a 

descontinuidade é marcada por interferências na progressão de um tópico, ou 

seja, a descontinuidade ocorre quando um novo tópico é iniciado antes de o 

precedente ter sido esgotado. 

 Vimos que, para ocorrer continuidade tópica, é necessário que o tópico se 

esgote e que, apenas após seu encerramento, outro seja desenvolvido. Além da 

condição de esgotamento do tópico precedente, percebemos que a continuidade 

tópica é marcada pela contigüidade. Há a abertura, o desenvolvimento e o 

encerramento do tópico sem qualquer interferência. 

 No processo de descontinuidade tópica, em que ocorrem perturbações no 

desenvolvimento seqüencial, o tópico interrompido pode ser retomado 

posteriormente ou ser definitivamente abandonado. O não retorno ao tópico 

implica um corte; quando o tópico é retomado, temos as inserções ou as 

digressões. Quando há uma inserção, ela pode se expandir por diversos 

segmentos ou o tópico interrompido pode ser retomado de imediato. 

A inserção é caracterizada pelo desenvolvimento de um segmento tópico 

no interior de outro em andamento. Todavia, ela não representa uma ocorrência 
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aleatória, existem relevâncias que determinam a sua ocorrência. Quando 

expandidas, as inserções são denominadas digressões, as quais podem ser 

baseadas no enunciado, na interação ou em seqüências inseridas. A digressão 

baseada no enunciado é determinada por uma relação de conteúdo com o tópico 

interrompido. A digressão baseada na interação é ocasionada por fatores do 

contexto situacional da interação, não mantendo uma relação semântica ou 

pragmática com o tópico que sofreu interferência. Já a digressão baseada em 

seqüências inseridas relaciona-se a atos de fala esclarecedores, informativos, 

corretivos, dentre outros - trata-se de uma pausa com função metalingüística. 

Por fim, cabe esclarecer como se dá a mudança de tópico, fenômeno que 

não necessariamente implica um caso de descontinuidade tópica. A mudança de 

tópico pode ocorrer em razão de um esgotamento do tópico anterior, o que 

caracterizamos como um caso de continuidade tópica. A transição de um tópico a 

outro também pode ocorrer de modo gradativo, por meio da passagem de um 

foco de relevância a outro – tendo a presença de tópicos de transição que 

estabelecem a mediação de um tópico a outro. Existe ainda a possibilidade de 

que a mudança de tópico seja realizada após o abandono do tópico anterior, 

caracterizando um corte do tópico abordado. 

Obviamente, ao focalizar a mudança de tópico, é possível indagar sobre 

possíveis marcas lingüístico-discursivas que poderiam nortear o analista da 

conversação na delimitação tópica. Se pensarmos que os interactantes emitem e 

captam sinais que orientam as suas falas no sentido de estabelecer os tópicos a 

serem desenvolvidos ou abandonados, o estudioso pode se ater a marcas 

prosódicas, morfossintáticas, léxico- semânticas e outras que o orientem em sua 
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análise. Todavia, não devemos descartar a intuição do analista, enquanto falante 

da língua, na definição dos mecanismos de organização tópica. 

Após observarmos padrões formalizáveis da organização tópica da 

conversação, podemos depreender que o texto conversacional representa uma 

atividade comunicacional coerente, a qual fornece bases investigativas – como a 

noção de tópico – adequadas as suas especificidades. 

 

2.1.2.2 O turno conversacional 

 No item anterior, acerca do tópico discursivo, destacamos cinco 

características básicas da conversação propostas por Marcuschi (2003, p.15), 

sendo a segunda delas a “ocorrência de pelo menos uma troca de falantes”. Tal 

premissa nos remete à noção de turno, uma vez que, para os interactantes se 

alternarem nos papéis de ouvinte e falante, precisamos estabelecer critérios para 

identificar cada contribuição dos participantes da interação. Em outras palavras, 

uma das maneiras de estudar como é organizada a conversação é por meio da 

observação de como se dá cada contribuição dos interactantes e dos 

mecanismos de alternância dos papéis de ouvinte e falante. 

 Em um primeiro momento, faz-se necessário esclarecer a posição adotada 

na conceituação de turno. Por turno, entendemos “cada intervenção dos 

interlocutores nas seqüências conversacionais ou trocas” (Galembeck, Silva & 

Rosa, 1990, p.61); tais intervenções podem se apresentar sob a forma de 

unidades sintáticas de diversos níveis. Também é importante destacar que 

consideramos como turno tanto as falas que apresentam valor referencial, ou 

seja, aquelas que desenvolvem o tópico discursivo em andamento, quanto as 

falas que têm por função demonstrar que o interlocutor acompanha o outro 
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interactante. Tal distinção, em relação ao valor referencial dos turnos, remete-nos 

a uma classificação dos turnos, a qual, para ser compreendida, necessita do 

esclarecimento dos conceitos de simetria e assimetria. 

 Em uma conversação, os interactantes não necessariamente contribuem 

na mesma proporção para o desenvolvimento do tópico. As conversações, em 

que há um certo equilíbrio na atuação dos interactantes, ou seja, em que todos os 

interactantes contribuem, de modo efetivo, para o desenvolvimento do tópico são 

denominadas simétricas. Em contrapartida, as interações, em que um dos 

participantes domina o desenvolvimento dos tópicos e o outro fornece 

contribuições esparsas – intervenções que, em sua maioria, são destituídas de 

valor referencial – são consideradas assimétricas. 

  A partir de tal distinção, podemos estabelecer, tendo por base Koch et al 

(2002), uma tipologia dos turnos conversacionais. De modo geral, podemos falar 

em duas modalidades de turno: nuclear e inserido. O turno nuclear, que 

apresenta claro valor referencial, consiste em contribuições em que o interactante 

fornece conteúdo informacional para o desenvolvimento do tópico. Em uma 

situação de simetria, como ambos os participantes da interação contribuem para 

o desenvolvimento do tópico, os turnos nucleares se apresentam em seqüência – 

sendo produzidos, a cada momento, por um interactante - temos então turnos 

nucleares justapostos. Em conversações assimétricas, o tópico é desenvolvido, 

em sua maior parte, por apenas um dos participantes da interação. Assim, um 

turno nuclear se estende por várias intervenções de um mesmo interactante, 

sendo apenas interrompido por breves contribuições de seu parceiro na interação. 

Em tais casos, temos um turno nuclear em andamento.  



 33 

 Já o turno inserido se apresenta sob a forma de sinais indicadores de 

atenção, ou seja, de marcas como certo, uhn uhn, ahn ahn, destituídas de valor 

referencial. A principal função é fornecer ao interlocutor indicações de que 

acompanha, compreende suas colocações ou, ainda, demonstrar concordância 

ou assentimento.Tais contribuições não são, de modo algum, dispensáveis para o 

andamento da conversação, elas consistem em indicativos do envolvimento na 

interação e permitem que o interlocutor prossiga suas asserções. No que 

concerne à função dos turnos inseridos, eles apresentam uma função interacional 

quando não auxiliam informativamente para o desenvolvimento do tópico; têm 

como objetivo indicar reforço, concordância, compreensão ou aviso de que o 

interlocutor pretende tomar o turno. Há, porém, casos em que os turnos inseridos 

contribuem, mesmo que marginalmente, para o desenvolvimento do tópico; essa 

contribuição pode ocorrer sob a forma de antecipações das palavras do 

interlocutor ou de resumos das palavras do outro interactante. Mesmo 

apresentando certo valor referencial, estes turnos inseridos não fornecem 

contribuições significativas para o desenvolvimento do tópico; não podendo, 

portanto, ser confundidos com turnos nucleares. 

 Tais esclarecimentos permitem, enfim, que possamos compreender as 

estratégias de gestão de turno. Podemos, então, estudar como se dá a troca de 

papéis conversacionais ao longo de uma conversação. Sabemos que a atividade 

dialogal tem por princípio a alternância, todavia, quando a distribuição dos turnos 

não é realizada por uma pessoa designada para essa função – situação típica das 

interações espontâneas -, percebemos que não são simples as regras que 

permitem a gestão da alternância dos turnos de fala. No que se refere à troca de 



 

falantes, podemos obse

assalto ao turno.  

A fim de compreendermos a passagem de turno, remetemo

conceito de lugar relevante para a transição

No momento em que um turno (unidade construcional) está sendo 
produzido, têm os ouvintes a capacidade de prever a unidade que o 
falante planeja usar e, desta forma, perceber o primeiro momento em 
que a fala estará possivelmente completa. Este primeiro ponto de 
possível completude é denominado lugar relevante para a t
(LRT). (Galembeck, Silva & Rosa, 1990, p.62)

 Assim, a passagem de turno se dá quando há a presença de pistas de 

LRT, ou seja, quando o ouvinte percebe que seu interlocutor pretende concluir a 

sua fala, mesmo que não definitivamente. A passagem de turno pode ser 

requerida, quando o falante solicita

na interação; ou consentida

interlocutor forneça suas contribuições. 

passagem de turno, pois L1 inicia o seu turno em um lugar 

transição.  

Exemplo 1: 

 

falantes, podemos observar duas situações distintas: a passagem de turno

A fim de compreendermos a passagem de turno, remetemo

lugar relevante para a transição (LRT): 

No momento em que um turno (unidade construcional) está sendo 
produzido, têm os ouvintes a capacidade de prever a unidade que o 
falante planeja usar e, desta forma, perceber o primeiro momento em 
que a fala estará possivelmente completa. Este primeiro ponto de 
possível completude é denominado lugar relevante para a transição 
(LRT). (Galembeck, Silva & Rosa, 1990, p.62) 

Assim, a passagem de turno se dá quando há a presença de pistas de 

LRT, ou seja, quando o ouvinte percebe que seu interlocutor pretende concluir a 

sua fala, mesmo que não definitivamente. A passagem de turno pode ser 

, quando o falante solicita, explicitamente, a contribuição de seu parceiro 

consentida, quando o falante, implicitamente, 

interlocutor forneça suas contribuições. No exemplo a seguir, ocorre uma 

passagem de turno, pois L1 inicia o seu turno em um lugar 
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passagem de turno e o 

A fim de compreendermos a passagem de turno, remetemo-nos ao 

No momento em que um turno (unidade construcional) está sendo 
produzido, têm os ouvintes a capacidade de prever a unidade que o 
falante planeja usar e, desta forma, perceber o primeiro momento em 
que a fala estará possivelmente completa. Este primeiro ponto de 

ransição 

Assim, a passagem de turno se dá quando há a presença de pistas de 

LRT, ou seja, quando o ouvinte percebe que seu interlocutor pretende concluir a 

sua fala, mesmo que não definitivamente. A passagem de turno pode ser 

a contribuição de seu parceiro 

 permite que seu 

exemplo a seguir, ocorre uma 

passagem de turno, pois L1 inicia o seu turno em um lugar relevante para a 
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 No exemplo acima, podemos perceber que, na perspectiva do ouvinte (L1), 

a presença do marcador “né” indica que L2 solicitou a participação de seu 

interlocutor e representa uma pista de LRT. Trata-se de passagem requerida de 

turno, pois o “né” indica que L2 requer a participação de L1. 

Enquanto a passagem de turno está de acordo com o princípio básico da 

conversação de que uma única pessoa fala por vez; o assalto ao turno fere essa 

premissa , uma vez que um dos interlocutores dá início a seu turno enquanto o 

outro interactante ainda desenvolve a sua fala. No assalto ao turno, a alternância 

dos papéis de ouvinte e falante ocorre sem a presença de pistas de LRT, o que, 

muitas vezes, ocasiona sobreposição de vozes – em tais casos, há a necessidade 

de que os falantes negociem, explícita ou implicitamente, a quem deve ser 

concedida a palavra. Embora o assalto ao turno possa representar uma situação 

conflituosa, ele é bastante freqüente em situações cotidianas e, muitas vezes, é 

um indicador do alto grau de envolvimento na interação. É possível identificar 

duas modalidades de assalto ao turno: com ou sem “deixa”. 

O assalto ao turno com “deixa” ocorre quando o falante emite alguns sinais 

de hesitação - como alongamento, repetição, pausa – os quais são identificados 

pelo ouvinte que aproveita para dar início ao seu turno sem que o seu interlocutor 

tenha solicitado ou consentido. O assalto sem “deixa” consiste em uma 

intervenção abrupta do interlocutor que invade o turno do outro, sem que este 

tenha emitido qualquer marca de hesitação; em tais casos, inevitavelmente, 

ocorre sobreposição de vozes. Vejamos algumas ocorrências de assalto ao turno. 
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Exemplo 2: 
 
ML:                          não só é a solução como é o que esTÁ acontecendo 
                                                                                                                   [ 
 CM:                                                                                                          não é? os... a... 

um... uma pessoa que lida com jogador e que tem lá o seu número de jogadores... ele 
vai e faz um acordo com o time... esse time usa os jogadores o empresário usa a 
camisa... o clube... as instalações... e não vai ter cadeira 

 
Exemplo 3: 
 
ML: ele era... ele era... antigamente era Guaratinguetá 
                                 [ 
CM:                           era Esportivo de Guaratinguetá que é uma equipe antiga 
 

No exemplo 2, o falante Cléber Machado (CM) toma a palavra sem a 

presença de marcas de hesitação e em um lugar que não pode ser considerado 

relevante para a transição. Trata-se de um assalto “sem deixa”, diferente do 

exemplo 3, em que ocorre um assalto “com deixa”. Cléber Machado aproveita-se 

da hesitação de Mili Lacombi (ML) – cujas marcas são a repetição e as pausas- e 

inicia um turno. Ainda no exemplo 3, é importante ressaltar a presença de 

sobreposição de vozes. 

 O assalto ao turno será bastante observado em nossa análise, uma vez 

que -por transgredir o princípio de que, em uma conversação, cada um fala na 

sua vez- tais ocorrências poderão ser valiosas para analisar a questão da 

colaboração e do conflito. 

 O modelo de estratégias de gestão de turno observado foi formulado por 

Sacks, Schegloff e Jeferson (1974). Tal estudo, conhecido como modelo SSJ, 

formula as regras, apresentadas acima, as quais procuram esclarecer como se dá 

a organização de turno a turno ao longo da conversação. Esse modelo foi alvo de 

críticas, principalmente no que concerne a não consideração de sinais 

paralingüísticos que podem indicar a completude da fala e à proposição das 
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marcas de LRT , considerada por alguns como uma ocorrência de difícil 

identificação. Embora possamos reconhecer a pertinência de tais críticas ao 

modelo SSJ, ele representa, ainda, a melhor contribuição no que se refere às 

regras que permitem a alternância dos turnos de fala. Assim, ao longo de nosso 

estudo, utilizaremos os conceitos apresentados nesse tópico como referência 

para as análises que se valerem da noção de turno. 
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2.2  O interacionismo no campo lingüístico 

 

 No tópico anterior, fornecemos algumas informações acerca da Análise da 

Conversação. Embora tenhamos esboçado, em linhas gerais, as preocupações 

metodológicas e analíticas dessa linha de pesquisa, falta-nos ainda explorar a 

preocupação - que norteia a abordagem dos analistas da conversação e, mais 

especificamente, de nosso trabalho – com a perspectiva interacional. Para tanto, 

não nos deteremos ao interacionismo como característica da Análise da 

Conversação, mas sim observaremos como a perspectiva interacionista permeia 

os estudos da linguagem. Assim, destacaremos como os estudos lingüísticos 

passaram a se interessar pela abordagem interacionista, citaremos alguns 

problemas envolvidos nessa perspectiva e algumas contribuições advindas do 

interacionismo para os estudos lingüísticos. 

 Como destacamos, não somente a Análise da Conversação dedica-se a 

estudos sob uma perspectiva interacionista, no domínio da Lingüística, também a 

Sociolingüística, a Pragmática, a Psicolingüística, a Semântica Enunciativa, a 

Lingüística Textual, a Análise do Discurso, entre outras linhas de pesquisa. Em 

comum, tais estudos têm o interesse pela linguagem não apenas como sistema, 

mas também como algo que se relaciona com o mundo externo, com as 

condições de sua constituição e funcionamento. A partir do postulado de que toda 

ação humana procede da interação, esses estudos observam os fatos da 

linguagem entendendo a interação como princípio explicativo de suas 

ocorrências.  

 O advento do interacionismo no campo da Lingüística é marcado por uma 

mudança na concepção de comunicação, a qual era entendida, até os anos 
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cinqüenta, como unilateral e linear. Em outras palavras, entendia-se que a 

mensagem era transmitida por um emissor ativo para um receptor passivo. A este 

era reservado apenas o papel de decodificar a mensagem e reconstituir 

literalmente o conteúdo transmitido. Em uma concepção interativa da 

comunicação, entende-se que há uma determinação mútua entre as fases de 

emissão e de recepção, ou seja, a emissão também é determinada e comandada 

pela recepção. Assim, podemos propor que os eventos comunicativos se 

desenvolvem não apenas de forma linear, mas também de modo sucessivo e 

simultâneo: mecanismos de antecipação e de retroação influenciam as trocas 

comunicativas. Dessa forma, o receptor, assim como o emissor, é considerado 

ativo no processo de comunicação.  

 Podemos propor, então, que uma das principais características da 

perspectiva interacionista é o entendimento de que o sentido de um enunciado é 

construído de modo cooperativo; considera-se que a significação é um construto 

dos diferentes participantes da interação. Bakhtin (2006), ao tratar da importância 

da interação, afirma que: 

toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato 
de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 
alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e 
do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao 
outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em 
última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de 
ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim 
numa extremidade, na outra, apóia-se sobre o meu interlocutor. A 
palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. (Bakhtin, 
2006, p.117) 

 Assim, se a palavra “é o produto da interação do locutor e do ouvinte”, 

podemos considerar que os fatos lingüísticos são organizados localmente pelos 

interactantes, os quais ajustam as suas condutas a seus parceiros e ao contexto. 
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Vale esclarecer que o fato de representar uma ação localmente organizada não 

indica que as trocas comunicativas ocorram de modo caótico, sem regras e 

normas, mas explicita que as regras que regem a interação são estabelecidas no 

curso da ação, de acordo com as necessidades impostas pelas particularidades 

do contexto e pelas características dos interactantes. Ademais, se as regras que 

regem as trocas comunicativas são influenciadas pelo contexto, podemos afirmar 

também que a linguagem incorpora circunstâncias sociais da interação.  

 Ao adotar a perspectiva de que há uma influência recíproca entre locutor e 

interlocutor e de que as trocas comunicativas se submetem a regras de gestão 

histórico-cultural, as abordagens interacionistas no domínio da Lingüística se 

vêem diante de diversos desafios metodológicos e analíticos. Primeiramente, 

podemos destacar a dificuldade de estabelecer um recorte teórico ao analisar a 

interação, tendo em vista que ela é caracterizada por processos de naturezas 

diversas: sociais, psicológicas, culturais, interpessoais etc. Diante da dificuldade 

de estabelecer o que, em Lingüística, pode ser entendido por interacionismo, 

foram criados diversos termos que pretendiam qualificar a expressão: 

sociointeracionismo, interacionismo construtivista, interacionismo discursivo, entre 

outros.  

 Tais termos, na verdade, referem-se a estudos que procuram responder a 

diversas questões propostas pela Lingüística, as quais analisam:  

as práticas sociais nas quais a linguagem está imersa e que a 
constituem, as normas pragmáticas que presidem a utilização da 
linguagem, as múltiplas atividades psicossociais que desenvolvem os 
falantes, os aspectos subjetivos e variáveis da língua e seu 
funcionamento, as condições materiais, psíquicas e ideológicas de 
produção e interpretação da significação (...), o estatuto do “outro” no 
processo de aquisição da linguagem pelas crianças etc. (Morato, 
2005, p.313-314)  
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 Percebemos, então, que não é tarefa fácil discernir as tendências, no 

campo lingüístico, que se proclamam interacionistas, mesmo porque a Lingüística 

é uma ciência multifacetada. Assim, faz-se necessário que entendamos a 

dimensão interacional abordada pelos estudos da linguagem que se pretendem 

interacionistas. 

 Além disso, é importante salientar que, ao empreender uma análise 

interacionista dos fenômenos lingüísticos, o analista deve ter em mente que nem 

todas as situações são igualmente interativas. Assim, existe a necessidade de 

selecionar práticas com linguagem em que a observação interacionista seja 

realmente relevante; sob o risco de impingir a diferentes fatos de linguagem um 

construto teórico elaborado a priori.  

 Por fim, cabe destacar, dentre os desafios enfrentados pela perspectiva 

interacionista, o fato de que não é suficiente observar a linguagem a partir de 

transcrições de interações orais para se proclamar interacionista. Uma vez que, 

como propõe Morato (2005): 

longe de ser ou se apresentar como um programa teórico definido no 
campo lingüístico, o interacionismo tem sido capaz de marcar uma 
disposição de tomar a interação como uma das categorias de análise 
dos fatos de linguagem, e não apenas o locus onde a linguagem 
acontece como espetáculo. É esta qualidade (ou esta circunstância...) 
o que tornaria justificável sua inserção entre os movimentos teóricos 
que fazem a ciência da linguagem avançar. (Morato, 2005, p.315) 

Ao “tomar a interação como uma das categorias de análise dos fatos de 

linguagem”, a Lingüística delimita as suas observações à interação verbal com o 

intuito de observar práticas e estratégias conversacionais empregadas pelos 

interactantes, dinâmicas de trocas conversacionais, atividades referenciais e 

inferenciais utilizadas pelos falantes, dentre outros fenômenos. Assim, a interação 
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verbal, enquanto categoria de análise, permite que investiguemos como se dá a 

construção de sentido ao longo das trocas conversacionais, como os falantes 

realizam as tarefas interpretativas.  

Ao tomarmos o texto conversacional como produto de um processo 

interacional por meio do qual os sentidos são construídos, concebemos a  

existência de um sujeito planejador/organizador que, em sua inter-
relação com outros sujeitos, vai construir um texto, sob a influência de 
uma complexa rede de fatores, entre os quais a especificidade da 
situação, o jogo de imagens recíprocas, as crenças, convicções, 
atitudes dos interactantes, os conhecimentos (supostamente) 
partilhados, as expectativas mútuas, as normas e convenções sócio-
culturais. (Koch, 2003-b, p.7) 

 Esse sujeito recorre a diversas estratégias sócio-interacionais com a 

finalidade de levar a interação a bom termo e alcançar os seus objetivos 

comunicativos. A observação das interações verbais permite compreender e 

analisar tais estratégias, bem como possibilita a compreensão dos mecanismos 

de negociação presentes em toda interação. Dessa forma, a perspectiva 

interacional fornece importantes contribuições aos estudos lingüísticos à medida 

que propõe categorias lingüísticas estabelecidas ao longo da interação e não 

criadas a priori.  

 Em razão da relevância para a pesquisa que desenvolvemos, trataremos 

brevemente de duas estratégias sócio-interacionais: os mecanismos de 

preservação das faces e as estratégias de polidez. 
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2.2.1  As noções de face e de polidez 

Dentre as inúmeras estratégias interacionais existentes, trataremos do 

princípio de polidez. Para tanto, apresentaremos o conceito de face proposto por 

Goffman, em 1967 e, posteriormente, ampliado por Brown e Levinson, em 1978. 

Embora não representem conceitos-chave para o trabalho que empreenderemos, 

as noções de face e de polidez serão relevantes para o entendimento de alguns 

aspectos de nossa análise. Destacamos, anteriormente, que um estudo de 

perspectiva interacional considera alguns aspectos – referentes à relação 

interpessoal – que influenciam a produção dos enunciados dos falantes. Dentre 

tais aspectos, a polidez representa um importante princípio a ser observado nas 

trocas conversacionais. A polidez consiste em um conjunto de preceitos a serem 

observados na vida social e tem por objetivo regular as relações em comunidade, 

de modo a preservar o caráter harmonioso da relação interpessoal. 

Para compreendermos mais profundamente a noção de polidez, é necessário 

recorrermos ao conceito de face, inicialmente proposto por Goffman (1967), um 

dos mais importantes teóricos da interação. Podemos definir o termo face “como 

o valor social positivo que uma pessoa reclama efetivamente para si por meio da 

linha que os outros supõem que ela seguiu durante determinado contato.” 

(Goffman, 1967, p.13) Em outras palavras, face é a imagem pública construída 

pelo indivíduo – de acordo com os atributos sociais que considera aceitáveis e 

louváveis – em suas relações interpessoais. Em seus estudos, Goffman (1985) 

considerou, por exemplo, 
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a maneira pela qual o indivíduo apresenta, em situações comuns de 
trabalho, a si mesmo e a suas atividades às outras pessoas, os meios 
pelos quais dirige e regula a impressão que formam a seu respeito e 
as coisas que pode ou não fazer, enquanto realiza seu desempenho 
diante delas. (Goffman, 1985, p.59) 

A partir do conceito de face, Goffman propôs a noção de face work (trabalho 

da face) que indica as ações realizadas por um indivíduo com o intuito de que o 

que se realiza seja condizente com a imagem que procura ver validada. O 

trabalho da face representa ações empreendidas para minimizar possíveis 

ameaças à face do locutor ou do interlocutor; representa um esforço no sentido 

de manter as faces. Vale destacar que, no contato com o outro, existe uma 

orientação defensiva, que representa a intenção de ter a própria face preservada, 

e uma orientação protetora, com o intuito de preservar a face do interlocutor. 

A noção de face formulada por Goffman foi posteriormente retomada e 

ampliada por Brown e Levinson (1978), ao conceber a conversação como um 

conjunto de ações potencialmente ameaçadoras às faces dos interactantes; 

esses estudiosos relacionaram a noção de face à polidez lingüística nas 

interações. Assim, Brown e Levinson ampliaram a noção de face, propondo a 

existência de uma face positiva e de uma face negativa.  

A face positiva representa o desejo de ver a sua imagem pública validada e 

valorizada. Refere-se à necessidade de aprovação social, de pertencer a uma 

comunidade e ver seus valores, desejos e idéias compartilhados e apreciados 

pelos interlocutores. Já a face negativa relaciona-se ao desejo do indivíduo de 

agir livremente, de não sofrer imposições e poder realizar ações de forma 

independente. Refere-se à necessidade de não ter seu território pessoal invadido, 

de não ter suas ações controladas.  
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Portanto, durante as trocas conversacionais, temos ao menos quatro faces 

que entram em contato, as faces positiva e negativa de cada um dos 

interlocutores. Para Brown e Levinson, no decorrer da interação, em razão da 

própria natureza do contato social, os interlocutores realizam uma série de atos 

verbais que podem representar ameaças a cada uma dessas faces, atos 

contrários ao desejo do outro. Tais atos recebem a designação de Face 

Threatening Acts (FTAs), em português, atos ameaçadores da face 

 De acordo com essa perspectiva, podemos citar quatro categorias de atos 

ameaçadores, segundo Kerbrat-Orecchioni (2006): 

1.  Atos que ameaçam a face negativa do falante: ofertas, promessas. 
2. Atos que ameaçam a face positiva do falante: autocríticas, 
confissões. 
3. Atos que ameaçam a face negativa do ouvinte: conselhos, ordens, 
proibições. 
4. Atos que ameaçam a face positiva do ouvinte: críticas, insultos, 
refutações. (Kerbrat-Orecchioni, 2006, p.79) 

Ao produzir um FTA, o falante pode realizá-lo de forma indireta ou direta. O 

ato indireto é produzido por meio de insinuações, metáforas ou ironias. Esses 

atos, por sua formulação indireta, podem ocasionar mais de uma interpretação e 

representam uma estratégia apropriada quando a situação comunicativa exige um 

alto grau de polidez.  

O ato ameaçador direto pode ocorrer com ou sem ação reparadora. Quando 

realizado sem ação reparadora, o FTA ocorre de maneira clara e objetiva, 

impossibilitando interpretações variadas do enunciado. Ao empreender um FTA 

com ação reparadora, o falante recorre a estratégias de polidez. Seja a polidez 

positiva – orientada para a face positiva do ouvinte – seja a polidez negativa – 

relacionada à proteção da face negativa do ouvinte. 



 

Nos exemplos a seguir, temos duas situações em que os interactantes têm as 

suas faces ameaçadas de alguma forma. O exemplo 4

corroborar a proposta de Brown e Levinson de que toda conversação é uma 

atividade potencialmente ame

Exemplo 4: 

Pelo simples fato de L1 não se lembrar do termo “sutiã” que gostaria de 

empregar, o falante tem a sua auto

pede colaboração e a documentadora

Vale ressaltar que, em inquéritos do NURC, como é o caso do exemplo 4, o 

documentador geralmente não desempenha um

Todavia, especificamente neste inquérito 

um papel importante, que destacaremos mais adiante.

O exemplo 5 é interessante por apresentar um caso de ameaça mútua às 

faces em razão da divergência 

 

 

 

 

 

Nos exemplos a seguir, temos duas situações em que os interactantes têm as 

das de alguma forma. O exemplo 4 é sign

corroborar a proposta de Brown e Levinson de que toda conversação é uma 

atividade potencialmente ameaçadora das faces dos interactantes.

Pelo simples fato de L1 não se lembrar do termo “sutiã” que gostaria de 

falante tem a sua auto-imagem pública ameaçada. Diante disso, L1 

a documentadora, em uma orientação protetora, o

Vale ressaltar que, em inquéritos do NURC, como é o caso do exemplo 4, o 

documentador geralmente não desempenha um papel atuante na interação. 

Todavia, especificamente neste inquérito – 396-D2 –, a documentadora exerce 

um papel importante, que destacaremos mais adiante. 

é interessante por apresentar um caso de ameaça mútua às 

faces em razão da divergência de opiniões. 
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Nos exemplos a seguir, temos duas situações em que os interactantes têm as 

é significativo por 

corroborar a proposta de Brown e Levinson de que toda conversação é uma 

çadora das faces dos interactantes. 

 

Pelo simples fato de L1 não se lembrar do termo “sutiã” que gostaria de 

meaçada. Diante disso, L1 

ma orientação protetora, o auxilia. 

Vale ressaltar que, em inquéritos do NURC, como é o caso do exemplo 4, o 

papel atuante na interação. 

a documentadora exerce 

é interessante por apresentar um caso de ameaça mútua às 
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Exemplo 5: 

CK:                                                      mas é um mecenato que::... há um equívoco claro 
ML:  falir... vai tudo junto... entendeu? se o Milan falir... vai tudo JUNto... no  
                                                                                           [ 
CM:                                                                                    SIM 
ML:  SANtos não vai nada junto... 
MA:  o objetivo CLAro 
                           [ 
CM:                    a empresa dele não VAI 
ML:   CLAro CLAro que vai 
CM: não vai... sabe por que Milton? 
ML:  porque ele é acionista da empresa... Cléber... CLAro que vai ué? 
                                             [ 
CM:                                      não... porque esse ano... NÃO... NÃO... vai...vai o Milan 
ML:   e vai o dinheiro dele JUNto... se não tiver o dinheiro para pagar com aquela 

empresa... vai o resto dos bens DEle... ué 
 
  

A partir do exemplo, vemos que, embora exista normalmente uma 

orientação protetora por parte dos interactantes, ao ter a face ameaçada, o 

falante tende a ameaçar a face de seu interlocutor. 

 Os exemplos expostos são significativos à medida que permitem observar 

a questão da ameaça às faces, embora não sejam exatamente relevantes para 

analisar a questão da polidez, por motivos que ficarão explícitos na análise dos 

inquéritos, realizada posteriormente. Neste momento, vale ressaltar que, frente ao 

desejo de preservação das faces (face want), a polidez aparece como um modo 

de conciliar esse anseio ao fato de muitos dos atos de fala serem potencialmente 

ameaçadores. Ao recorrer às estratégias de polidez, o interactante considera os 

seguintes fatores: 

- o grau de gravidade do FTA; 
- a ‘distância social’ entre os interlocutores (ou seja, nossa relação 
‘horizontal’) ; 
- sua relação de ‘poder’ (relação ‘vertical’). (Kerbrat-Orecchioni, 2006, 
p.81) 
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 Esse modelo, formulado por Brown e Levinson, explica uma série de 

ocorrências lingüísticas as quais não teriam sentido se desconsiderássemos a 

noção de face e a preocupação dos interlocutores de verem a sua imagem 

preservada. Todavia, por partir do princípio que interagimos sob constante 

ameaça, tal modelo abarca mais especificamente o que denominamos de polidez 

negativa. Assim, a fim de focalizar não somente os atos ameaçadores, Kerbrat-

Orecchioni introduziu, nos estudos acerca da polidez, o conceito de atos 

valorizantes- como o elogio e o agradecimento -, conhecidos como FFAs (Face 

Flattering Acts) ou anti-FTAs. A partir do estabelecimento do conceito de FFAs, 

podemos compreender as noções de polidez negativa e de polidez positiva, as 

quais se apresentam ainda um pouco nebulosas em Brown e Levinson. 

 Para Kerbrat–Orecchioni, a polidez negativa é marcada por procedimentos 

empregados para amenizar os atos considerados ameaçadores, pressupõe o 

emprego de suavizadores (softeners). Dentre os suavizadores de natureza verbal, 

podemos destacar os substitutivos – que substituem uma formulação direta por 

outra mais amena – e os acompanhantes, caracterizados pela presença de 

fórmulas especializadas que amenizam as ameaças (como “por favor”, “se for 

possível”). Já a polidez positiva, cujo funcionamento é bem mais simples que o da 

polidez negativa, caracteriza-se pela produção de atos de caráter antiameaçador, 

como o elogio, a manifestação de acordo e o agradecimento.  

 Para um melhor entendimento das estratégias de polidez, seria necessário 

observar mais detalhadamente os diversos mecanismos aos quais o interactante 

lança mão, a fim de preservar a sua face e a face do outro. Todavia, essa tarefa 

foge aos objetivos do presente trabalho, que não se detém às diferentes 

estratégias de polidez. Cabe-nos, apenas, destacar a existência de tais 
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mecanismos como elementos explicativos de inúmeros fatos lingüísticos com os 

quais nos depararemos no decorrer de nossa análise.  
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2.3 Considerações sobre a cooperação, a 

colaboração e o conflito 

 

 No tópico 2.2, destacamos as características de uma análise interacionista 

da conversação. Tal abordagem apresenta certas particularidades que serão 

relevantes para a análise empreendida neste estudo. A partir da conceituação de 

interação, vamos nos deparar com alguns traços – intrínsecos à interação ou que 

podem qualificá-la – os quais observaremos no decorrer deste trabalho, dentre 

eles a cooperação, a colaboração e o conflito.  

 Por interação, tendo por base Brait (2003), entendemos um processo 

comunicacional dinâmico em que os enunciados dos interlocutores se coordenam 

de tal forma que nenhuma asserção pode ser interpretada de modo independente. 

A ocorrência de um processo de interpretação recíproco exige do analista da 

conversação a habilidade de observar variáveis que interferem na construção do 

sentido e da relação entre os interactantes. Esse processo comunicacional 

pressupõe a existência de uma constante negociação, representada pela 

necessidade de definir a situação comunicativa e as normas que a governam. Por 

meio da negociação, os participantes da interação, ao longo do processo 

comunicativo, constroem e reconstroem imagens relativas à situação, aos 

interlocutores e aos sentidos atribuídos aos enunciados. 

 Diante da complexidade do processo interacional, o analista da 

conversação se depara com uma série de aspectos observáveis e passíveis de 

estudos, segundo Preti (2003): 
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Na análise do processo interacional focalizado, numa conversação, 
ou mesmo em parte dela, pode-se observar a possibilidade de 
planejamento (ou replanejamento) dos falantes, bem como suas 
estratégias discursivas, ao longo da conversação, que podem resultar 
em sucesso ou não de sua argumentação; as possíveis 
manifestações de poder ou solidariedade entre os interlocutores, que 
podem refletir-se na simetria ou assimetria dos turnos; a colaboração 
mútua na realização do ‘discurso a dois’, observável até em nível de 
construção dos enunciados; a conservação ou a perda da face, 
expressão do eu individual; a fluência conversacional e sua relação 
com os conhecimentos prévios ou partilhados; as formas de 
tratamento e as variações socioculturais da linguagem; o uso de 
narrativas ou a reprodução do ‘discurso do outro’; etc. (Preti, 2003, 
p.46) 

 A observação de Preti expõe a possibilidade de estudarmos as relações 

que se estabelecem entre os participantes da interação por meio das trocas 

verbais. Para tanto, é necessário considerar o princípio do dialogismo, segundo o 

qual a presença do outro influencia decisivamente na produção discursiva, uma 

vez que o processo interacional é determinado pelo olhar avaliativo dos 

interactantes. Assim, cabe ao estudioso da conversação examinar os diferentes 

papéis dos participantes - considerando idade, status, gênero e outras variáveis 

sociológicas - a fim de compreender como se definem as relações de poder que 

permeiam e determinam as trocas verbais.  

 A observação das relações de poder existentes a priori é essencial por 

explicar, em certa medida, as relações de conteúdo. O que é dito ou feito, muitas 

vezes, não é totalmente explicado pelo que está explícito nos enunciados, assim 

há a necessidade de considerarmos a influência das relações sociais no 

desenvolvimento da conversação. Se é no discurso que as relações de poder se 

concretizam, é na interação que se processa a significação. Assim, não podemos 

falar do sentido dos enunciados se não considerarmos a dinâmica das trocas 

verbais; é, ao longo do jogo interacional, que os sentidos vão sendo construídos 

por meio da articulação dos enunciados dos interlocutores. 
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 Dessa forma, o jogo interacional pressupõe um constante processo de 

coordenação na construção dos sentidos; uma interação face a face implica uma 

atividade de co-produção discursiva, uma vez que os interactantes constroem o 

discurso de forma cooperativa e cada produção de um dos participantes define e 

é definida pela presença de outro(s) participante(s) da interação. Para que ocorra 

essa atividade de co-produção discursiva, é essencial que os interactantes 

observem o Princípio da Cooperação, proposto por Grice (1967/1975), segundo o 

qual, para que haja interação, os participantes necessitam reconhecer as regras 

que norteiam tal processo e estarem dispostos a cooperar. Ou seja, de acordo 

com a metáfora proposta por Koch (2003-a, p.27): “quem se propõe a jogar um 

jogo, aceita jogar de acordo com suas regras e fazer o possível para que ele 

chegue a bom termo.” Esse é um princípio fundamental e que a tudo se superpõe, 

uma vez que a troca interativa pressupõe um conjunto de movimentos 

coordenados por parte dos interactantes. 

É importante esclarecer que o Princípio da Cooperação não está 

condicionado a esta ou àquela interação; independente do caráter colaborativo ou 

conflituoso da interação, a cooperação está presente como premissa para que 

haja interação. Também em uma interação marcada pelo conflito, há cooperação, 

pois, mesmo para expressar a divergência, é necessário que os interactantes 

estejam de acordo com as regras que regem a interação e estejam dispostos a 

considerar o discurso do outro para produzir as suas asserções. O exemplo a 

seguir é significativo na medida em que a divergência de opiniões não exclui a 

presença de um processo cooperativo: 
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Exemplo 6: 

 

MA:   mecenas têm seus pontos fortes também 
                                                               [ 
ML:                                                         a:: aGOra nós já estamos entrando 
                                                                                           [ 
CM:                                                                                    sim... não::: não::... nada disso... 

não é não 
ML:  para o lado do ponderável... né? deixou de ser administração... 
                                 [ 
MA:                          o caso do Milan.... o caso do Milan... não::... não::... o mecenas 

precisa ter sorte também... 
               [ 
ML:          se precisa ter SORte:: 
                                                  [ 
MA:                                           se tiver sorte é melhor 
                                                                           [ 
CM:                                                                     sorte é:: porque talvez se ele não tivesse o 

Robinho... ele não teria construído o hotel... se ele talvez não tivesse o Robinho... ele 
não tivesse feito o camarote na vila... né? aliás o Santos é um assunto para se 
discutir... porque que o SANtos... todo o mundo diz que o SANtos está sem dinheiro? 
o Santos TEM que estar sem dinheiro? 

 

  

O exemplo acima não apenas expõe a divergência dentro de um processo 

cooperativo, como demonstra a existência da negociação. Os interactantes 

negociam sentido não com o intuito de alcançar um consenso, mas com a 

intenção de levar a interação adiante, a fim de tornar possível a troca verbal. 

 Esclarecemos, então, que cooperação não deve ser confundida com 

concordância ou consenso. Mais complexa, porém, é a distinção entre 

cooperação e colaboração. Alguns estudiosos, como Aquino (1997), não 

estabelecem divergências entre os termos. Todavia, em razão de nosso estudo 

trabalhar exaustivamente com as noções de colaboração e de conflito, faz-se 

necessário um rigor formal no sentido de esclarecer em qual acepção os termos 

são considerados. 
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 Marcuschi (1987) nos fornece as bases para a distinção que pretendemos 

estabelecer. Enquanto a cooperação está presente em toda e qualquer interação 

como premissa para que se desenvolva o processo de trocas verbais, a 

colaboração consiste em um traço qualitativo de certas interações, cujos 

participantes utilizam diferentes estratégias com o intuito de auxiliar seus 

parceiros na interação. Ou seja, 

o caráter cooperativo de um comportamento interacional não é um 
traço de estratégia interacional, mas um requisito de necessidade 
lógica para que se constituam ações coordenadas (...) cooperar é agir 
dentro dos pressupostos racionais dos empreendimentos mútuos, ao 
passo que colaborar é agir de acordo com a natureza substantiva das 
demandas conversacionais (...) A cooperação é uma espécie de 
fundamento da interação ao passo que a colaboração é um traço 
qualitativo. (Marcuschi, 1987, p.18) 

 O exemplo a seguir ilustra a distinção proposta, uma vez que os 

interactantes extrapolam o que denominamos de co-produção discursiva, pois não 

somente elaboram o discurso de maneira cooperativa, mas constroem um único 

discurso por meio de auxílios mútuos. Assim, podemos, qualitativamente, 

caracterizar este trecho da interação como colaborativo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exemplo 7: 

 

 Já esclarecemos que a cooperação não implica concordância, 

colaboração deve ser entendida como tal: “a colaboração é apenas uma forma 

cooperativa de produzir ações coordenadas e não um proc

consensos” (Marcuschi, , 2003, p.21)

os participantes apresentam diferentes estratégias

parceiros (como no exemplo 7

marcadas pelo conflito e pela oposição. O conflito não deve ser entendido como 

uma falha interacional, mas sim como parte d

a conversação. Por ser inevitável ao longo do intercâmbio lingüístico, o conflito é 

tão justificável - tanto do ponto de vista lingüístico, como do interacional 

a colaboração. E, assim como esta, representa um tr

Já esclarecemos que a cooperação não implica concordância, 

colaboração deve ser entendida como tal: “a colaboração é apenas uma forma 

cooperativa de produzir ações coordenadas e não um procedimento para atingir 

” (Marcuschi, , 2003, p.21). Se nos deparamos com interações em que 

apresentam diferentes estratégias, a fim de auxiliar os s

parceiros (como no exemplo 7), também encontramos inúmeras ocorrências 

marcadas pelo conflito e pela oposição. O conflito não deve ser entendido como 

uma falha interacional, mas sim como parte do processo cooperativo que norteia 

a conversação. Por ser inevitável ao longo do intercâmbio lingüístico, o conflito é 

tanto do ponto de vista lingüístico, como do interacional 

a colaboração. E, assim como esta, representa um traço qualitativo que pode 
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Já esclarecemos que a cooperação não implica concordância, tampouco a 

colaboração deve ser entendida como tal: “a colaboração é apenas uma forma 

edimento para atingir 

Se nos deparamos com interações em que 

a fim de auxiliar os seus 

também encontramos inúmeras ocorrências 

marcadas pelo conflito e pela oposição. O conflito não deve ser entendido como 

o processo cooperativo que norteia 

a conversação. Por ser inevitável ao longo do intercâmbio lingüístico, o conflito é 

tanto do ponto de vista lingüístico, como do interacional – quanto 

aço qualitativo que pode 
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marcar certas interações. Aquino (1997) nos fornece uma conceituação de conflito 

adequada à abordagem empreendida no presente estudo: 

entendemos por conflito a situação discursiva – seja uma 
conversação do tipo diálogo casual ou entrevista (...) em que se 
observa desentendimento entre as idéias que estão sendo 
desenvolvidas pelos interlocutores; em que ocorre uma disputa entre 
as idéias e os argumentos apresentados por eles. (Aquino, 1997, 
p.117) 

 A fim de observar o conflito no decorrer das interações, o analista da 

conversação se vale da análise de alguns fenômenos presentes nas trocas 

verbais que podem auxiliar no estudo da dinâmica presente no conflito; entre tais 

fenômenos, podemos destacar o tema, a mudança de tópico, a distribuição dos 

turnos, as variações prosódicas etc. De acordo com as especificidades de nosso 

corpus e das ocorrências de conflito analisadas, recorreremos a alguns desses 

traços da interação para observar o desenvolvimento do conflito. Tendo em vista 

o fato de não analisarmos marcas paralingüísticas como volume e velocidade de 

fala e a entonação, recorreremos à observação, por exemplo, da disputa pela 

posse dos turnos, da sobreposição de vozes, da expressão de idéias divergentes, 

de marcas explícitas no discurso de descontentamento com os rumos da 

interação. 

 No que concerne aos fatores que motivam a ocorrência do conflito, 

podemos dizer que são bastante amplos, porém, de forma geral, as motivações 

vão desde o desejo de se proteger – de uma possível ou efetiva agressão / 

desvalorização – até o intuito de conseguir o que se deseja – uma mudança de 

posição por parte do interlocutor, ou mesmo a desqualificação da imagem do 

outro interactante. É fato que, na maioria das interações – exceto em situações 

comunicativas específicas-, os interlocutores procuram se valer de certas táticas, 
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a fim de alcançar os seus objetivos sem adotar uma postura conflituosa. Afinal, 

“se permitimos que nosso interlocutor aceda a nossos desejos sem agredi-lo, 

teremos conseguido que ele se sinta muito melhor”4 (Tannen, 1999, p.37). Além 

disso, não teremos a nossa imagem ameaçada, todavia, por razões diversas – 

influenciadas pelo tipo de falante e pelo contexto em que se dá a interação-, 

algumas situações impedem que as trocas verbais ocorram de um modo não 

conflituoso.  

 Vale ainda destacar a existência de casos específicos em que o conflito 

pode ser entendido como uma forma particular de identificação e cumplicidade 

entre os interactantes: 

Muitos homens e algumas mulheres consideram que brigar, 
argumentar ou insultar-se é sinônimo de intimidade, precisamente 
porque, em termos gerais, este tipo de conduta é considerada 
inaceitável. É como uma norma que se estabelece com o objetivo de 
romper normas: quando determinadas pessoas entram em acordo 
para desacatar as regras de conduta estabelecidas, é sinal de que 
entre elas há uma cumplicidade, uma relação especial. (Tannen, 
1999, p.219)5 

Tais casos, contudo, não serão objeto de nossa investigação; efetivamente 

vamos nos deparar com o conflito como uma situação interacional em que 

observamos a discordância na apresentação de idéias e pontos de vista de uma 

forma mais “inflamada”, de modo que o processo de negociação se mostre 

problemático. Para referirmo-nos a tal fenômeno, utilizaremos termos afins como: 

conflituoso, competição e disputa. 

                                                           
4 Si permitimos que nuestro interlocutor acceda a nuestros deseos sin agredirle, habremos conseguido que se 
sienta mucho mejor. (tradução minha) 
5 Muchos hombres y algunas mujeres consideran que pelearse, argumentar o insultarse es sinónimo de 
intimidad, precisamente porque en términos generales este tipo de conducta se considera inaceptable. Es 
como una norma que se establece con el objeto de romper normas: cuando determinadas personas se ponen 
de acuerdo para desacatar las reglas de conducta establecidas es señal de que entre ellas media una 
complicidad, una relación especial. 
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É importante esclarecer que alguns estudiosos, como Erlich (1993), 

entendem toda conversação como conflituosa em razão da necessidade 

constante de negociação. Embora reconheçamos que a negociação promova uma 

situação potencial de conflito, cremos que ele, efetivamente, se instaure quando 

não se chega a um acordo, mesmo que parcial, acerca dos sentidos, dos papéis 

interacionais, ou mesmo um acordo sobre a impossibilidade de se chegar a um 

acordo. 

Por fim, cabe salientar que, em nosso estudo, não estamos preocupados 

em definir as interações observadas como conflituosas ou colaborativas, mas sim 

perceber as ocorrências de tais fenômenos e relacioná-las aos diversos tipos de 

repetição analisados. Assim, o conflito e a colaboração serão entendidos como 

traços qualitativos que podem se alternar ao longo de uma mesma interação; e os 

diversos tipos de repetição serão analisados como estratégias indicativas de tais 

qualidades. 
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3.3.3.3.         A repetição na língua faladaA repetição na língua faladaA repetição na língua faladaA repetição na língua falada    

 

 O estudo que empreendemos tem por base um importante fenômeno 

lingüístico: a repetição. Em razão de pertencermos a uma cultura, mais 

especificamente à cultura ocidental, que valoriza a escrita em detrimento da fala, 

tal fenômeno é freqüentemente avaliado de modo negativo, sendo, muitas vezes, 

caracterizado como uma falha na elaboração textual. Todavia, com o advento de 

estudos voltados para a observação da língua falada, a repetição passou a ser 

considerada um importante recurso lingüístico. Assim, muitos estudiosos se 

voltaram para a análise dos aspectos formais e funcionais da repetição. 

 Ao alcançar uma posição de destaque nos estudos lingüísticos, houve um 

esforço por parte dos pesquisadores no sentido de definir a repetição a partir de 

certo rigor formal e acadêmico; porém, todos possuímos, intuitivamente, uma 

noção do que significa repetir. De acordo com o senso comum, a repetição 

consiste em falar o mesmo duas ou mais vezes. Mais adiante, caracterizaremos a 

repetição de forma mais adequada às exigências de um estudo acadêmico. Por 

enquanto, nossa preocupação voltar-se-á à importância da repetição enquanto 

fenômeno marcante das conversações, uma vez que ela representa uma 

estratégia de comunicação e envolvimento. Por não estar relacionada, 

especificamente, a nenhuma língua determinada, podemos entender a repetição 

como um mecanismo intrinsecamente ligado ao processo de interação lingüística. 

 Em linhas gerais, podemos apontar algumas razões da repetição ser 

considerada um mecanismo relevante na construção do texto falado. A primeira 

motivação que podemos citar foi formulada tendo por base estudos que se 

preocuparam em apontar diferenças significativas entre o texto escrito e o texto 
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falado. Uma das distinções consiste no fato de, na escrita, existir um 

planejamento prévio do texto, enquanto, na fala, haver simultaneidade entre 

planejamento e realização. Assim, por não existir um planejamento prévio, a 

conversação é marcada por inúmeras ocorrências de repetições, que poderiam 

ser consideradas marcas de um planejamento que, na escrita, são ocultadas pelo 

realizador. Essa motivação, embora verdadeira, de forma alguma dá conta da 

complexidade das funções da repetição na fala; e mais, essa explicação poderia 

até mesmo reforçar a idéia de que a repetição representa uma falha típica de uma 

ocorrência lingüística menor, a fala. 

 Podemos mencionar outras motivações relevantes para a freqüência de 

repetições no texto falado, em determinadas situações rituais da vida cotidiana, 

como em cumprimentos e despedidas. Nesses casos, a repetição representa uma 

exigência da situação comunicativa. Também, podemos apontar o fato de a 

repetição representar uma importante forma de aprendizagem, pois permite 

acrescentar novas informações ao que já é conhecido, segundo Gibbs (1982), 

quanto mais convencionalizado for o significado de uma expressão, de forma 

mais rápida e automática, será entendida.  

Ainda no que concerne à compreensão, é importante ressaltar que a 

repetição pode representar uma estratégia para solucionar problemas de 

formulação. Ao reformular um enunciado problemático por meio da repetição, o 

falante pode assegurar que o ouvinte compreenda a sua mensagem. A repetição 

pode representar um mecanismo facilitador da compreensão não apenas quando 

empregada para sanar problemas de formulação, por acarretar um ralentamento 

informacional, a repetição faz parte, por exemplo, do discurso didático, como já 

dito. Nesses casos, é importante a propriedade da repetição de permitir inserir 
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novos dados a informações já conhecidas. Portanto, longe de ser um fenômeno 

de realização caótica, a repetição é produzida de modo ordenado e sistemático, 

exercendo funções específicas; tanto que a supressão da repetição de certos 

textos, muitas vezes, produz textos ininteligíveis. 

Além das motivações cognitivas citadas, a repetição também apresenta 

motivações interacionais. Como afirma Koch (1993, p.22), “a repetição é 

constitutiva não só do texto falado, como da própria interação social, ou, como 

afirma Tannen, da mensagem e da meta-mensagem”. A repetição propicia o 

envolvimento dos falantes à medida que permite aos interactantes construírem 

conjuntamente o texto falado, elaborarem e negociarem sentidos. Dessa forma, 

ao suprimir ocorrências de repetições de uma conversação, não apenas 

comprometemos a compreensão do texto produzido, como também podemos 

diminuir consideravelmente o envolvimento interpessoal.  

Também é necessário destacar a importância da repetição como 

mecanismo de coesão. Koch (2003-a, 2003-b) desenvolveu estudos, sobretudo 

acerca da escrita, que analisam a repetição enquanto mecanismo textualizador. 

Como afirma essa estudiosa, por ser  

impossível a existência de textos veiculadores exclusivamente de 
informação nova, já que, para a ancoragem da informação 
desconhecida, faz-se necessária a informação co- ou 
contextualmente dada, que precisa ser repetida por diversas vezes no 
desenrolar do texto. Assim sendo, a repetição deve ser vista como um 
mecanismo essencial no estabelecimento da coesão textual. (Koch, 
2003-b, p.126) 

 Ao propormos a relevância da repetição no que se refere a questões 

cognitivas, interacionais e textualizadoras, não temos a pretensão de apresentar 

um estudo acerca das diversas funções da repetição no texto conversacional, 
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mas sim ressaltar a importância da repetição no texto falado. Mais adiante, 

apresentaremos algumas categorias de estudo das repetições considerando os 

seus propósitos e no item 3.3 trataremos da tipologia das repetições proposta por 

Marcuschi e na qual baseamos o nosso estudo. 

 

 

3.1  Repetição – características formais 

  

Até o momento, trabalhamos com uma conceituação intuitiva do que vem a 

ser o fenômeno conhecido como repetição, todavia, tal definição, para fins de 

estudos lingüísticos, não é de fácil realização. Para tanto, recorreremos ao 

trabalho desenvolvido por Marcuschi (1992), já citado anteriormente, sobre esse 

tema.  

 Acerca da conceituação de repetição e de suas condições de realização, 

Marcuschi (1992) propõe: 

Numa definição tentativa e genérica, propus tomar a repetição como 
uma produção de segmentos discursivos idênticos ou semelhantes 
duas ou mais vezes no âmbito de um mesmo evento comunicativo. 
Para esta definição suponho como base empírica a conversação, mas 
não fica excluída sua validade para outras formas orais como o 
monólogo e, inclusive, suponho, com algumas modificações, também 
para a modalidade escrita. (Marcuschi, 1992, p.33) 

 Tendo conceituado repetição, o estudioso, em um esforço metalingüístico, 

propõe esclarecimentos acerca de alguns termos-chave presentes em sua 

definição. Por “segmentos discursivos”, devemos entender alguma produção 

lingüística de uma conversação: um segmento fonológico, uma unidade lexical, 

um sintagma, uma oração, ou uma estrutura sintática. 
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 Os termos “idênticos” e “semelhantes” referem-se ao fato de que a 

repetição pode ser realizada sem variação, na primeira acepção, ou com 

variação, na segunda acepção, em relação a sua primeira entrada – denominada 

matriz. Em outras palavras, a repetição pode ser literal ou apresentar algumas 

diferenças em relação a sua matriz, o que ocorre na maioria das ocorrências de 

repetição. 

 A expressão “evento comunicativo” indica qualquer conversação, desde o 

seu início até o seu desfecho. Dessa forma, desconsidera-se o emprego de 

expressões como provérbios e citações, cuja suposta matriz só pode ser 

encontrada por meio de conhecimentos extra-textuais, ou melhor, fora do evento 

comunicativo. 

 Cabe também ressaltar que, de acordo com Marcuschi (1992, p.32), 

“repetir as mesmas palavras num evento comunicativo não equivale a dizer a 

mesma coisa”. Assim sendo, em razão da possibilidade de um mesmo item lexical 

apresentar referentes diversos, de acordo com contexto em que se realiza, a 

repetição pode indicar um sentido novo. 

 Outro ponto, bastante significativo, discutido por Marcuschi (1992) é a 

distinção entre repetição e paráfrase. Nesse aspecto, o estudioso propõe alguns 

pontos de discordância, que exploraremos a seguir, do mais completo estudo 

desenvolvido sobre a paráfrase na língua portuguesa, a tese de doutorado 

elaborada por Hilgert (1989). Trata-se de uma tarefa complexa o estabelecimento 

da distinção entre esses fenômenos lingüísticos, portanto, o presente estudo não 

tem a pretensão de explorar profundamente a questão. Tendo em vista o fato de 

basearmos o nosso trabalho na tipologia das repetições proposta por Marcuschi, 

o mais coerente é assumirmos a posição adotada por este estudioso. 
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 Embora repetição e paráfrase mantenham uma relação de equivalência 

semântica com o enunciado de origem, Hilgert (1989, p.174) propõe que 

“formalmente, é fácil distingui-las [as repetições] das paráfrases, pelo simples fato 

de estas últimas não repetirem as mesmas palavras, na mesma ordem sintática 

em que aparecem no enunciado de origem”. Ao discutir esse ponto de distinção, 

Marcuschi afirma que - embora Hilgert (1989, p.170) considere que “ao contrário 

do que se verifica na paráfrase e na correção, a repetição, exatamente por ser 

repetição, não se caracteriza por diferenças sintático-lexicais em relação ao 

enunciado de origem” - em seus estudos, “a noção de repetição envolverá 

também repetições com variação lexical ou sintática” (Marcuschi, 1992, p.4). 

 Assim sendo, no presente estudo, também consideraremos as ocorrências 

de repetição não-literal, ou seja, aquelas que apresentam acréscimos ou 

modificações em relação a sua matriz. Sobre as repetições que alteram, de 

alguma forma, o enunciado de origem (matriz), Koch (2003-b) afirma que: 

Deve-se a Jefferson (1972) uma primeira distinção entre repetições 
significativas e marginais. Segundo ele, as verdadeiras repetições 
selecionam uma ocorrência prévia similar para sobre ela efetuar 
algumas operação, como ocorre, por exemplo, quando o segundo 
falante repete um enunciado produzido pelo primeiro, dando-lhe uma 
entonação interrogativa. Seriam marginais as repetições devidas a 
dificuldades de planejamento/linearização, em que o falante não 
opera nenhuma alteração sobre o elemento repetido. Como no caso 
de repetições que acompanham uma interrupção para garantir a 
continuidade da enunciação. Tais repetições, no entanto, são 
extremamente freqüentes, visto que é como os falantes utilizarem 
esse recurso para ganhar maior tempo de planejamento. (Koch, 2003-
b, p.131) 

 Não apenas a questão da literalidade (repetição idêntica) e da variação (de 

forma ou conteúdo) distingue as repetições quanto à forma. Questões 

relacionadas à produção, ao segmento discursivo repetido e à distribuição ao 

longo do texto conversacional devem ser consideradas. No que concerne à 
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produção, podemos falar em auto-repetição, em que matriz e repetição são 

produzidas pelo mesmo falante, e heterorrepetição, em que matriz e repetição são 

produzidas por falantes diferentes. Em relação ao segmento lingüístico repetido, 

as marcas segmentais consideradas na tipologia proposta por Marcuschi (1992) 

são: fonema, morfema, lexema, sintagma e oração. No que se refere à 

distribuição da repetição na cadeia textual, trabalhamos com três marcas 

posicionais: contigüidade, proximidade e distanciamento. 

 A contigüidade é caracterizada pelo fato de a repetição ocorrer 

imediatamente após a matriz, sem a presença de qualquer elemento, mesmo uma 

hesitação ou qualquer outro fenômeno, inserido. A distinção, apontada por 

Marcuschi (1992), entre proximidade e distanciamento é a seguinte: 

A R [repetição] distanciada distingue-se da R próxima pelo fato de 
aparecer na retomada de um TD [tópico discursivo] e não no espaço 
interno do TD. Também será considerada uma R próxima aquela que 
ocorrer logo após uma interrupção com um desvio ou uma digressão 
e uma retomada imediata do tópico que vinha sendo desenvolvido. 
Em geral, estas interrupções são inserções breves e de caráter 
explicativo. (Marcuschi, 1992, p.53) 

No presente estudo, trabalharemos com todos os tipos de repetição no que 

se refere à produção e à distribuição na cadeia textual; quanto ao segmento 

lingüístico repetido, trataremos somente das repetições de lexema, sintagma ou 

oração. Como já dito, no que diz respeito à configuração, estudaremos repetições 

literais e com variação. 

 Após esses esclarecimentos acerca dos aspectos formais que caracterizam 

as repetições, podemos resumi-los no quadro a seguir: 
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Quadro 2  

Repetição: Fatores Tipológicos Formais 

 

Aspecto 

 

Marca 

 

PRODUÇÃO 

auto-repetição 

heterorrepetição 

 

 

SEGMENTO 

 

fonema 

morfema 

lexema 

sintagma 

oração 

 

DISTRIBUIÇÃO 

contigüidade 

proximidade 

distância 

 

CONFIGURAÇÃO 

literalidade 

variação 
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3.2  Repetição – diferentes perspectivas de estudo 

  

Quando destacamos a importância das repetições no texto falado, de certa 

forma, já apontamos diferentes perspectivas que estudiosos podem assumir na 

análise de tal fenômeno lingüístico. Cabe, agora, destacar alguns focos de 

interesse daqueles que se propõem a analisar a repetição. De forma alguma, 

pretendemos fornecer um panorama dos estudos desenvolvidos acerca do tema; 

desejamos, apenas, demonstrar que a repetição pode ser analisada a partir de 

diferentes aspectos. 

 A repetição pode ser estudada como mecanismo de coesão – quando 

observada enquanto elemento de conexão do texto oral, também pode ser 

analisada como recurso retórico e estilístico, ou mesmo como mecanismo de 

efeito semântico - observação dos efeitos de sentido e das possibilidades de 

modificação de conteúdo que a repetição pode promover. 

 Outras linhas de pesquisa estudam a: repetição na aquisição e no ensino 

de línguas - estudo de suas propriedades de facilitar a aquisição e a 

aprendizagem de uma língua; repetição como processo de padronização sintática 

- análise desse fenômeno como um elemento a partir do qual a gramática pode 

emergir e repetição como promotora da interação - estudo da repetição como 

fenômeno que pode promover o envolvimento interpessoal ao longo de uma 

interação. 

 As diferentes perspectivas de pesquisa citadas devem considerar as 

funções das repetições, ou seja, o estudioso deve se basear em uma tipologia 

das repetições que considera as suas distintas funções para definir seu material 

de análise. Não é possível observar todas as ocorrências de repetição tendo por 
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objetivo estudá-las, por exemplo, como mecanismo de coesão, uma vez que as 

repetições são produzidas com diferentes propósitos, nem sempre com a intenção 

de estabelecer uma conexão no texto. 

 Tannen (1989, p.48) agrupa a repetição, a partir das noções de 

envolvimento e pré-padronização, em quatro categorias de acordo com os seus 

propósitos: produção, compreensão, conexão e interação. No que concerne à 

produção, ao repetir, o falante produz um volume maior de informações a partir de 

formas já preparadas; permite inserir novos dados por meio da repetição. Além 

disso, possibilita ao falante pensar no que irá dizer, sem perder o turno. Ademais, 

a repetição facilita a compreensão do ouvinte por apresentar um espaço que 

contempla informações já conhecidas. No que se refere à conexão, a repetição 

une as partes do discurso e funciona como um mecanismo coesivo. Na interação, 

a repetição auxilia o processo de negociação ao longo da conversação, facilita o 

envolvimento entre os interactantes. 

 Embora possamos nos basear em diferentes tipologias funcionais da 

repetição, como a proposta por Tannen, é importante ter em vista que: 

Embora sejam múltiplas as funções potenciais detectadas para a 
repetição na língua falada, cabe lembrar que tais funções não são, de 
modo algum, exclusivas entre si, de modo que sua classificação só 
pode ser feita, como bem mostra Norris (1987), em termos de 
dominância relativa de uma ou outra das propriedades ou de sua 
presença em grau mais elevado. (Koch, 2003-b, p.131) 

 Cientes de tal ressalva, apresentaremos, a seguir, a tipologia das 

repetições com função discursiva proposta por Marcuschi. 
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3.3 Apresentação dos aspectos funcionais das 

repetições no plano discursivo 

 

 No que se refere à tipologia funcional das repetições, Marcuschi trabalha 

com dois planos: textual e discursivo. O plano da textualização relaciona-se à 

composição do texto e sua função básica é a coesividade: seqüenciação, 

referenciação, correção, expansão, parentização, enquadramento. O plano 

discursivo refere-se a aspectos interacionais, pragmáticos e cognitivos. 

 No presente trabalho, procuraremos nos deter somente nas funções 

discursivas, em razão de suas implicações interacionais e sociocontextuais, 

aspectos essenciais para a observação da cooperação e do conflito nas 

conversações. Em relação à importância das repetições no plano discurso, é 

necessário ter em vista que: 

No geral, estas R [repetições] não contribuem para o aumento da 
informação. Mas isto não significa que sejam supérfluas, pois neste 
caso não teriam uma presença tão marcante em todos os tipos de 
interação verbal, nem seriam tão notadas pelos interlocutores. Elas 
são fundamentais e dão ao texto falado sua característica básica de 
envolvimento interpessoal, como notam os diversos autores. 
Sobretudo determinam o fluxo discursivo num nível mais global. 
(Marcuschi, 1992, p.129) 

Procederemos, inicialmente, à apresentação das funções discursivas das 

repetições segundo proposta de Marcuschi (2002, p.123-137) a qual servirá de 

base para a posterior análise da repetição como uma importante estratégia 

conversacional e interacional no que se refere aos aspectos colaborativos e 

conflituosos que permeiam todas as interações verbais. Embora nos 

concentremos na tipologia proposta por Marcuschi em trabalho publicado em 

2002, vamos nos valer de informações e esclarecimentos presentes em um 
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trabalho anterior (1992) - tese para concurso de professor titular em Lingüística, 

na qual também analisa as funções discursivas das repetições. Conforme 

destacado, relacionaremos a tipologia proposta por Marcuschi com um estudo das 

repetições realizado por Travaglia (1989, p.5-61). 

 Em um primeiro momento, tal correlação poderia parecer problemática, 

uma vez que Marcuschi estabelece duas grandes motivações para o uso das 

repetições, enquanto Travaglia (1989) estabelece três razões: 

 a) repetições ligadas mais diretamente à organização lingüística 
do discurso (...); 
 b) repetições ligadas mais diretamente à manifestação do eu e do 
outro; à presença deles no discurso (...) e; 
 c) repetições ligadas mais diretamente à organização semântico-
pragmática do discurso (...). (Travaglia, 1989, p.19) 

 Poderíamos solucionar a questão a partir do entendimento da motivação 

“a” proposta por Travaglia como pertencente ao plano da textualização de 

Marcuschi e as motivações “b” e “c” como pertencentes ao plano discursivo. 

Todavia, persistiria o problema de Travaglia compreender não somente o 

estabelecimento da coesão como uma motivação ligada à organização lingüística 

do discurso, como também a repetição que ocorre devido a funções ligadas à 

produção e à compreensão do discurso – função esta pertencente ao plano 

discursivo sugerido por Marcuschi. 

 Entretanto, Travaglia (1989, p.19) esclarece que “nada impede que uma 

repetição tenha motivações diversas desempenhando simultaneamente funções, 

por exemplo, textuais, psicológicas e cognitivas.” Sendo assim, a correlação entre 

os trabalhos de Marcuschi e Travaglia não deve ser considerada uma falha 

metodológica. 
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 3.1.1  Compreensão 

 Uma das funções das repetições no plano discursivo é facilitar a 

compreensão sugerindo pistas que auxiliam a “reconstruir” a significação proposta 

pelo falante. Ao utilizar tal recurso lingüístico, o falante procura alcançar o objetivo 

primeiro de qualquer interação: fazer-se compreender:  

o falante persegue quase sempre o objetivo de levar o seu interlocutor 
a crer no que diz. Para tanto, porém, ele precisa alcançar um objetivo 
anterior: que seu enunciado seja lingüisticamente construído de 
maneira tal que o ouvinte reconheça a intenção comunicativa do 
falante, isto é, que lhe compreenda o enunciado. Em outras palavras, 
ao falante cabe oferecer uma ‘proposta de compreensão’ ao ouvinte, 
a partir da qual este possa mostrar a reação esperada. (Hilgert, 
2003,p.121). 

 Não é uma tarefa fácil distinguir as repetições que têm por objetivo facilitar 

a tarefa do ouvinte na compreensão, uma vez que muitas das repetições do plano 

discursivo promovem a compreensão. Porém, a classificação funcional deverá ser 

feita em termos de dominância relativa de uma ou outra das propriedades ou de 

sua presença em grau mais elevado. 

 

 3.3.1.1 Intensificação 

 A intensificação consiste em uma dessas pistas que promovem a 

compreensão. Essa estratégia “obedece a uma espécie de princípio de 

iconicidade, segundo o qual a um maior volume de linguagem idêntica em posição 

idêntica corresponde um maior volume de informação.” (Marcuschi, 2002, p.133). 

Tal repetição obedece a três requisitos básicos: contigüidade / proximidade, 

identidade referencial e realização por meio de auto-repetição. É importante 

salientar que a intensificação não tem motivações interacionais, como ocorre em 



 

tomadas de turno e sobreposições; ela representa a intensificação da posição que 

se pretende estabelecer. Vejamos alguns exemplos:

 

Exemplo 8 (NURC-SP/343)

Exemplo 9 (NURC-SP/360)

No exemplo 8, o falante deixa nítida sua apreciação do centro da cidade de 

São Paulo, não o considera apenas feio, ma

repetição funciona como uma espécie de gradação que

 No exemplo 9, a repetição lexical de 

demonstrar sua grande afinidade com

força ilocutória a “pensei em fazer D

ouvinte como um desejo passageiro, sem grandes implicações. Tal intenção 

comunicativa é reforçada pela reformulação (paráfrase) que aparece mais 

adiante: minha meta teria sido diplomacia

transitório, meta sugere algo mais consistente.

 A intensificação também pode apresentar

tópicos por meio da repetição.

 

tomadas de turno e sobreposições; ela representa a intensificação da posição que 

se pretende estabelecer. Vejamos alguns exemplos: 

SP/343) 

 

SP/360) 

, o falante deixa nítida sua apreciação do centro da cidade de 

São Paulo, não o considera apenas feio, mas muito feio, extremamente feio. A

repetição funciona como uma espécie de gradação que reforça o adjetivo 

, a repetição lexical de sempre serve ao intuito do falante de 

demonstrar sua grande afinidade com a carreira diplomática, ou seja, confere 

pensei em fazer Diplomacia” que poderia ser interpretado pelo 

ouvinte como um desejo passageiro, sem grandes implicações. Tal intenção 

comunicativa é reforçada pela reformulação (paráfrase) que aparece mais 

minha meta teria sido diplomacia. Enquanto pensei parece ter um car

sugere algo mais consistente. 

A intensificação também pode apresentar-se de outra maneira: construir 

tópicos por meio da repetição. 
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tomadas de turno e sobreposições; ela representa a intensificação da posição que 

 

, o falante deixa nítida sua apreciação do centro da cidade de 

s muito feio, extremamente feio. A 

reforça o adjetivo horrível. 

serve ao intuito do falante de 

a carreira diplomática, ou seja, confere 

que poderia ser interpretado pelo 

ouvinte como um desejo passageiro, sem grandes implicações. Tal intenção 

comunicativa é reforçada pela reformulação (paráfrase) que aparece mais 

parece ter um caráter 

se de outra maneira: construir 



 

Exemplo 10 (NURC-SP/156)

Esse exemplo enquadra

p.30): “o falante repete para apresentar, sucessivamente, novos aspectos de algo 

que está colocando e que ele parece ir

introduzi-los.” O estudioso ressalta ainda que essa função relaciona

causa que o autor classifica como argumentativa : 

O falante faz repetições buscando esclarecer ou completar uma idéia 
que julga não estar bem colocada, apresentada. O falante também 
pode julgar que é necessário, em função do que diz ou de reações 
(verbais ou não) do interl
desconcretizar, intensificar, abrandar diferentemente o que disse ou 
fornecer equivalente. (Travaglia, 1989, p.28).

 Travaglia associa esse tipo de repetição à falta de planejamento, 

entretanto, consideramos mais pertinente ao exemplo analisado 

de Marcuschi (2002, p.124) de que essa é uma estratégia ligada à força ilocutória 

e à ênfase pretendida pelo falante. Certamente, o enunciado perderia muito do 

SP/156) 

 

Esse exemplo enquadra-se na seguinte causa proposta de Travaglia (1989, 

p.30): “o falante repete para apresentar, sucessivamente, novos aspectos de algo 

que está colocando e que ele parece ir-se lembrando tendo que repetir para 

los.” O estudioso ressalta ainda que essa função relaciona

classifica como argumentativa :  

O falante faz repetições buscando esclarecer ou completar uma idéia 
que julga não estar bem colocada, apresentada. O falante também 
pode julgar que é necessário, em função do que diz ou de reações 
(verbais ou não) do interlocutor, restringir, especificar, concretizar, 
desconcretizar, intensificar, abrandar diferentemente o que disse ou 
fornecer equivalente. (Travaglia, 1989, p.28). 

Travaglia associa esse tipo de repetição à falta de planejamento, 

entretanto, consideramos mais pertinente ao exemplo analisado 

de Marcuschi (2002, p.124) de que essa é uma estratégia ligada à força ilocutória 

e à ênfase pretendida pelo falante. Certamente, o enunciado perderia muito do 
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se na seguinte causa proposta de Travaglia (1989, 

p.30): “o falante repete para apresentar, sucessivamente, novos aspectos de algo 

se lembrando tendo que repetir para 

los.” O estudioso ressalta ainda que essa função relaciona-se com outra 

O falante faz repetições buscando esclarecer ou completar uma idéia 
que julga não estar bem colocada, apresentada. O falante também 
pode julgar que é necessário, em função do que diz ou de reações 

ocutor, restringir, especificar, concretizar, 
desconcretizar, intensificar, abrandar diferentemente o que disse ou 

Travaglia associa esse tipo de repetição à falta de planejamento, 

entretanto, consideramos mais pertinente ao exemplo analisado 10 a afirmação 

de Marcuschi (2002, p.124) de que essa é uma estratégia ligada à força ilocutória 

e à ênfase pretendida pelo falante. Certamente, o enunciado perderia muito do 
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efeito pretendido se tivesse sido formulado: “essa pintura se apresentava objetiva, 

patriótica, pensada e remodelada pelo homem” ou “ela revelava um momento de 

crise, uma natureza que se extinguia engolida pelas fábricas, pela indústria.” 

Acreditamos que essa repetição não é motivada por falhas de memória, mas sim 

que se trata de uma estratégia utilizada pelo falante.  

 O exemplo a seguir assemelha-se ao exemplo 10, pois, à medida que o 

falante intensifica, expande as suas formulações, no caso destacado com grifo 

duplo: 

 

Exemplo 11 (Arena) 

MA: só completando... existe existe OUtro tipo de empresário tomar conta de um time e 
formar uma empresa... FerroviÁria de Araraquara... minha cidade... que teve um 
grande time no passado... Hoje que que acontece? os empresários da cidade... os 
grandes industriais da cidade se reúnem “não podemos deixar morrer o ferroviária... 
não podemos deixar morrer o time... vamos ajudar... vamos dar uma administração 
profissional.... vamos contratar um gerente... vamos...” é lógico que vai ter que 
vender jogador... mas eu Acho que a a a relaÇÃO... 

 

No exemplo em questão, o falante intensifica, primeiramente, por meio de 

uma repetição que não expande exatamente a formulação inicial (matriz), tendo 

em vista a existência de uma relação parafrástica entre “Ferroviária” e “time” – 

grifo simples. Nesse caso, a reformulação produzida pelo falante funciona apenas 

como uma estratégia que procura sanar possíveis problemas de interpretação do 

enunciado produzido, embora seja pouco provável, talvez o ouvinte não saiba que 

o Ferroviária de Araraquara é um time de futebol.  Depois, a partir da repetição de 

“vamos” – marcada com grifo duplo, o falante intensifica por meio de expansões 

que especificam o que seria ajudar um time: “dar uma administração profissional”, 

“contratar um gerente”. 



 

 3.3.1.2  Esclarecimento

 Ainda com o intuito de promover e facilitar a compreensão, Marcuschi 

(2002, p.124) cita as repetições com função de esclarecimento. Tais repetições 

representam comentários e explicitam o que foi dito; não indicam uma insistência 

em determinada idéia, mas sim um modo d

a. Em relação a seus aspectos formais, “parece que os esclarecimentos têm uma 

preferência pela variação na forma de paráfrases com retomada do ritmo 

entoacional e encaixe na estrutura oracional com manutenção parcial 

constituinte.” (Marcuschi, 1992, p. 136)

 

Exemplo  12 (NURC-SP/396)

Esclarecimento 

intuito de promover e facilitar a compreensão, Marcuschi 

cita as repetições com função de esclarecimento. Tais repetições 

representam comentários e explicitam o que foi dito; não indicam uma insistência 

em determinada idéia, mas sim um modo de reatualizar essa idéia, esclarecendo

a. Em relação a seus aspectos formais, “parece que os esclarecimentos têm uma 

preferência pela variação na forma de paráfrases com retomada do ritmo 

entoacional e encaixe na estrutura oracional com manutenção parcial 

constituinte.” (Marcuschi, 1992, p. 136) 

SP/396) 
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intuito de promover e facilitar a compreensão, Marcuschi 

cita as repetições com função de esclarecimento. Tais repetições 

representam comentários e explicitam o que foi dito; não indicam uma insistência 

e reatualizar essa idéia, esclarecendo-

a. Em relação a seus aspectos formais, “parece que os esclarecimentos têm uma 

preferência pela variação na forma de paráfrases com retomada do ritmo 

entoacional e encaixe na estrutura oracional com manutenção parcial do 

 



 

 Nesse exemplo, temos duas ocorrências de repetição com a função de 

esclarecer. A tentativa de explicar o significado de 

que L1 imagina não fazer parte do vocabulário 

vê impelido a produzir outras repetições com a função de esclarecimento, dessa 

vez para tentar explicar o que significa o termo 

Essa repetição ocorre com variação em relação à matriz 

podendo ocorrer paráfrases 

expansões sucessivas. É interessante observar que, diferentemente da 

intensificação, a repetição com função de esclarecimento consiste, na maioria das 

vezes, em uma estratégia retrospectiva, ou seja, o falante não antevê uma 

possível falha na compreensão, o problema já ocorreu. Quando o ouvinte solicita 

o esclarecimento, podemos falar em uma estratégia heterocondicionada.

 Travaglia não menciona essa função da auto

função semelhante à heterorrepetição que funciona como um pedido de 

esclarecimento, como observamos no próximo exemplo, (

que sentido?”): “o falante repete a pergunta do interlocutor como se pedisse 

esclarecimento, para ganhar tempo e preparar a resposta.” (Travaglia, 1989, 

p.46). 

 

Exemplo  13 (NURC-SP/343)

Nesse exemplo, temos duas ocorrências de repetição com a função de 

esclarecer. A tentativa de explicar o significado de “milinó” leva ao termo 

fazer parte do vocabulário da documentadora

vê impelido a produzir outras repetições com a função de esclarecimento, dessa 

vez para tentar explicar o que significa o termo “ganga”. 

Essa repetição ocorre com variação em relação à matriz 

podendo ocorrer paráfrases - uma vez que o esclarecimento se dá por meio de 

expansões sucessivas. É interessante observar que, diferentemente da 

intensificação, a repetição com função de esclarecimento consiste, na maioria das 

tégia retrospectiva, ou seja, o falante não antevê uma 

possível falha na compreensão, o problema já ocorreu. Quando o ouvinte solicita 

o esclarecimento, podemos falar em uma estratégia heterocondicionada.

Travaglia não menciona essa função da auto-repetição, mas propõe uma 

função semelhante à heterorrepetição que funciona como um pedido de 

esclarecimento, como observamos no próximo exemplo, (“desenvolvimento em 

): “o falante repete a pergunta do interlocutor como se pedisse 

a ganhar tempo e preparar a resposta.” (Travaglia, 1989, 

SP/343) 
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Nesse exemplo, temos duas ocorrências de repetição com a função de 

leva ao termo “ganga”, 

da documentadora. Assim, L1 se 

vê impelido a produzir outras repetições com a função de esclarecimento, dessa 

Essa repetição ocorre com variação em relação à matriz - como já dito, 

uma vez que o esclarecimento se dá por meio de 

expansões sucessivas. É interessante observar que, diferentemente da 

intensificação, a repetição com função de esclarecimento consiste, na maioria das 

tégia retrospectiva, ou seja, o falante não antevê uma 

possível falha na compreensão, o problema já ocorreu. Quando o ouvinte solicita 

o esclarecimento, podemos falar em uma estratégia heterocondicionada. 

ão, mas propõe uma 

função semelhante à heterorrepetição que funciona como um pedido de 

desenvolvimento em 

): “o falante repete a pergunta do interlocutor como se pedisse 

a ganhar tempo e preparar a resposta.” (Travaglia, 1989, 
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 No exemplo 13, a repetição com função de esclarecimento consiste em 

uma estratégia heterocondicionada, uma vez que L2 solicita que o termo 

“desenvolvimento” seja especificado (“desenvolvimento em que sentido?”). Esse 

pedido de esclarecimento, para Travaglia, representaria uma forma de postergar a 

sua resposta. Não podemos desconsiderar a possibilidade de o pedido de 

esclarecimento consistir em uma estratégia para ter mais tempo para formular a 

resposta, porém, há casos em que a dúvida em relação à pergunta formulada é 

genuína. 

 

 

  3.3.2  Continuidade tópica 

 As repetições podem colaborar para a manutenção da fluência discursiva:  

a presença constante de um item lexical, por exemplo, pode ser o 
indício de que um tópico está sendo enfocado. (...) Outra maneira de 
introduzir e conduzir subtópicos no contexto de um tópico mais amplo 
é o uso de construções quase formulaicas repetidas no início de cada 
nova fase do tópico (...) (Marcuschi, 2002, p.125).  

A repetição que promove a continuidade tópica, embora enquadrada nas 

funções discursivas, apresenta semelhanças com as repetições de função textual. 

Afinal, à medida que há uma progressão textual, as repetições funcionam como 

mecanismo de coesão. 

 

 

 

 

 



 

Exemplo 14 (NURC-SP/360)

 (...) 

 (...) 

Notamos, no exemplo 14

conduzir o tópico (aptidão dos filhos) e situar o ouvinte. Ramos

1989, p.33) propõe como 

dados que ajudarão a recompor o fio condutor da conversa. O exemplo 5, mais 

que “recolocar em cena”, permite a progressão tópica, fornecendo pistas para que 

o ouvinte acompanhe o desenvolvimento dos subtópi

                                                          
6 Ramos, Jânia M. “Hipóteses para uma taxonomia das repetições no estilo falado.” Xerox de inédito, 1985.

SP/360) 

 

Notamos, no exemplo 14, que o falante faz uso do marcador 

conduzir o tópico (aptidão dos filhos) e situar o ouvinte. Ramos6

1989, p.33) propõe como uma das causas das repetições “recolocar em cena” 

dados que ajudarão a recompor o fio condutor da conversa. O exemplo 5, mais 

que “recolocar em cena”, permite a progressão tópica, fornecendo pistas para que 

o ouvinte acompanhe o desenvolvimento dos subtópicos. Em razão do caráter 

                   
“Hipóteses para uma taxonomia das repetições no estilo falado.” Xerox de inédito, 1985.
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, que o falante faz uso do marcador agora para 

6 (apud Travaglia, 

causas das repetições “recolocar em cena” 

dados que ajudarão a recompor o fio condutor da conversa. O exemplo 5, mais 

que “recolocar em cena”, permite a progressão tópica, fornecendo pistas para que 

cos. Em razão do caráter 

“Hipóteses para uma taxonomia das repetições no estilo falado.” Xerox de inédito, 1985. 
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colaborativo do desenvolvimento do tópico, é essencial que o ouvinte acompanhe 

essa progressão temática. 

  

 3.3.3 Argumentatividade 

 Travaglia (1989, p.18-19) propõe a motivação argumentativa como uma 

das macro-causas das repetições (agem no texto de uma maneira mais global, 

ampla): “quando a repetição visa obter efeitos argumentativos, ou reorientação 

argumentativa do que foi dito, tais como: fazer valer ou restabelecer uma posição 

sobre algo, refutar algo, enfraquecer a posição ou colocação do outro, etc.” 

 É necessário esclarecer que tais repetições apresentam uma especial 

importância no que concerne à relação de faces dos interactantes. Por ocorrerem 

em contextos argumentativos, nenhum dos participantes da interação deseja 

ceder posições. Por isso, ao produzir repetições que visam a obter efeitos 

argumentativos, o falante não prioriza a preservação da face negativa do ouvinte. 

 Marcuschi propõe três estratégias argumentativas que podem se valer da 

repetição: reafirmar, contrastar ou contestar argumentos. 

 

 3.3.3.1  Reafirmação 

 Ao reafirmar, o falante reforça sua assertiva inicial sem a necessidade de 

apresentar novos argumentos. A reafirmação aumenta o poder de persuasão à 

medida que confere mais visibilidade ao argumento apresentado. 

 

 

 



 

Exemplo 15 (NURC-SP/156)

No exemplo 15, a insistência em 

brasileira” reforça a assertiva inicial do falante que, após a repetição integral, faz 

uso da repetição com variação para reafirmar sua proposição: 

original. 

No que se refere a suas características formais, podemos afirmar que:

As R [repetições] com es
oracionais e situarem
desenvolvimento. São repetidas mais de uma vez, na maioria das 
ocorrências. Podem assumir caráter de insistência intrigante no caso 
de certos falantes. É comum que um fal
vezes e só pare após obter uma heterorrepetição por parte do 
parceiro a título de confirmação de seu argumento. (Marcuschi, 1992, 
p.145) 

SP/156) 

 

, a insistência em “era muito mais rico como solução 

reforça a assertiva inicial do falante que, após a repetição integral, faz 

uso da repetição com variação para reafirmar sua proposição: 

No que se refere a suas características formais, podemos afirmar que:

As R [repetições] com esta função têm uma tendência a serem 
oracionais e situarem-se no âmago de um tópico em 
desenvolvimento. São repetidas mais de uma vez, na maioria das 
ocorrências. Podem assumir caráter de insistência intrigante no caso 
de certos falantes. É comum que um falante se auto-repita várias 
vezes e só pare após obter uma heterorrepetição por parte do 
parceiro a título de confirmação de seu argumento. (Marcuschi, 1992, 
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era muito mais rico como solução 

reforça a assertiva inicial do falante que, após a repetição integral, faz 

uso da repetição com variação para reafirmar sua proposição: era muito mais 

No que se refere a suas características formais, podemos afirmar que: 

ta função têm uma tendência a serem 
se no âmago de um tópico em 

desenvolvimento. São repetidas mais de uma vez, na maioria das 
ocorrências. Podem assumir caráter de insistência intrigante no caso 

repita várias 
vezes e só pare após obter uma heterorrepetição por parte do 
parceiro a título de confirmação de seu argumento. (Marcuschi, 1992, 
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No exemplo a seguir, percebemos a insistência do falante (ML) na má 

atuação do juiz, por meio da repetição, mesmo diante da ponderação de outro 

interactante de que o juiz havia realizado duas expulsões de forma correta: 

 

Exemplo  16 (Arena) 

CM: bom... vamos com a gente andar a: carruagem aqui você fez o jogou Milton?  
                                                                                                                   [  
ML:                                                                                                                       fiz 
CM: e ele apitou mal? 
ML: muito mal 
CM: mal... independentemente dessas expulsões no geral ele não foi um juiz 
 [ 
ML:                                                                                                    diga-se de passagem 

que as outras duas expulsões foram Absolutamente corretas 
  [ 
CM:                                                                              é quer dizer então 
ML: Acho que se você pegar o lance isoladaMENte do Marcelo Matos 
  [ 
CM:                                                                           não mas é assim FOra as expulsões 

FOra as expulsões.. é que... é:: 
ML: não... não... foi MAL foi MAL  foi MAL  o Roger logo depois que teve a expulsão do 

Marcelo Matos o Roger resolveu ir numa bola o Somália veio por trás e dá-lhe um 
RA::pa... nem amarelo levou 

 
 

 No exemplo em questão, Milton Leite (ML) reafirma que o juiz apitou mal a 

partida de futebol, essa reafirmação funciona como resposta ao questionamento 

de Cléber Machado (CM) sobre a atuação do juiz. É interessante perceber que 

CM, ao perguntar como o juiz apitou a partida, faz uma ponderação (“Fora as 

expulsões”), assim a reafirmação de ML indica que o juiz não teve um bom 

desempenho, mesmo quando avaliado ao longo de todo o jogo, não apenas em 

razão de seus equívocos ao expulsar jogadores. 

 

 



 

 3.3.3.2  Contraste

 

As repetições com função de contraste representam uma negação 

implícita, pois podem negar a proposição do interlocutor ou mesmo transfo

uma asserção em indagação.

última repetição “questionar uma afirmação do interlocutor usando os mesmos 

elementos da afirmação”. Ao propor uma oposição entre duas asserções 

pautadas em uma mesma estrutura, o falante argumenta a favor de

posições. Em relação à forma de realização, essa repetição sempre ocorre com 

variações em relação à matriz. Vejamos:

 

Exemplo 17 (NURC-SP/124

No exemplo acima, temos a transformação de uma afirmativa em 

indagação, o falante questiona o seu 

(“a menTIRA?”) formulada para seu questionamento. A ênfase conferida à 

Contraste 

As repetições com função de contraste representam uma negação 

podem negar a proposição do interlocutor ou mesmo transfo

uma asserção em indagação. Travaglia (1989, p.49) propõe como causa desta 

última repetição “questionar uma afirmação do interlocutor usando os mesmos 

elementos da afirmação”. Ao propor uma oposição entre duas asserções 

pautadas em uma mesma estrutura, o falante argumenta a favor de

posições. Em relação à forma de realização, essa repetição sempre ocorre com 

variações em relação à matriz. Vejamos: 

SP/124 

 

exemplo acima, temos a transformação de uma afirmativa em 

, o falante questiona o seu interlocutor ao colocar em dúvida a resposta 

) formulada para seu questionamento. A ênfase conferida à 
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As repetições com função de contraste representam uma negação 

podem negar a proposição do interlocutor ou mesmo transformar 

Travaglia (1989, p.49) propõe como causa desta 

última repetição “questionar uma afirmação do interlocutor usando os mesmos 

elementos da afirmação”. Ao propor uma oposição entre duas asserções 

pautadas em uma mesma estrutura, o falante argumenta a favor de uma das 

posições. Em relação à forma de realização, essa repetição sempre ocorre com 

exemplo acima, temos a transformação de uma afirmativa em 

interlocutor ao colocar em dúvida a resposta 

) formulada para seu questionamento. A ênfase conferida à 



 

repetição – que pode ser percebida na transcrição 

o elemento repetido explicitam 

contrastar. 

 

 

Exemplo 18 (NURC-SP/343)

  

No exemplo 18, o contraste ocorre por meio de substituição lexical, o 

falante utiliza os itens antonímicos 

propor que em “uma cidade pequena a proporção 

ser maior até que uma cidade grande”

No exemplo a segu

a sua matriz, mas a introdução da partícula 

que o falante estabelece uma negação implícita:

 

 

 

 

 

que pode ser percebida na transcrição – e a presença do 

o elemento repetido explicitam que se trata de uma repetição 

SP/343) 

 

, o contraste ocorre por meio de substituição lexical, o 

falante utiliza os itens antonímicos grande e pequeno ao referi-

“uma cidade pequena a proporção de carros por indivíduo pode 

ser maior até que uma cidade grande” , o falante estabelece o contraste.

No exemplo a seguir, temos uma variação mínima da repetição em relação 

a sua matriz, mas a introdução da partícula “se” e elementos entoacionais

que o falante estabelece uma negação implícita: 
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e a presença do “mas” após 

que se trata de uma repetição com a função de 

 

, o contraste ocorre por meio de substituição lexical, o 

-se a cidades. Ao 

de carros por indivíduo pode 

, o falante estabelece o contraste. 

ima da repetição em relação 

e elementos entoacionais indicam 
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Exemplo 19 (Arena) 

MA:   mecenas têm seus pontos fortes também 
                                                               [ 
ML:                                                        a:: aGOra nós já estamos entrando 
                                                                                           [ 
CM:                                                                                    sim... não::: não::... nada disso... 

não é não 
ML:  para o lado do ponderável... né? deixou de ser administração... 
                                 [ 
MA:                          o caso do Milan.... o caso do Milan... não::... não::... o mecenas 

precisa ter sorte também... 
                                  [ 
ML:                           se precisa ter SORte:: 
                                                          [ 
MA:                                                    se tiver sorte é melhor 
 
 

 Podemos perceber que existe um embate entre MA e ML e o contraste 

presente em “se precisa ter SORte::”  serve para marcar a divergência.  

 

  

 3.3.3.3   Contestação  

As repetições também podem ter a função de contestar. Diferentemente do 

contraste, na contestação temos a substituição de uma assertiva por outra. A 

contestação consiste em uma “declaração de discordância realizada quase 

sempre como hetero-R, contradizendo o interlocutor” (Marcuschi, 1992, p.149). 

Assim, podemos dizer que toda contestação indica contraste, mas nem todo 

contraste indica contestação. 
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Exemplo 20 (Arena) 

CM:                    a empresa dele não VAI 
ML:  CLAro CLAro que vai 
CM: não vai... sabe por que Milton? 
ML:  porque ele é acionista da empresa... Cléber... CLAro que vai ué? 
                                             [ 
CM:                                      não... porque esse ano... NÃO... NÃO... vai...vai o Milan 
ML:  e vai o dinheiro dele JUNto... se não tiver o dinheiro para pagar com aquela 

empresa... vai o resto dos bens Dele... ué 
 

O exemplo 20 é significativo, uma vez que a contestação é realizada de 

maneira explícita, com a ocorrência de ameaças mútuas às faces dos 

interactantes. Percebemos, no trecho destacado, uma série de contestações por 

parte de ML e de reafirmações por parte de CM, sem o uso de estratégias de 

polidez. 

 

 

 3.3.4  Interatividade 

 Determinadas repetições promovem o envolvimento na interação, sendo 

mais freqüentes em conversações espontâneas. De maneira geral, são 

determinadas pelo princípio de preservação das faces e por estratégias 

organizacionais da conversação; servindo tanto à produção quanto à 

compreensão. 

 

 3.3.4.1  Monitoração da tomada de turno 

Marcuschi aponta um tipo de repetição que tem por função monitorar a 

tomada de turno, por meio da reiteração constante de algum segmento verbal. Tal 

repetição assemelha-se a uma das causas da repetição apontadas por Travaglia 
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(1989, p.38): a auto-repetição que tem por objetivo “tentar tomar o turno, ter a 

palavra”. Salientamos que a solicitação de tomada de turno, freqüentemente, 

ocorre com sobreposição de vozes. 

 

Exemplo  21 (Arena) 

CM:                                                                     sorte é:: porque talvez se ele não tivesse o 
Robinho... ele não teria construído o hotel... se ele talvez não tivesse o Robinho... ele 
não tivesse feito o camarote na vila... né? aliás o Santos é um assunto para se 
discutir... porque que o SANtos... todo o mundo diz que o SANtos está sem dinheiro? 
o Santos TEM que estar sem dinheiro? 

         [ 
PC:   pois é... as pessoas hoje têm que observar os investimentos que o Santos fez 
                                                                                                               [ 
CM:                                                                                                        é... mas é um 

investimento compatível com o arrecadado? O Santos investiu Tudo  
                                                                                                [ 
PC:                                                                                           é::: mas veja bem... 
CM: o que arrecaDOU? Ou o Santos também... administrou de maneira:: meio família? 
                                                                             [ 
PC:                                                                        só para... para mas o:: o:: o Santos o 

Santos de hoje é um clube muito mais bem estruturado em várias divisões... do que 
ele era há cinco anos atrás... o Santos de Hoje é um clube que tem até mais condições 
de continuar a revelar bons jogadores por conta da estrutura que criou o Santos é um  

                                                                                                              [ 
CM:                                                                                                       SIM... o presidente do 

Santos aQUI nesse programa... 
PC: CLUbe... o Santos durante muito tempo foi um time de futebol e hoje é um clube 
                                                                                                                                        [ 
CM:                                                                                                                                 

então:: aQUI nesse programa... aqui nesse programa ele disse que o Santos estava 
financeiramente andando por pernas próprias... que o Santos arrecadava o suficiente 

                                                                                                           [ 
MA:                                                                                                    é:: é:: 
 
 
 No exemplo acima, temos a repetição de “aqui nesse programa” como uma 

solicitação de tomada de turno, após um trecho bastante conturbado, no que se 

refere às passagens de turno - o que pode ser observado por meio das 

constantes sobreposições de vozes. É interessante notar que, primeiramente, CM 

entrega o turno, formulando uma pergunta, ao perceber que seu questionamento 



 

não foi respondido de modo adequado

novamente a palavra. Quando PC diz 

uma reflexão, não exatamente responder 

do Santos ser ou não administrado de modo 

 

 

 3.3.4.2   Ratificação do papel 

Outra função significativa das repetições é ratificar o papel de ouvinte: “ela 

tem o mesmo objetivo dos marcadores 

em sobreposição de vozes e para expressar a idéia de que o falan

continuar com a palavra

ouvinte é uma maneira de indicar que está prestando atenção e

posição de ouvinte. Podemos também aventar a hipótese de tal repetição ser um 

sinal de concordância, assentimento.

 

Exemplo  22 (NURC-SP/396)

 

de modo adequado, ele tenta, por meio da r

Quando PC diz “só para”, parece indicar que deseja propor 

uma reflexão, não exatamente responder ao questionamento de CM sobre o fato 

do Santos ser ou não administrado de modo “família”. 

Ratificação do papel de ouvinte 

Outra função significativa das repetições é ratificar o papel de ouvinte: “ela 

tem o mesmo objetivo dos marcadores sim, claro, ahã, sei e outros geralmente 

em sobreposição de vozes e para expressar a idéia de que o falan

alavra” (Marcuschi, 2002, p.134). A ratificação do papel de 

ouvinte é uma maneira de indicar que está prestando atenção e

odemos também aventar a hipótese de tal repetição ser um 

sinal de concordância, assentimento. 

SP/396) 
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, ele tenta, por meio da repetição, ter 

, parece indicar que deseja propor 

o questionamento de CM sobre o fato 

Outra função significativa das repetições é ratificar o papel de ouvinte: “ela 

e outros geralmente 

em sobreposição de vozes e para expressar a idéia de que o falante pode 

” (Marcuschi, 2002, p.134). A ratificação do papel de 

ouvinte é uma maneira de indicar que está prestando atenção e confirmar a 

odemos também aventar a hipótese de tal repetição ser um 

 



 

 No exemplo acima, temos uma ocorrência paradigmática de repetição com 

a função de ratificar o papel de ouvinte, pela presença da sobreposição de vozes. 

No caso a seguir, a repetição ocorre sem a ocorrência de sobreposição:

 

Exemplo 23 (NURC-SP/62)

 

 

 3.3.4.3   Incorporação

Vale mencionar um tipo de repetição que demonstra um alto grau de 

envolvimento entre os participantes da interação: a repetição que atua como 

estratégia de incorporação de sugestões. Tal repetição pode ocorrer em um 

momento em que o falante está em apuros 

sendo socorrido por seu interlocutor que oferece sugestões ou pode ocorrer sem 

que o falante demonstre estar em dificuldades, o ouvinte simplesmente acredita 

que suas sugestões sejam pertinentes. 

A presença dessa repetição

avaliar o grau de envolvimento dos participantes na interação, tanto que “sua 

ausência total indica distanciamento entre os falantes ou então c

formalidade do ato” (Marcuschi, 1992, p.156)

No exemplo acima, temos uma ocorrência paradigmática de repetição com 

a função de ratificar o papel de ouvinte, pela presença da sobreposição de vozes. 

No caso a seguir, a repetição ocorre sem a ocorrência de sobreposição:

SP/62) 

Incorporação de sugestões 

Vale mencionar um tipo de repetição que demonstra um alto grau de 

envolvimento entre os participantes da interação: a repetição que atua como 

estratégia de incorporação de sugestões. Tal repetição pode ocorrer em um 

momento em que o falante está em apuros e demonstra marcas de hesitação, 

sendo socorrido por seu interlocutor que oferece sugestões ou pode ocorrer sem 

que o falante demonstre estar em dificuldades, o ouvinte simplesmente acredita 

que suas sugestões sejam pertinentes.  

A presença dessa repetição ao longo de uma conversação pode servir para 

avaliar o grau de envolvimento dos participantes na interação, tanto que “sua 

ausência total indica distanciamento entre os falantes ou então c

” (Marcuschi, 1992, p.156). 
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No exemplo acima, temos uma ocorrência paradigmática de repetição com 

a função de ratificar o papel de ouvinte, pela presença da sobreposição de vozes. 

No caso a seguir, a repetição ocorre sem a ocorrência de sobreposição: 

 

Vale mencionar um tipo de repetição que demonstra um alto grau de 

envolvimento entre os participantes da interação: a repetição que atua como 

estratégia de incorporação de sugestões. Tal repetição pode ocorrer em um 

e demonstra marcas de hesitação, 

sendo socorrido por seu interlocutor que oferece sugestões ou pode ocorrer sem 

que o falante demonstre estar em dificuldades, o ouvinte simplesmente acredita 

ao longo de uma conversação pode servir para 

avaliar o grau de envolvimento dos participantes na interação, tanto que “sua 

ausência total indica distanciamento entre os falantes ou então caracteriza a 
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Exemplo 24 (Arena) 

ML:  agora:... só para a gente não:: desculpa... eu sei que você quer tocar aí... mas é:: 
alguns exemplos que foram citados aqui são pessoas da cidade... por exemplo... o 
time de São Carlos é um empresário DE São Carlos... ele não não estou 

                                                                                        [ 
MA:                                                                                 sim... esse é o melhor... esse é o 

ideal esse é o ideal 
ML:  em São Carlos e a:: eu vou lá para São Carlos... ele é de LÁ... vou pôr o clube lá 
                                                                                                             [ 
M:                                                                                                         o Roque Júnior é de 

São José 
ML: o Roque Júnior é de São José... quer dizer... não é por acaso que o time é de São 

Carlos ou é de Guaratinguetá... enfim 
 

 

 Como podemos notar no exemplo acima, a atitude de M de auxiliar ML 

demonstra um envolvimento interpessoal bastante grande, além disso, e neste 

ponto ocorre a repetição, a atitude de ML de incorporar a sugestão comprova 

esse envolvimento, característico da repetição que incorpora sugestões do 

parceiro . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3.3.4.4   Expressão de opiniões pessoais divergentes

Por fim, podemos destacar ainda a heterorrepetição que promove a 

expressão de opiniões pessoais divergentes. O traço mais marcante desse tipo de 

repetição é a presença de mecanismos de atenuação. 

 

 

Exemplo 25  (NURC-SP/343)

  

Provavelmente em razão da presença de modalizadores de atenuação 

como podemos notar no exemplo acima: 

Marcuschi a classifica como um tipo de repetição que tem por função promover a 

interação e não como uma repetição importante na condução da argumentação. 

Afinal, a preocupação de atenuar a divergência indica uma preocupação em 

preservar a face do ouvinte.

 

 

 

Expressão de opiniões pessoais divergentes

Por fim, podemos destacar ainda a heterorrepetição que promove a 

expressão de opiniões pessoais divergentes. O traço mais marcante desse tipo de 

repetição é a presença de mecanismos de atenuação.  

SP/343) 

Provavelmente em razão da presença de modalizadores de atenuação 

como podemos notar no exemplo acima: “é mais aí é o tal negócio 

Marcuschi a classifica como um tipo de repetição que tem por função promover a 

o como uma repetição importante na condução da argumentação. 

Afinal, a preocupação de atenuar a divergência indica uma preocupação em 

preservar a face do ouvinte. 
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Expressão de opiniões pessoais divergentes 

Por fim, podemos destacar ainda a heterorrepetição que promove a 

expressão de opiniões pessoais divergentes. O traço mais marcante desse tipo de 

 

Provavelmente em razão da presença de modalizadores de atenuação - 

é o tal negócio / digamos” - 

Marcuschi a classifica como um tipo de repetição que tem por função promover a 

o como uma repetição importante na condução da argumentação. 

Afinal, a preocupação de atenuar a divergência indica uma preocupação em 
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4.4.4.4.    Análise dos efeitos interacionaAnálise dos efeitos interacionaAnálise dos efeitos interacionaAnálise dos efeitos interacionais das is das is das is das 

repetições:repetições:repetições:repetições:    a colaboraçãoa colaboraçãoa colaboraçãoa colaboração    e o conflitoe o conflitoe o conflitoe o conflito    
  

O estudo das funções das repetições no plano discursivo possibilita uma 

gama de análises da repetição como um importante recurso lingüístico capaz de 

produzir uma série de efeitos comunicacionais e interacionais. Assim, 

pretendemos apontar caminhos para a análise da colaboração e do conflito em 

uma interação, a partir dos efeitos produzidos por seis tipos de repetição 

propostos por Marcuschi:  

 

Quadro 3:  

Repetição: Funções discursivas selecionadas para an álise 

 

Marca 

 

Funções Específicas 

 

COMPREENSÃO 
Esclarecer 

 

ARGUMENTATIVIDADE 

 

Contestar 

 

 

INTERAÇÃO 

 

Monitorar a tomada de turno 

Ratificar o papel de ouvinte 

Incorporar sugestões do parceiro 

Manifestar opiniões pessoais divergentes 
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 O critério utilizado para estabelecer tal recorte na tipologia das repetições 

deve-se ao fato de tais repetições serem mais significativas para alcançar o 

objetivo da presente análise, como explicamos anteriormente.  

 Tendo em vista a dificuldade de estudarmos tais questões a partir de 

fragmentos de conversações, selecionamos o inquérito 396 – D2 (NURC/SP), 

diálogo entre dois informantes (75 minutos), e um programa televisivo que trata de 

futebol, Arena, para desenvolvermos a análise (45 minutos). Antes de 

apresentarmos a nossa análise, é importante mencionar os dados contextuais que 

marcam tais conversações. 

  

 

4.1  Quadro comunicativo 

 

 Tendo em vista a perspectiva interacionista de nosso estudo, faz-se 

necessário, a fim de facilitar a posterior análise das conversações, identificar o 

quadro comunicativo da conversação: “a descrição deve ser levantada a partir de 

dados in situ, e os parâmetros contextuais devem ser incorporados ao sistema de 

regras, que se reconstitui a partir da descrição dos dados”.7 (Kerbrat-Orecchioni, 

1998, p.76). 

   Para tanto, apontaremos os componentes do contexto propostos por 

Kerbrat-Orecchioni8 (1998, p. 77): 

 

 

                                                           
7 .“la description doit être menée à partir de données  in situ, et les paramètres contextuels doivent être 
incorporés au système de règles que l’on reconstitue à partir de la description des données.” 
8 Kerbrat-Orecchioni se inspirou no modelo proposto por Brown, P. e Fraser, C. “Speech as a marker of 
situation”, in Scherer e Giles (ed) 1979: 33-62.    
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Não é possível reconstruir em detalhes o cenário do inquérito 396, 

sabemos somente que a entrevista ocorreu em 19 de novembro de 1976, na 

residência dos informantes. 

 O propósito da conversação pode ser dividido em finalidade global: 

fornecer material para uma pesquisa acerca do português culto falado em São 

Paulo; e uma finalidade pontual: tratar do vestuário e das diversões que 

marcaram a época em que os informantes eram jovens. 

 Possuímos muitas informações acerca dos participantes:  

• Locutor 1 – homem, 81 anos, viúvo, dentista, natural de Jundiaí – 

SP (veio para São Paulo com 03 anos), pai paulista, mãe 

paulistana. 

• Locutor 2 – mulher, 85 anos, viúva, professora, natural de 

Sorocaba – SP (veio para São Paulo com 05 anos), pai paulista, 

mãe paulistana. 

É necessário destacar que os informantes são irmãos e moram juntos. 

Esse dado será de extrema importância para a análise do inquérito, o que não 

surpreende, uma vez que:  

 

Situação 

              
   
                       “cena”                         “participante” 
 

 

           “cenário”            “propósito”    
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Cada um destes fatores (idade, sexo, profissão...) cumpre uma função 
determinante no desenrolar da interação, e, em particular, o grau de 
conhecimento mútuo. Goffman tem demonstrado, por diversas vezes, 
a importância da ‘relação cognitiva’ sobre o comportamento dos 
interactantes. (...) Para Stalnaker, este ‘conhecimento partilhado’ 
pelos interlocutores constitui, sem dúvida, o elemento mais importante 
do contexto.9 (Kerbrat-Orecchioni, 1998, p.81).  

A compreensão da relação interpessoal existente entre os interlocutores é 

importante também para analisar o caráter conflituoso da interação: “É necessário 

distinguir (...) esta dimensão da relação interpessoal, pois o conflito é atestado em 

situação familiar ou não familiar, hierárquica, ou não hierárquica.”10 (Kerbrat-

Orecchioni, 1994, p.142). 

O programa esportivo analisado foi exibido em maio de 2006, trata-se de 

um programa televisivo ao vivo em que seis comentaristas esportivos discutem 

questões relacionadas ao futebol, sendo um deles – Cléber Machado – mediador 

da discussão. 

Além da finalidade global, empreender comentários acerca de fatos 

relacionados ao mundo futebolístico, o programa observado tem por finalidade 

pontual a discussão sobre a opção de alguns times de futebol de pouca projeção 

de formar jogadores para vendê-los, além de comentar lances polêmicos de um 

jogo do Corinthians contra o São Caetano. 

Os participantes desta conversação são: 

 

                                                           

9 Chacun de ces facteurs [âge, sexe, profession...] joue un rôle déterminant dans le déroulement de 
l’interaction, et en particulier, le degré de connaissance mutuelle, Goffman ayant montré à plusieurs reprises 
l’importance de la ‘relation cognitive’ sur le comportement des interactants. (...) Pour Stalnaker, cette 
‘connaissance partagée’ par les interlocuteurs constitue sans doute l’élément le plus important du contexte.  

10 “Il est nécessaire de distinguer (...) cette dimension de la relation interpersonnelle, car le conflit est attesté 
en situation familière ou non familière, hiérarchique ou non hiérarchique.”  
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* Paulo César Vasconcelos (PC). 

* Mili Lacombi (M). 

* Milton Leite (ML). 

* Marco Antônio Rodrigues (MA). 

* Cláudio Kartsugui (CK). 

* Cléber Machado (CM). 

Pouco sabemos acerca da relação interpessoal existente entre os 

locutores, mas é importante esclarecer que o programa não apresenta 

participantes fixos, com exceção do mediador Cléber Machado, que, quando 

ausente, é substituído por Milton Leite. Os participantes do programa são 

comentaristas esportivos os quais se dedicam mais especificamente ao futebol e 

que compõem o quadro de colaboradores do canal a cabo Sportv (pertencente ao 

grupo da Rede Globo). Eventualmente, o programa conta com a participação de 

convidados: jogadores, ex-jogadores e técnicos de futebol, mas isso não ocorre 

na conversação a ser analisada. 

 

 

4.2  Quadro participativo (estrutura de participação) 

 

Tendo em vista o modelo teórico proposto por Goffman (1981), podemos 

afirmar que, no inquérito do NURC, encontramos somente participantes 

ratificados (participam diretamente da interação), sendo que o locutor 1 e o locutor 

2 alternam-se no papel de ouvinte endereçado. A documentadora representa a 

audiência – “remete-nos a um conjunto de ouvintes ratificados na interação (...) e 

a função deles é apreciar as observações feitas e não responder de forma direta, 
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ainda que possam fazê-lo.” (Silva, 2005, p.51). Todavia, vale destacar que, às 

vezes, a documentadora funciona como ouvinte endereçado. 

A compreensão do quadro participativo é importante, principalmente no que 

se refere ao papel desempenhado pela audiência: 

O inquérito 396-D2 (...) é um diálogo em que a audiência se torna 
mais marcante, não tanto pelas breves intervenções da jovem 
documentadora, mas pela sua presença física no ato da conversação. 
Abordando um termo de natureza rememorativa (...) cria nos 
interlocutores uma preocupação bem marcada ao longo do diálogo de 
esclarecer fatos, especificar coisas, rememorar pessoas, locais, cujos 
referentes, não raro, estão comprometidos com o tempo passado e, 
portanto, são desconhecidos da audiência, bem mais jovem do que os 
interlocutores. (Preti, 1991, p. 54). 

A importância do papel da audiência ficará evidente na análise dos tipos de 

repetição, além disso, notamos que, muitas vezes, o ouvinte endereçado 

(destinatário direto) desempenha um papel menos “relevante”, ou seja, o 

falante faz uso de estratégias – em nosso estudo, das repetições – visando a 

atingir à audiência e não ao ouvinte endereçado. Fenômeno assim 

caracterizado:  

Há ‘tropo comunicacional’ sempre que se opera, sob a pressão do 
contexto, uma inversão da hierarquia normal dos destinatários; ou 
seja, sempre que o destinatário que tem - em virtude dos índices de 
alocução - a princípio, a figura de destinatário direto constitui-se, de 
fato, apenas como destinatário secundário, ao passo que o real 
alocutário é, na realidade, aquele que tem, aparentemente, o status 
de destinatário indireto.” 11(Kerbrat-Orecchioni, 1998, p.92). 

                                                           

11 Il y a  ‘trope communicationnel’ chaque fois que s’opère, sous la presion du contexte, un reversement de la 
hiérarchie normale des destinataires; c’est-à-dire chaque fois que le destinataire qui en vertu des indices 
d’allocution fait en principe figure de destinataire direct, ne constitue en fait qu’un  destinataire secondaire, 
cependant que le véritable allocutaire, c’est en realité celui Qui a en apparence statut de destinataire indirect.  
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O programa Arena apresenta como participantes ratificados o seis 

comentaristas esportivos, pois o mediador atua ativamente na discussão. Embora 

Cléber Machado conduza muitas vezes os rumos da conversação e elabore 

perguntas típicas de um entrevistador, percebemos um alto grau de dialogicidade, 

o que resulta em uma conversação extremante espontânea.  

Por se tratar de um programa televisivo, não podemos descartar a 

importância do auditório (formado pelos telespectadores), todavia, ao contrário do 

que ocorre por exemplo em um debate político, não percebemos nos participantes 

uma extrema preocupação com tal questão, o que contribui para o caráter 

espontâneo da interação. Uma análise mais aprofundada das discussões 

empreendidas no programa poderá esclarecer melhor o papel do auditório: “Esta 

arte da fala bi-endereçada é uma arte capciosa, que supõe uma duplicidade 

bastante caracterizada (...). A pluralidade das instâncias faz parte de sua 

cenografia”.12 (Jacques13 apud Kerbrat-Orecchioni, 1998, p.95). 

A partir dessas observações acerca do quadro comunicativo e do quadro 

participativo do inquérito 396-D2 e do programa Arena, podemos analisar os 

efeitos interacionais das repetições. 

Na análise que segue, teceremos comentários acerca dos diferentes tipos 

de repetição, estudaremos as ocorrências no inquérito do NURC e no programa 

televisivo Arena. Procuraremos analisar cada um dos tipos de repetição e sua 

relação com o caráter competitivo e/ ou colaborativo da interação de acordo com 

as especificidades do corpus estudado. 

 

                                                           
12 “Cet art de la parole bi-adressé est un art redoutable qui suppose une duplicité tout à fait caractérisée (...). 
La pluralité des instances fait partie de sa scénographie.” 
13 JACQUES, F.  Dialogiques. Recherches logiques sur le dialogue, Paris: PUF, 1979. 
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4.3  Repetição com função de esclarecimento: a 

importância da audiência.  

  

 4.3.1  NURC 

 No inquérito analisado, encontramos diversos casos de repetição com 

função de esclarecimento, todavia, não há nenhuma ocorrência desse tipo de 

repetição que tenha o intuito de facilitar a compreensão entre os informantes. 

Todos os casos encontrados têm por objetivo facilitar o entendimento da 

documentadora, principalmente em razão do uso de vocábulos relacionados ao 

passado, cuja significação é incompreensível para a audiência. 

 Assim, notamos, no decorrer da conversação, um constante processo 

explicativo, metalingüístico, por meio de aproximações lexicais e expansões 

parafrásticas; ora por iniciativa dos informantes, que prevêem uma possível 

dificuldade de compreensão da documentadora - exemplo 26 -, ora em razão de 

um pedido de esclarecimento da documentadora -  exemplo 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exemplo 26 (NURC-SP/396)

 No exemplo em questão, L1 prevê que o termo 

compreendido pela documentadora, por isso produz uma série de repetições com 

a função de esclarecimento. É interessante destacar que, ao 

de “macambé”, L1 menciona a 

esclarecer essa expressão, recorrendo, novamente, às repetições.

 

 

 

 

 

SP/396) 

 

em questão, L1 prevê que o termo “macambé”

compreendido pela documentadora, por isso produz uma série de repetições com 

a função de esclarecimento. É interessante destacar que, ao explicar

, L1 menciona a “guarda cívica” e também vê a necessidade de 

ssa expressão, recorrendo, novamente, às repetições.
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“macambé” não seria 

compreendido pela documentadora, por isso produz uma série de repetições com 

explicar o significado 

e também vê a necessidade de 

ssa expressão, recorrendo, novamente, às repetições. 



 

Exemplo 27 (NURC-SP/396)

 Após observar esse exemplo 

aspectos funcionais das repetições no plano discursivo 

que os informantes, em certos momentos, constroem conjuntamente a repetição 

com função de esclarecimento, o que demonstra o caráter colaborativo da 

interação: os informantes elaboram, em colaboração, os segmentos explicativos, 

fazendo uso do conhecimento partilhado, marca importante da conversação em 

estudo: 

 

 

 

SP/396) 

esse exemplo – já analisado quando apresentamos os 

aspectos funcionais das repetições no plano discursivo - é importante salientar 

que os informantes, em certos momentos, constroem conjuntamente a repetição 

com função de esclarecimento, o que demonstra o caráter colaborativo da 

interação: os informantes elaboram, em colaboração, os segmentos explicativos, 

uso do conhecimento partilhado, marca importante da conversação em 
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já analisado quando apresentamos os 

importante salientar 

que os informantes, em certos momentos, constroem conjuntamente a repetição 

com função de esclarecimento, o que demonstra o caráter colaborativo da 

interação: os informantes elaboram, em colaboração, os segmentos explicativos, 

uso do conhecimento partilhado, marca importante da conversação em 



 

Exemplo 28 (NURC-SP/396)

No exemplo acima, L1 e L2 fornecem, conjuntamente, explicações sobre os 

termos “chantung” e “chamalote”

seus conhecimentos compartilhados para elaborar o esclarecimento.

Exemplo  29 (NURC-SP/396)

SP/396) 

No exemplo acima, L1 e L2 fornecem, conjuntamente, explicações sobre os 

“chamalote”. Nessa ocorrência, os interactantes se valem 

seus conhecimentos compartilhados para elaborar o esclarecimento.

SP/396) 
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No exemplo acima, L1 e L2 fornecem, conjuntamente, explicações sobre os 

, os interactantes se valem de 

seus conhecimentos compartilhados para elaborar o esclarecimento. 
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 Assim como ocorre no exemplo 28, no fragmento acima, os participantes 

da interação constroem o esclarecimento de modo colaborativo. Acerca desse 

traço do inquérito em questão, Preti (1991) propõe: 

Considerando-se a conversação como o discurso realizado a dois (ou 
mais) falantes, ‘uma co-produção discursiva’ (Marcuschi, 1986:84), a 
organização do tópico discursivo compreende uma atividade a que 
ambos se dedicam, levando em conta as experiências e 
conhecimentos partilhados. Estes são responsáveis pelo grande 
número de conhecimentos pressupostos de que a conversação se 
vale, quando os interlocutores participam da mesma experiência. 
‘Quanto maiores os conhecimentos mútuos, tanto mais fácil o 
entendimento entre eles [falantes], mas mais complicado para o 
observador que analise aquela produção lingüística.’ (Marcuschi, 
1988). Ou para a audiência que acompanha sem participar mais 
diretamente da conversação. (Preti, 1991, p. 78). 

No inquérito analisado, os informantes procuram sanar essa dificuldade de 

compreensão da documentadora, fazendo uso da repetição com função de 

esclarecimento, estratégia adequada à feição didática da conversação em estudo. 

Afinal, em vários pontos da conversação, fica explícito que os participantes da 

interação não exatamente conversam entre si, eles se preocupam em fornecer 

informações à documentadora acerca do tema proposto: vestuário e diversão. 

Assim, embora o grande número de conhecimento partilhado possa 

“excluir” a documentadora da conversa, notamos que os informantes constroem o 

discurso em função da presença da audiência, o que nos remete ao caráter 

colaborativo dessa interação, não somente no que se refere à colaboração 

existente entre os informantes para elaborar o esclarecimento, mas também no 

que concerne à constante preocupação em fazer com que a documentadora 

possa compreender e acompanhar o diálogo. 

Dessa forma, notamos que a repetição com função de esclarecimento 

serve, em muitos momentos, como um meio de construir e preservar a face dos 

falantes diante da audiência (documentadora). Embora percebamos, em certos 



 

momentos, mecanismos relacionados à preservação e à ameaça às faces um do 

outro – aspecto que comentaremos mais adiante

parece extremamente significativa no que se refere aos mecanismos de 

preservação das faces. 

Em outras palavras, a repetição com a função de esclarecimento serve à 

construção de uma imagem de saber, muito importante quando tratam

idosos. Ao esclarecer, os falantes demonstram ser portadores de um 

conhecimento que a documentadora não possui. Nesse sentido, o exemplo a 

seguir é significativo, uma vez que L2 questiona se a documentadora sabe do que 

ele está falando (“sabe o que é

esclarecimento, preservar a imagem de detentor de um saber que se perdeu com 

o tempo: 

Exemplo 30 (NURC-SP/396)

momentos, mecanismos relacionados à preservação e à ameaça às faces um do 

o que comentaremos mais adiante -, a presença da audiência 

parece extremamente significativa no que se refere aos mecanismos de 

 

Em outras palavras, a repetição com a função de esclarecimento serve à 

construção de uma imagem de saber, muito importante quando tratam

idosos. Ao esclarecer, os falantes demonstram ser portadores de um 

conhecimento que a documentadora não possui. Nesse sentido, o exemplo a 

seguir é significativo, uma vez que L2 questiona se a documentadora sabe do que 

“sabe o que é baeta?”). Essa é uma forma de, por meio do 

esclarecimento, preservar a imagem de detentor de um saber que se perdeu com 

SP/396) 
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momentos, mecanismos relacionados à preservação e à ameaça às faces um do 

a presença da audiência 

parece extremamente significativa no que se refere aos mecanismos de 

Em outras palavras, a repetição com a função de esclarecimento serve à 

construção de uma imagem de saber, muito importante quando tratamos de 

idosos. Ao esclarecer, os falantes demonstram ser portadores de um 

conhecimento que a documentadora não possui. Nesse sentido, o exemplo a 

seguir é significativo, uma vez que L2 questiona se a documentadora sabe do que 

ssa é uma forma de, por meio do 

esclarecimento, preservar a imagem de detentor de um saber que se perdeu com 
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 Na ânsia de esclarecer, em determinados momentos, os falantes parecem 

confusos e se mostram bastante incomodados, preocupados em não ter as faces 

ameaçadas, como podemos perceber no exemplo 30:, citado anteriormente. 

Nesse exemplo, L2 não se lembra de um termo que gostaria de empregar “como 

é que se chama essa esse negócio aqui:: meu Deus do céu...”, e insiste em sua 

explicação. 

Podemos perceber, então, que a repetição com função de esclarecimento 

apresenta, no inquérito analisado, implicações que extrapolam a questão de 

fornecer informações para facilitar a interação. Ao observar essas ocorrências de 

repetição, notamos que elas ocorrem, muitas vezes, por meio de contribuições 

complementares de L1 e L2, o que consiste em um importante indício do caráter 

colaborativo da interação. Percebemos também que tais repetições têm um papel 

significativo na preservação das faces dos falantes, traço que parece específico 

da interação analisada. 

 

 

 

 

 4.3.2  Arena 

No programa analisado, foram observados poucos casos de repetição com 

a função de esclarecimento, os quais, de forma distinta ao que ocorre no inquérito 

do NURC, não tinham o objetivo de esclarecer o significado de determinada 

expressão, mas sim de explicar em que sentido algum conceito ou argumento foi 

apresentado. Isso se deve, provavelmente, à necessidade de contra-argumentar 

quando alguma idéia é distorcida por algum participante, ou quando o falante 

percebe que sua proposição não foi bem compreendida, fato que pode ser um 

gerador de conflito: “partimos da hipótese de que as diferentes possibilidades de 
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realização da compreensão podem apontar para a ocorrência do conflito ou não 

durante uma interação”. (Aquino, 1997, p.75) 

 

Exemplo 31 (Arena) 

MA:                          o caso do Milan.... o caso do Milan... não::... não::... o mecenas 
precisa ter sorte também... 

               [ 
ML:         se precisa ter SORte:: 
                                                  [ 
MA:                                           se tiver sorte é melhor 
                                                                           [ 
CM:                                                                     sorte é:: porque talvez se ele não tivesse o 

Robinho... ele não teria construído o hotel... se ele talvez não tivesse o Robinho... ele 
não tivesse feito o camarote na vila... né? aliás o Santos é um assunto para se 
discutir... porque que o SANtos... todo o mundo diz que o SANtos está sem dinheiro? 
o Santos TEM que estar sem dinheiro? 

 

 No exemplo acima, Cléber Machado (CM) esclarece o que significa contar 

com a sorte de vender um jogador por um alto valor para realizar investimentos. 

Ele explica que não é algo leviano, mas sim saber que um jogador de seu clube 

recebe propostas milionárias e contar com essa garantia ao realizar melhorias 

para o clube. Cléber Machado, ao realizar esse esclarecimento, socorre Marco 

Antônio (MA), cujas proposições estavam sendo criticadas. Nesse caso, o 

esclarecimento funciona como uma estratégia argumentativa, diante de possíveis 

divergências de opinião. 

 É importante levar em consideração que a não compreensão por parte de 

algum participante pode ser uma estratégia para deturpar suas palavras:  

Normalmente, quando duas pessoas brigam, não tentam entender a 
proposta do adversário, nem sequer compreender os motivos que o 
fazem manifestar seu ponto de vista de um determinado modo. O 
certo é que, pelo contrário, nos situamos na defensiva, esperando 
encontrar todas as suas fraquezas ou faltas de lógica para “explodir” e 
criticá-lo, e conseguir, assim, distorcer ou rebater seu argumento para 
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fazê-lo sentir-se mal e melhorar nossa posição diante dele. (Tannen, 
1999, p.21)14.   

 O exemplo a seguir representa bem a necessidade de esclarecer sentidos. 

Milton Leite (ML) contesta que a administração do time de futebol Milan consiste 

em um mecenato, por isso, Cléber Machado (CM) esclarece que se trata de um 

mecenato oficial. Nesse caso, a variação com relação à matriz (mecenato – 

mecenato oficial), que caracteriza esse tipo de repetição, é uma forma de reforçar 

a sua posição, esclarecendo o sentido em que empregou o termo mecenato. 

 

Exemplo 32 (Arena) 

CM:                              é que ele não: é que ele não falou algumas vezes... o Leonardo 
devia  

                                                                                                                    [ 
MA:                                                                                                             é:... é:... 
CM: estar sentado ali onde está o Paulo César... aí eu falei “e aí... o Milan dá lucro?”... ele 

falou “NÃO... dá prejuízo”... falei “como assim?” aí a::... empresa do Berluschoni 
DO  

                                                                                      [ 
MA:                                                                               e o que acontece com o prejuízo? aí 

o Berluschoni vai lá e cobre o prejuízo... mas... não... não... não 
                                                                        [ 
CM:                                                                 isso é um meceNAto 
ML:   NÃO NÃO... mas é diferente... pelo amor de Deus... não... não... mas se a empresa 
                                                            [ 
CM:                                                     é um mecenato oficiAL 
                                                            [ 
CK:                                                      mas é um mecenato que::... há um equívoco claro 
ML:  falir... vai tudo junto... entendeu? se o Milan falir... vai tudo JUNto... no  
                                                                                           [ 
CM:                                                                                    SIM 
ML:  SANtos não vai nada junto... 
  

                                                           
14 Normalmente, cuando dos personas se pelean, no intentan entender la propuesta del adversário, ni siquiera 
comprender los motivos que le hacen manifestar su punto de vista de un cierto modo. Sí es cierto, en cambio, 
que nos situamos a la defensiva esperando encontrar todas sus debilidades o faltas de lógica para saltar y 
reprochárselo, y conseguir así distorsionar o rebatir su argumento para hacerle sentir mal y mejorar nuestra 
posición ante él. 
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No exemplo em questão, percebemos que o esclarecimento pode 

representar uma estratégia argumentativa. Ao explicar que está tratando de um 

“mecenato oficiAL”, CM procura invalidar a proposição de ML de que estavam 

tratando de diferentes situações (“mas é diferente”), o esclarecimento de CM 

propõe que as duas situações de que tratam representam formas de mecenato. 

 O exemplo a seguir é importante, uma vez que - embora não represente 

um caso clássico de repetição com função de esclarecimento, por não apresentar 

variação com relação à matriz - a repetição funciona como um esclarecimento: 

 

Exemplo 33 (Arena)  

 

MA:                                                                                                            você Acha que dar 
uma pisadinha na BOla como ele pisou foi firula? 
CM: nã::o não acho NAda... Marco Antônio...  Marco Antônio 
 [ 
MA:                            não é que você chamou a atenção para a pisada na bola 
CM:  Marco Antônio... ele fez a firula CLA:::::ramente como diria Cláudio Kartsugui 
((risos e aponta para Cláudio Kartsugui)) 
MA: você acha que ele fez uma firula negativa... ruim? 
CM: ele fez uma firula firula... firula é firula 
MA: acho que é do jogo 
 

 Nesse caso, Marco Antônio (MA) solicita um esclarecimento acerca de que 

tipo de firula Cléber Machado (CM) acredita ter se tratado. O mediador do 

programa afirma que se tratou de uma “firula firula”. Embora não apresente 

variação em relação à matriz, Cléber Machado deixa claro, por meio da repetição, 

que só existe um tipo de “firula”.   

Assim, notamos que a repetição com função de esclarecimento, nesse 

corpus, apresenta a importante função de negociar sentidos e de defender o seu 

ponto de vista diante das divergências de opinião. Percebemos, então, que a 
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repetição com função de esclarecimento, pelo contexto em que está inserida, 

representa uma marca do caráter conflituoso dessa interação, em que esclarecer 

significa impor um ponto de vista e evitar distorções. 

 

  

 4.3.3  Algumas considerações 

 Sem dúvida, esclarecer é um traço que indica cooperação, pois, para a 

interação ser levada adiante, é necessário que os interactantes se compreendam. 

Assim, esclarecer não indica, a priori, que a conversação apresente traços 

colaborativos ou conflituosos, trata-se de algo essencial para que haja interação. 

 Todavia, o modo como ocorre o esclarecimento e o contexto em que está 

inserido podem fornecer pistas acerca do caráter colaborativo ou conflituoso de 

uma interação. No inquérito 396-NURC, nos momentos em que há uma 

construção conjunta dos esclarecimentos, podemos concluir que se trata de 

trechos colaborativos da interação. Sempre lembrando que a presença de 

momentos colaborativos não exclui a possibilidade de ocorrência de conflito em 

um outro ponto da conversação. Em contrapartida, a necessidade constante de 

esclarecer o que se diz, no programa Arena, pode indicar o receio de ver as suas 

palavras deturpadas, além de representar uma importante estratégia ao longo do 

processo argumentativo. 

 

 

 



 

4.4   Repetição com função de contestar e repetição 

com função de manifestar opiniões pessoais 

divergentes: a opção por ameaçar ou preservar a 

face do interlocutor    
 

  

 4.4.1 NURC 

No inquérito 396-D2, encontramos um número 

função de contestar (exemplo 35

face negativa do interlocutor 

com a função de manifestar opiniões 

uso de atenuadores como uma marca de polidez. Esse predomínio

ser explicado, entre outras razões, pela proximidade (grau de parentesco) 

existente entre os informantes; uma vez que a proximidade existente entre os 

interactantes, teoricamente, permite que se disp

polidez. 

 

 

Exemplo 34 (NURC-SP/396)

 

 

Repetição com função de contestar e repetição 

com função de manifestar opiniões pessoais 

divergentes: a opção por ameaçar ou preservar a 

face do interlocutor     

D2, encontramos um número elevado de repetições com

função de contestar (exemplo 35) – em que não há a preocupação em preservar a 

va do interlocutor –, se compararmos às ocorrências

com a função de manifestar opiniões pessoais divergentes (exemplo 34

omo uma marca de polidez. Esse predomínio

ser explicado, entre outras razões, pela proximidade (grau de parentesco) 

existente entre os informantes; uma vez que a proximidade existente entre os 

interactantes, teoricamente, permite que se dispensem alguns mecanismos de 

SP/396) 
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Repetição com função de contestar e repetição 

com função de manifestar opiniões pessoais 

divergentes: a opção por ameaçar ou preservar a 

de repetições com 

em que não há a preocupação em preservar a 

se compararmos às ocorrências de repetições 

pessoais divergentes (exemplo 34) – que faz 

omo uma marca de polidez. Esse predomínio, talvez, possa 

ser explicado, entre outras razões, pela proximidade (grau de parentesco) 

existente entre os informantes; uma vez que a proximidade existente entre os 

ensem alguns mecanismos de 

 



 

 No exemplo 34, notamos que L2 faz uma ressalva à observação do irmão 

de que não morreram muit

pertinência da observação da irmã, mas expressa essa discordância de forma 

polida, por meio do atenuador “um pouco”, ou seja, não invalid

opinião de L2.  Essa preocupação com a polidez não marca 

 

 

Exemplo 35 (NURC-SP/396)

 

 Na maioria das vezes, a discordância se dá de forma explícita, como no 

exemplo 35, em que aparece a partícula de negação “não”. Notamos que L1 

(homem) contesta L2 (mulher) que, por sua vez, acata a observação do irmão. É 

importante destacar que essa estrutura se repete várias vezes, sempre que 

contestada pelo irmão, L2 aceita sem discutir, como també

no exemplo 36. 

 

 

 

 

, notamos que L2 faz uma ressalva à observação do irmão 

de que não morreram muitas pessoas de gripe no interior. L1 não reconhece a 

pertinência da observação da irmã, mas expressa essa discordância de forma 

polida, por meio do atenuador “um pouco”, ou seja, não invalida completamente a 

Essa preocupação com a polidez não marca o exemplo a seguir

SP/396) 

 

maioria das vezes, a discordância se dá de forma explícita, como no 

, em que aparece a partícula de negação “não”. Notamos que L1 

(homem) contesta L2 (mulher) que, por sua vez, acata a observação do irmão. É 

importante destacar que essa estrutura se repete várias vezes, sempre que 

contestada pelo irmão, L2 aceita sem discutir, como também podemos observar 
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, notamos que L2 faz uma ressalva à observação do irmão 

L1 não reconhece a 

pertinência da observação da irmã, mas expressa essa discordância de forma 

a completamente a 

exemplo a seguir: 

 

maioria das vezes, a discordância se dá de forma explícita, como no 

, em que aparece a partícula de negação “não”. Notamos que L1 

(homem) contesta L2 (mulher) que, por sua vez, acata a observação do irmão. É 

importante destacar que essa estrutura se repete várias vezes, sempre que 

m podemos observar 



 

Exemplo 36 (NURC-SP/396) 

  

O predomínio de repetições com a função de contestar pode

indício de conflito, porém, tal conflito não se concretiza, em razão do fato de L2 

que sofre a maioria das contestações 

irmão. Dessa forma, percebemos que, no caso de L1, a preocupação de manter a 

face diante da audiência (documentadora) supera o princípio de preservação 

mútua das faces entre os falantes L1 e L2. O homem, L1, contesta a irmã, muitas 

vezes, sem preocupar-se com a possibilidade de 

L2 não discute e não ameaça a 

 Parece que L1 - no intuito de construir uma imagem de detentor do saber e 

de preservar a sua face diante de possíveis falhas de memória, características de 

sua idade avançada - ignora o princípio de preservação mútua das faces. Assim, 

temos a ocorrência de um fenômeno interessante, dian

sofridas, L2 repete o irmão, validando a sua imagem, mesmo que isso possa ferir 

a sua imagem, como observamos nos exemplos

possibilidade de conflito anulada pe

propor que L2 colabora com a con

SP/396)  

 

O predomínio de repetições com a função de contestar pode

indício de conflito, porém, tal conflito não se concretiza, em razão do fato de L2 

que sofre a maioria das contestações – aceitar imediatamente as correções do 

irmão. Dessa forma, percebemos que, no caso de L1, a preocupação de manter a 

iante da audiência (documentadora) supera o princípio de preservação 

mútua das faces entre os falantes L1 e L2. O homem, L1, contesta a irmã, muitas 

se com a possibilidade de ameaçar a sua

não ameaça a face do irmão. 

no intuito de construir uma imagem de detentor do saber e 

de preservar a sua face diante de possíveis falhas de memória, características de 

ignora o princípio de preservação mútua das faces. Assim, 

a ocorrência de um fenômeno interessante, diante das contestações 

repete o irmão, validando a sua imagem, mesmo que isso possa ferir 

a sua imagem, como observamos nos exemplos 34 e 36. Dessa forma, temos a 

possibilidade de conflito anulada pela postura colaborativa de L2; poderíamos 

propor que L2 colabora com a construção e preservação da face do
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O predomínio de repetições com a função de contestar poderia ser um 

indício de conflito, porém, tal conflito não se concretiza, em razão do fato de L2 – 

aceitar imediatamente as correções do 

irmão. Dessa forma, percebemos que, no caso de L1, a preocupação de manter a 

iante da audiência (documentadora) supera o princípio de preservação 

mútua das faces entre os falantes L1 e L2. O homem, L1, contesta a irmã, muitas 

a sua face, enquanto 

no intuito de construir uma imagem de detentor do saber e 

de preservar a sua face diante de possíveis falhas de memória, características de 

ignora o princípio de preservação mútua das faces. Assim, 

te das contestações 

repete o irmão, validando a sua imagem, mesmo que isso possa ferir 

. Dessa forma, temos a 

la postura colaborativa de L2; poderíamos 

strução e preservação da face do irmão. 



 

 É interessante notar que, como muitas vezes os interactantes constroem 

conjuntamente o discurso, há ocorrências de contestação em que os fala

parecem, em um esforço rememorativo, reconstruir o passado. Nesses casos, a 

contestação não parece adquirir um contorno tão ameaçador, uma vez que ela faz 

parte do processo de reconstruir o passado 

A contestação passa a assumir o papel de sanar as falhas de memória, porém, 

ainda assim, quase sempre é L1 que contesta L2:

 

 

Exemplo 37 (NURC-SP/396) 

 

 

 No exemplo acima, não temos uma repetição com a função de contestar, 

pois L1 não repete a asserção de L1 ao refutá

É interessante notar que, como muitas vezes os interactantes constroem 

conjuntamente o discurso, há ocorrências de contestação em que os fala

parecem, em um esforço rememorativo, reconstruir o passado. Nesses casos, a 

contestação não parece adquirir um contorno tão ameaçador, uma vez que ela faz 

parte do processo de reconstruir o passado – como notamos no exemplo abaixo. 

a assumir o papel de sanar as falhas de memória, porém, 

ainda assim, quase sempre é L1 que contesta L2: 

SP/396)  

No exemplo acima, não temos uma repetição com a função de contestar, 

pois L1 não repete a asserção de L1 ao refutá-la, porém, L2 demonstra concordar 
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É interessante notar que, como muitas vezes os interactantes constroem 

conjuntamente o discurso, há ocorrências de contestação em que os falantes 

parecem, em um esforço rememorativo, reconstruir o passado. Nesses casos, a 

contestação não parece adquirir um contorno tão ameaçador, uma vez que ela faz 

como notamos no exemplo abaixo. 

a assumir o papel de sanar as falhas de memória, porém, 

 

No exemplo acima, não temos uma repetição com a função de contestar, 

la, porém, L2 demonstra concordar 



 

com a refutação de L1 ao repeti

seja, embora não seja um exe

ocorrência acima explicita a dinâmica do inquérito, no que se refere à 

contestação, L1 ameaça

L2 acata as proposições do irmão ao repeti

exemplo, a contestação faz parte do esforço conjunto de reconstruir o passado.

Enquanto L2 sempre aceita as contestações do irmão, nos raros momentos 

em que a mulher o contesta, este a ignora ou não a

no exemplo a seguir. 

 

Exemplo 38 (NURC-SP/396) 

 

 

Nesse exemplo, percebemos que L1 ignora a contestação de L2 e se 

repete para reafirmar sua posição. M

dizendo se lembrar perfeitamente do caso.

com a refutação de L1 ao repeti-lo “dezoito eu (ainda) estava lá na gripe”

seja, embora não seja um exemplo de repetição com a função de contestar, a 

ocorrência acima explicita a dinâmica do inquérito, no que se refere à 

ameaça a face de L2 (“não não você está enganada”

L2 acata as proposições do irmão ao repeti-lo. Como destacamo

exemplo, a contestação faz parte do esforço conjunto de reconstruir o passado.

Enquanto L2 sempre aceita as contestações do irmão, nos raros momentos 

em que a mulher o contesta, este a ignora ou não aceita a contraposição, como 

SP/396)  

Nesse exemplo, percebemos que L1 ignora a contestação de L2 e se 

pete para reafirmar sua posição. Mais adiante, L1 reforça sua autoridade 

dizendo se lembrar perfeitamente do caso. 
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“dezoito eu (ainda) estava lá na gripe”. Ou 

mplo de repetição com a função de contestar, a 

ocorrência acima explicita a dinâmica do inquérito, no que se refere à 

“não não você está enganada”), enquanto 

lo. Como destacamos, nesse 

exemplo, a contestação faz parte do esforço conjunto de reconstruir o passado. 

Enquanto L2 sempre aceita as contestações do irmão, nos raros momentos 

ceita a contraposição, como 

 

Nesse exemplo, percebemos que L1 ignora a contestação de L2 e se 

ais adiante, L1 reforça sua autoridade 



 

 A aceitação da mulher diante das contestações e a resistência do homem 

em ser corrigido nos remetem ao seguinte 

A idéia de que ‘as conversações são microcosmos em que a 
opressão das mulheres pelos homens se realiza e perpetua’ 
no entanto, corresponder, de fato, a uma verdade, se considerarmos 
a antiga sociedade brasileira, em que a posição subalterna da mulher 
justificaria a frase dos analistas conversacionais da Universidade de 
Santa Bárbara de que a conversação ‘é 
mulheres fazem para os homens, sem auxílio destes’
85) 

  

Exemplo 39 (NURC-SP/396)

 

 

Em consonância ao comentário de Preti, L2 (mulher) tem a sua face 

freqüentemente ameaçada pelo irmão como no exemplo anterior

ser contestada pelo irmão, parece confusa e insegura e reforça a sua opinião de 

forma interrogativa – como se necessitasse do aval do irmão: 

traziam não é?....” 

 As ocorrências de repetição com função de contestar ou de mani

opiniões divergentes indicam a existência de um potencial conflito nessa 

interação, o qual não chega a se concretizar em razão da resignação com que L2 

aceita as contestações do irmão. Embora a análise de tais ocorrências indiquem a 

A aceitação da mulher diante das contestações e a resistência do homem 

em ser corrigido nos remetem ao seguinte comentário de Preti (1991

A idéia de que ‘as conversações são microcosmos em que a 
opressão das mulheres pelos homens se realiza e perpetua’ [...],pode, 
no entanto, corresponder, de fato, a uma verdade, se considerarmos 
a antiga sociedade brasileira, em que a posição subalterna da mulher 
justificaria a frase dos analistas conversacionais da Universidade de 
Santa Bárbara de que a conversação ‘é o trabalho pesado que as 
mulheres fazem para os homens, sem auxílio destes’. (Preti, 1991, p. 

SP/396) 

 

Em consonância ao comentário de Preti, L2 (mulher) tem a sua face 

ada pelo irmão como no exemplo anterior

ser contestada pelo irmão, parece confusa e insegura e reforça a sua opinião de 

como se necessitasse do aval do irmão: 

As ocorrências de repetição com função de contestar ou de mani

opiniões divergentes indicam a existência de um potencial conflito nessa 

interação, o qual não chega a se concretizar em razão da resignação com que L2 

aceita as contestações do irmão. Embora a análise de tais ocorrências indiquem a 
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A aceitação da mulher diante das contestações e a resistência do homem 

comentário de Preti (1991):  

A idéia de que ‘as conversações são microcosmos em que a 
,pode, 

no entanto, corresponder, de fato, a uma verdade, se considerarmos 
a antiga sociedade brasileira, em que a posição subalterna da mulher 
justificaria a frase dos analistas conversacionais da Universidade de 

o trabalho pesado que as 
. (Preti, 1991, p. 

 

Em consonância ao comentário de Preti, L2 (mulher) tem a sua face 

ada pelo irmão como no exemplo anterior, em que L2, ao 

ser contestada pelo irmão, parece confusa e insegura e reforça a sua opinião de 

como se necessitasse do aval do irmão: “não de lá eles 

As ocorrências de repetição com função de contestar ou de manifestar 

opiniões divergentes indicam a existência de um potencial conflito nessa 

interação, o qual não chega a se concretizar em razão da resignação com que L2 

aceita as contestações do irmão. Embora a análise de tais ocorrências indiquem a 
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existência de um certo desequilíbrio na interação, por meio de uma observação 

mais atenta, também percebemos a preocupação de L2 em não ameaçar a face 

do irmão diante da jovem documentadora: “É no discurso que se nota a presença 

de mecanismos de implicitude, de avaliação e de preservação da face, vitais no 

confronto verbal com os mais jovens.” (Preti, 1991, p.125). Podemos propor que, 

nesse “confronto verbal”, L1, contando com a colaboração de L2, não se 

preocupa em ameaçar a face da irmã, desde que tenha a sua face preservada. 

 

  

 4.4.2  Arena 

 Tendo em vista que as duas formas de repetição analisadas têm por 

função manifestar desacordo, característica básica do conflito, e que este, 

segundo Aquino (1997, p.123), representa o “ápice em relação ao envolvimento”, 

podemos entender as inúmeras ocorrências de repetições que visam a contestar 

ou manifestar opiniões pessoais divergentes encontradas na conversação 

analisada como uma prova do elevado envolvimento dos participantes na 

interação. 

 O entendimento do conflito como um elemento indicador da presença de 

fortes laços interacionais é reforçado pela seguinte afirmação de Kerbrat-

Orecchioni (1994, p.142): “certas trocas aparentemente agonais podem ter por 

princípio a função de exprimir, e de consolidar, uma relação de solidariedade 

entre os beligerantes”.15 Embora reconheçamos a validade dessa observação, em 

nosso estudo, pretendemos observar somente a existência ou não do conflito e da 

                                                           
15 “certains échanges en apparence agonaux  peuvent avoir pour principale fonction d’exprimer, et de 
consolider, une relation de solidarité entre les belligérants.” 
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colaboração. Nesse sentido, a presença ou a ausência de indícios de uma 

preocupação em amenizar o desacordo representa um primeiro estágio desse 

processo. 

Assim sendo, é interessante observar que há poucas ocorrências de 

repetições que visam a manifestar opiniões pessoais divergentes, como ocorre no 

exemplo a seguir, se comparadas aos casos em que ocorrem contestações 

explícitas. 

 

Exemplo 40 (Arena) 

MA:                          o caso do Milan.... o caso do Milan... não::... não::... o mecenas 
precisa ter sorte também... 

               [ 
ML:          se precisa ter SORte:: 
                                                  [ 
MA:                                           se tiver sorte é melhor 
                                                                           [ 
CM:                                                                     sorte é:: porque talvez se ele não tivesse o 

Robinho... ele não teria construído o hotel... se ele talvez não tivesse o Robinho... ele 
não tivesse feito o camarote na vila... né? aliás o Santos é um assunto para se 
discutir... porque que o SANtos... todo o mundo diz que o SANtos está sem dinheiro? 
o Santos TEM que estar sem dinheiro? 

 

 

 No exemplo acima, temos a manifestação de opinião pessoal divergente – 

uma vez que há a atenuação da discordância por meio da partícula “se” e da 

entonação – como podemos perceber por meio das marcas de alongamento e da 

ênfase em “sor”. Embora a divergência seja amenizada, ela é notada pelos 

interactantes, uma vez que Cléber Machado(CM) se propõe a esclarecer qual 

seria essa “sorte”, ou seja, a presença de atenuantes não invalida o caráter 

contestador da proposição de Milton Leite (“se precisa ter SORte::”). 
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 Enquanto, no caso acima, o desacordo se manifesta de modo sutil, no 

exemplo a seguir, há uma contestação que prossegue por vários turnos: 

Exemplo 41 (Arena) 

ML:  NÃO NÃO... mas é diferente... pelo amor de Deus... não... não... mas se a empresa 
                                                            [ 
CM:                                                     é um mecenato oficiAL 
                                                            [ 
CK:                                                      mas é um mecenato que::... há um equívoco claro 
ML:  falir... vai tudo junto... entendeu? se o Milan falir... vai tudo JUNto... no  
                                                                                           [ 
CM:                                                                                    SIM 
ML:  SANtos não vai nada junto... 
MA:  o objetivo CLAro 
                           [ 
CM:                    a empresa dele não VAI 
ML:   CLAro CLAro que vai 
CM: não vai... sabe por que Milton? 
ML:  porque ele é acionista da empresa... Cléber... CLAro que vai ué? 
                                             [ 
CM:                                      não... porque esse ano... NÃO... NÃO... vai...vai o Milan 
ML:   e vai o dinheiro dele JUNto... se não tiver o dinheiro para pagar com aquela 

empresa... vai o resto dos bens DEle... ué 
 

Diante da discussão se o empresário perderia dinheiro se o Milan falisse, 

Cléber Machado e Milton Leite alternam-se na repetição de vai / não vai. Não 

apenas a presença da contestação explicitada pelo não, como a alteração dos 

participantes – percebida por meio da entonação enfática – demonstram a 

presença de conflito e, conseqüentemente, o elevado envolvimento. 

 Como já propomos, não temos a intenção de caracterizar uma conversação 

como conflituosa ou colaborativa, mas sim de analisar como, em determinados 

momentos da interação, o conflito e a colaboração podem ser observados por 

meio das repetições. Dessa forma, podemos notar alguns momentos conflituosos 

no programa Arena em que a repetição merece destaque, uma vez que a 

insistência na repetição com a função de contestar adquire contornos de reforço. 

Em outras palavras, em um primeiro momento, um falante repete o outro para 
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contestá-lo, depois, repete a sua contestação como forma de reafirmar a sua 

posição, vejamos: 

 

Exemplo 42 (Arena) 

CM: amarelo que você pode discutir se ele merecia receber ou não e aí a expulsão do 
Betão Betão também tinha amarelo né? 
ML: não não tinha não 
CM: ah não o Betão foi só pela falta 
ML: aí foi direto  
CM: foi uma falta dura 
MA: foi uma agressão 
 [ 
CM:                    eu não sei se: é? você acha que foi para verMElho? 
MA: para vermelho diRE:to vermelho direto chutou sem BOla ele foi para agredir  
 [ 
PC:                       imediato imediato vermelho direto ele ele ele chuta intencionalmente o 
tornozelo do jogador olha lá ó... ele sabe que não vai alcançar a bola mas ele está 
irritado...e: 
 [ 
MA:                                                                                                        bem FEIto ó ó            
CM: porque TUdo passou por aquela pisadinha na bola que o jogador deu ali ó 
PC: pois é: ele tem que se controlar 
MA:    [ele TEM o direito de pisar na bo;la  
                                                               [ 
CM:                                                        eu não esTOU falando que ele não tem o direito 
Marco Antônio 
ML: mas depois do jogo quase teve briga por causa dessa pisadinha na: bola os jogadores 
do Corinthians foram lá 
 [ 
CM:                                                                                                  eu não estou dizendo que 
ele não tem direito... é é evidente que depois de pisar na bo:la... ele recebe a falta e o outro 
é exPULso... a questão não é ESsa a questão é se a falta foi para vermelho ou amarelo  
 [ 
PC:                                                                                                                      ah fo:i 
CM: é é não adianta a gente ficar é: a: com “ele tem todo” ele tem todo o direito? TEM... 
todo o mundo tem direito a tudo desde que você fira os direitos dos outros... quando você 
pisa na bola  
                                                                                                          [ 
MA:                                                                                                  então então tá tá quando 
você está ganhando você pisa na bola ganha TEMpo o o Betão estava louco 
CM: é é... é... você acha que É e outro não a:cha é: é: é: se eu eu estou ganhando um jogo 
eu não faço fiRUla... E:::U  se eu estou perdendo e o adversário faz firula... eu acho chato 
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No exemplo 42, não temos um caso canônico de contestação, pois Cléber 

Machado (CM) não contesta explicitamente a afirmação de Marco Antônio (MA) 

de que o jogador tem o direito de pisar na bola, mas sim protesta por não ter dito 

que o jogador não tinha esse direito (“eu não esTOU falando que ele não tem o 

direito”). Embora Cléber Machado não tenha dito “ele não tem o direito de pisar na 

bola”, podemos entender a sua formulação como uma contestação, não acerca do 

direito de um jogador de pisar na bola, mas sim dos rumos que Marco Antônio dá 

a sua argumentação. 

O mediador do programa, CM, desqualifica, utilizando como recurso a 

repetição, o argumento de MA (“a questão não é ESsa a questão é se a falta foi 

para vermelho ou amarelo”). Após contestar a posição argumentativa de MA, 

Cléber Machado continua se valendo da repetição como forma de reafirmar a sua 

posição e desqualificar o argumento do colega de trabalho (“eu não estou dizendo 

que ele não tem direito... / é é não adianta a gente ficar é: a: com “ele tem todo” 

ele tem todo o direito? TEM... todo o mundo tem direito a tudo desde que você fira 

os direitos dos outros... quando você pisa na bola”).  

Como afirmamos anteriormente, esse exemplo é significativo por 

demonstrar a importância na repetição como forma de demonstrar discordância e 

de reforçar uma posição dentro da conversação. Além disso, essa ocorrência 

corresponde a um momento da interação em que, por meio da repetição com a 

função de contestar, podemos notar a ocorrência de conflito, afinal, CM ameaça a 

face de MA que, por sua vez, tenta levar adiante a sua argumentação. 

Embora, no programa Arena, a maioria das ocorrências de repetição com a 

função de contestar represente pistas da ocorrência de conflito, a sua simples 

presença não é suficiente para caracterizar determinado momento da interação 
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como conflituoso, há sempre a necessidade de avaliar o conteúdo dessa 

repetição. A seguir, temos um exemplo de repetição com a função de contestar 

que ocorre em um momento da conversação em que os interactantes se 

mostravam bastante descontraídos.  

Após ter afirmado que não considerava o Corinthians um time irritado, 

como propôs um dos participantes do programa, Cléber Machado ouviu a opinião 

dos outros comentaristas. Todos consideraram os jogadores do Corinthians 

bastante irritados; nesse contexto temos o exemplo a seguir: 

 

Exemplo 43 (Arena) 

CM: quer dizer que eu tomei um goleada sobre a irritação do Corinthians? 
MA: é cinco a zero 
((risos)) 
CM: cinco a zero não... cinco a UM... se me permite né? é que eu acho que o time do 

Corinthians é irritado como os outros... a irritação dentro do campo na hora em que o 
jogo rola... ela VEM... conforme o andamento do jogo né? é o que me parece... não 
tem NAda mui::to.... é: eu não sei... eu acho que eles já não ENtram em campo 
irritados... eles ficam ou não irritados com o jogo com o ÁRbitro seja o que for... 
com o TÉCnico... 

ML: eu acho assim... em aspectos emocioNAis... falo assim o Corinthians é um time 
irritado... está com os nervos à flor da pele... o Palmeiras é um time amedronTAdo... 
o Palmeiras quando toma um gol MURcha.... porque sabe que a turma do amendoim 
vai falar no dia seguinte 

 

 Nesse caso, a repetição com a função de contestar não adquire contornos 

conflituosos, demonstrando que seria muito simplista associar esse tipo de 

repetição ao conflito sem nos valermos de outros dados. Todavia, esse exemplo 

não invalida a análise dessa repetição como uma valiosa pista para analisar as 

ocorrências de conflito. 
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 4.3.3  Algumas considerações 

 Ao analisar as ocorrências de repetição com a função de contestar ou de 

manifestar opiniões pessoais divergentes, podemos afirmar que a presença de 

discordâncias, por si só, já indica a possibilidade de conflito. Todavia, tal 

possibilidade apenas se concretiza em contextos específicos: quando temos 

ameaças mútuas às faces dos interactantes, ou quando o falante que sofre a 

contestação tenta levar adiante a sua posição. Nesse sentido, a análise do 

inquérito do NURC é significativa, pois, mesmo diante das ameaças à face de L2, 

não temos a ocorrência de conflito, pois L2 apresenta uma postura resignada 

diante das ameaças sofridas e não fere jamais a face de seu irmão (L1), bem 

como desiste imediatamente da proposição que foi refutada. 

 No que se refere à opção de manifestar opiniões divergentes ou contestar, 

a conclusão mais óbvia a que poderíamos chegar é que a presença de 

modalizadores de atenuação, presentes na repetição com a função de manifestar 

opiniões pessoais divergentes, seria indicativo de uma conversação menos 

conflituosa. Embora reconheçamos que a discordância explícita, que ocorre por 

meio da contestação, seja um importante indicador da presença do conflito, há 

alguns aspectos que devemos considerar.  

 Em certas interações, os laços que unem os participantes da interação 

podem explicar a ausência de atenuantes na expressão de discordâncias. Assim, 

quando existem laços familiares ou de amizade entre os falantes, a ausência de 

atenuantes é mais bem tolerada. Além disso, a inexistência de contestações 

explícitas pode ser explicada pelo alto grau de formalidade de uma conversação. 
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 Por fim, cabe destacar que, em interações como o programa Arena, em 

que a divergência de opiniões é um pressuposto, podemos entender que a 

preocupação em atenuá-la seja dispensável. Mesmo porque, quanto mais 

conflituosa a interação, mais espontânea ela pode parecer aos olhos dos 

telespectadores. 
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4.5  Repetição com função de monitorar a tomada 

de turno: uma disputa pela palavra 

  

  

 4.5.1 NURC 

  

 Embora, ao analisar o inquérito em questão, Preti (1991, p.45) reconheça 

na repetição uma importante estratégia para tentar manter o turno, esse estudioso 

propõe que, na conversação analisada, a entrega de turno ocorre quase sem 

resistência. Essa questão, todavia, precisará ser mais bem analisada, uma vez 

que encontramos inúmeros casos de repetição com a função de monitorar a 

tomada de turno, como ocorre no exemplo a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Exemplo 44 (NURC-SP/396)

 

  

No exemplo citado, L1 repete a informação de que as moças usavam 

colete, com a finalidade de

palavra. Diante da insistência de L2 em apresentar as suas contribuições, L1 abre 

mão da estratégia da repetição e diz 

significativa, pois reforça a proposição d

SP/396) 

No exemplo citado, L1 repete a informação de que as moças usavam 

com a finalidade de manter o turno, enquanto a sua irmã tenta tomar a 

palavra. Diante da insistência de L2 em apresentar as suas contribuições, L1 abre 

mão da estratégia da repetição e diz “espera aí”. Essa ocorrência da linha 410 é 

significativa, pois reforça a proposição de que ele se repetia como forma de 
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No exemplo citado, L1 repete a informação de que as moças usavam 

manter o turno, enquanto a sua irmã tenta tomar a 

palavra. Diante da insistência de L2 em apresentar as suas contribuições, L1 abre 

”. Essa ocorrência da linha 410 é 

e que ele se repetia como forma de 
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monitorar a tomada de turno. O exemplo em questão representa a maioria das 

ocorrências de repetição com a função de monitorar a tomada de turno, pois, 

como ocorre nesse caso, na maioria das vezes, L1 se repete para tentar manter o 

turno, enquanto L2 se esforça por apresentar as suas contribuições. 

 Embora ocorram vários casos de repetição com a função de monitorar a 

tomada de turno, talvez Preti tenha proposto que a entrega de turno ocorre quase 

sem resistência porque, sempre que L1 se repete para manter o turno, L2 acaba 

desistindo da tentativa de assalto. Além disso, nos pouquíssimos casos em que 

L2 recorre à repetição para assaltar ou manter o turno, sua estratégia não se 

mostra eficaz, ficando o turno sempre a cargo de L1. Assim, a falta de resistência 

na entrega do turno é uma característica da mulher, L2. 

 Vejamos um dos raros exemplos em que L2 recorre à repetição para tentar 

manter o turno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exemplo 45 (NURC-SP/396)

 Nesse exemplo, L2 tenta, por diversas vezes, explicar que o 

um dos estabelecimentos que vendiam roupas prontas. Todavia, L1 não permite 

que a irmã tome o turno e, diante da insistência de L1, ele afirma que o Mappin foi 

inaugurado depois da époc

afirmamos, em outro momento, quando contestada de alguma forma, L2 acata a 

refutação repetindo-a (“tarde BEM

a que foi submetida.  

SP/396) 

 

Nesse exemplo, L2 tenta, por diversas vezes, explicar que o 

um dos estabelecimentos que vendiam roupas prontas. Todavia, L1 não permite 

que a irmã tome o turno e, diante da insistência de L1, ele afirma que o Mappin foi 

inaugurado depois da época da qual tratavam (“isso mais tarde

afirmamos, em outro momento, quando contestada de alguma forma, L2 acata a 

tarde BEM mais tarde”), ou seja, L2 intensifica a correção 
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Nesse exemplo, L2 tenta, por diversas vezes, explicar que o Mappin era 

um dos estabelecimentos que vendiam roupas prontas. Todavia, L1 não permite 

que a irmã tome o turno e, diante da insistência de L1, ele afirma que o Mappin foi 

isso mais tarde”). Como já 

afirmamos, em outro momento, quando contestada de alguma forma, L2 acata a 

, ou seja, L2 intensifica a correção 



 

A facilidade com que L2 cede

conversação, falando a maior parte do tempo. Também vale ressaltar que, 

embora a mulher permita que L1 domine a conversação, suas contribuições são 

valiosas, uma vez que, como já destacamos, muitas vezes o discurso 

construído a dois: 

De uma maneira geral, o desenvolvimento da conversação de 
interlocutores de sexo diferente mostra uma acentuada 
predominância do idoso de sexo masculino na condução dos tópicos, 
embora a colaboração da interlocutora feminina seja 
interação dos discursos e contribua para a unidade da conversação. 
(Preti, 1991, p.98).
 

 A observação acerca da colaboração da interlocutora nos remete ao 

processo de “engate” mencionado por Preti (1991, p.45) em que um falante 

completa a fala do outro, ocorrendo às vezes sobreposição de vozes 

46. O fator principal para distinguir esse mecanismo 

também apresenta algum elemento repetido

monitorar a tomada de turno, é a intenção clarame

caráter conflituoso desta.

Exemplo 46 (NURC-SP/396)

 No exemplo acima, poderíamos entender que L2 tenta assaltar o turno de 

L1, todavia, percebemos que ela apenas fornece uma contribuição que é 

incorporada por L2. Nesse caso,

forma de manter o turno, mas sim que ele repete L2, aceitando a sua sugest

Casos como esse serão mais bem

por função incorporar sugestões do parceiro.

A facilidade com que L2 cede o turno explica o fato de L1 conduzir a 

conversação, falando a maior parte do tempo. Também vale ressaltar que, 

embora a mulher permita que L1 domine a conversação, suas contribuições são 

valiosas, uma vez que, como já destacamos, muitas vezes o discurso 

De uma maneira geral, o desenvolvimento da conversação de 
interlocutores de sexo diferente mostra uma acentuada 
predominância do idoso de sexo masculino na condução dos tópicos, 
embora a colaboração da interlocutora feminina seja importante na 
interação dos discursos e contribua para a unidade da conversação. 
(Preti, 1991, p.98).  

A observação acerca da colaboração da interlocutora nos remete ao 

processo de “engate” mencionado por Preti (1991, p.45) em que um falante 

la do outro, ocorrendo às vezes sobreposição de vozes 

. O fator principal para distinguir esse mecanismo – que algumas vezes 

algum elemento repetido – da repetição com função de 

monitorar a tomada de turno, é a intenção claramente colaborativa daquele e o 

caráter conflituoso desta. 

SP/396) 

 

No exemplo acima, poderíamos entender que L2 tenta assaltar o turno de 

L1, todavia, percebemos que ela apenas fornece uma contribuição que é 

incorporada por L2. Nesse caso, podemos perceber que L1 não se repete, como 

forma de manter o turno, mas sim que ele repete L2, aceitando a sua sugest

asos como esse serão mais bem analisados no estudo das repetições que têm 

por função incorporar sugestões do parceiro. 
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o turno explica o fato de L1 conduzir a 

conversação, falando a maior parte do tempo. Também vale ressaltar que, 

embora a mulher permita que L1 domine a conversação, suas contribuições são 

valiosas, uma vez que, como já destacamos, muitas vezes o discurso é 

De uma maneira geral, o desenvolvimento da conversação de 
interlocutores de sexo diferente mostra uma acentuada 
predominância do idoso de sexo masculino na condução dos tópicos, 

importante na 
interação dos discursos e contribua para a unidade da conversação. 

A observação acerca da colaboração da interlocutora nos remete ao 

processo de “engate” mencionado por Preti (1991, p.45) em que um falante 

la do outro, ocorrendo às vezes sobreposição de vozes - exemplo 

que algumas vezes 

da repetição com função de 

nte colaborativa daquele e o 

No exemplo acima, poderíamos entender que L2 tenta assaltar o turno de 

L1, todavia, percebemos que ela apenas fornece uma contribuição que é 

podemos perceber que L1 não se repete, como 

forma de manter o turno, mas sim que ele repete L2, aceitando a sua sugestão. 

no estudo das repetições que têm 
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 A análise das repetições com função de monitorar a tomada de turno indica 

que L2 tenta em diversos momentos, por meio de interrupções, expressar suas 

opiniões diante do domínio que L1 exerce na conversação. Apesar dessas 

tentativas de assalto ao turno terem um caráter conflituoso, elas são bem 

toleradas, tendo em vista a relação familiar existente entre os interlocutores: “os 

marcadores de conflito (como a interrupção) dão-se mais livremente em situação 

familiar, na qual eles são mais tolerados.”16 (Kerbrat-Orecchioni, 1994, p.142). 

 Podemos, então, propor que as inúmeras ocorrências de repetição com a 

função de monitorar a tomada de turno, bem como o caráter assimétrico da 

conversação analisada – dominada por L1 – embora possam representar a 

existência de um conflito em potencial, são explicados pelas particularidades da 

interação. Por se tratar de uma conversação em que os falantes são irmãos e 

pela aceitação de L2 em fornecer algumas contribuições enquanto L1 conduz o 

discurso, evita que os fatos mencionados ocasionem uma disputa entre os 

interactantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16  “ les marqueurs d’agôn (comme l’interruption) se donnant plus librement cours en situation familière, où 
ils sont mieux tolérés.”  
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 4.5.2  Arena 

 Por se tratar de uma espécie de debate e diante do número de 

participantes, não causa estranhamento os inúmeros casos de sobreposição de 

fala e o elevado número de repetições que visam a monitorar a tomada de turno.  

Como “uma negociação  deve imediatamente intervir entre os falantes em 

competição, a fim de que somente um entre eles permaneça como falante de 

turno” (Kerbrat-Orecchioni, 2006, p.45), recorrer à auto-repetição representa uma 

importante estratégia para manter ou mesmo conquistar o turno, como ocorre nos 

exemplos a seguir: 

 

Exemplo 47 (Arena) 

ML:                                                                                                                     esse 
Guaratinguetá é um time de sete anos também uma empresa que está fazendo a 
mesma coisa 

                 [ 
CM:          então e ao mesmo tempo 
ML: só que é um caminho que já está sendo trilhado e na minha opinião irreversível acho 

que não volta mais 
                                      [ 
CM:                               então e o... e o Marco Antônio ao fundo diz assim... não é um bom 

caminho 
                      [ 
MA:               não é um bom 
CM: e ao mesmo tempo... a gente:... Nota e aí não é nem questão de achar ou não achar... 

de opinar ou de não opinar é fato... são esses os times que têm conseguido vencer os 
campeonatos... né? o Barueri saiu lá da divisão de baixo e veio subindo e está na 
primeira divisão... a mesma coisa o Guaratinguetá... e vai acontecer com outros 
times... são times que têm... jogaDOres à disposição... bons ou maus... o futuro é que 
vai dizer... e eles têm um pouco mais de dinheiro porque ah:: ao contrário da 
FerroviÁria... ao contrário... do... dos times mais tradi/ sei lá... do Bom SuCESso... 
né? são times que... o que que é um Boa Vista? eu não sei... é um time de 
Saquarema... mas:: com qual formação? 
 

No exemplo 47, Cléber Machado repete “então e ao mesmo tempo” para 

tentar assaltar o turno. Primeiro, ele repete apenas o “então” e parece ter 
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conseguido assaltar o turno de Milton Leite (ML), porém, diante da interrupção de 

Marco Antônio (MA), ele completa a repetição (“e ao mesmo tempo”). Esse 

exemplo é interessante, pois temos a repetição com a função de monitorar a 

tomada de turno empregada tanto para assaltar o turno, em um primeiro 

momento, quanto para manter o turno, quando da interrupção de MA. 

 

Exemplo 48 (Arena) 

 
CM: o que arrecaDOU? Ou o Santos também... administrou de maneira:: meio família? 
                                                                             [ 
PC:                                                                        só para... para mas o:: o:: o Santos o 

Santos de hoje é um clube muito mais bem estruturado em várias divisões... do que 
ele era há cinco anos atrás... o Santos de Hoje é um clube que tem até mais condições 
de continuar a revelar bons jogadores por conta da estrutura que criou o Santos é um  

                                                                                                                    [ 
CM:                                                                                                             SIM... o 

presidente do Santos aQUI nesse programa... 
PC: CLUbe... o Santos durante muito tempo foi um time de futebol e hoje é um clube 
                                                                                                                                        [ 
CM:                                                                                                                                 

então:: aQUI nesse programa... aqui nesse programa ele disse que o Santos estava 
financeiramente andando por pernas próprias... que o Santos arrecadava o suficiente 

                                                                                                           [ 
MA:                                                                                                    é:: é:: 
CM:  para o que ele gastava... Hoje... você vê em jornal... e aí eu acho que cabe... à 

diretoria do Santos esclarecer se lhe interessar... hoje o Santos sai no jornal... sai no 
jornal ontem e hoje que o santos tem uma folha: a: é: de pagamento astroNÔmica... 
que se o santos não ganhar na Libertadores... ele vai ter problema de dinheiro... o que 
se cantraPÕE ao que foi Dito... né? o Santos vendeu jogadores que fizeram quase 
cem milhões de reais... e o Santos investiu tudo Isso? será que o Santos investiu 
TUdo isso? será que o Santos administrou bem o dinheiro dele? é um problema 
MEU? não... é um problema do SANtos... agora... se o presidente do Santos... 

                               [ 
ML:                        dos (  ) dos conselheiros... né? 
CM:  o presidente que poderia... se lhe interesSAR... chegar e falar assim... “espera um 

pouquinho” 
                                                                                                             [ 
ML:                                                                                                      e aqui não é uma 

crítica ao Santos... porque: o Santos é:: porque o que eu estou dizendo é... não.. 
porque 

                                                             [ 
CM:                                                       não... é um FAto 
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ML: o que eu estou dizendo é o seguinte... é que eu acho esse tipo de administração 
periGOsa... é só isso... eu acho até que o Santos 

                            [ 
MA:                     você fiCA:: 
ML:  é hoje... como disse o Paulinho... muito melhor do que era: há cinco anos atrás... hoje 
                                                                                                                       [ 
CM:                                                                                                                CLAro... CLAro 
ML:  tem dois centros de treinamento espetacuLAres... acabou de inaugurar um centro de 

recuperação magnífico... foi duas vezes campeão brasileiro... 
         [ 
CM:   e os resultados em campo são melhores né? ... claro... claro... 
           
                                                              
 No exemplo 48, temos duas ocorrências distintas de repetição com a 

função de monitorar a tomada de turno. A primeira produzida por Cléber Machado 

(“aQUI nesse programa”), como no exemplo anterior, e outra produzida por Milton 

Leite (“o que eu estou dizendo”). Na primeira ocorrência, CM havia entregue o 

turno por meio de uma pergunta, porém, quando Paulo César (PC) assume o 

turno, CM tenta e consegue, por meio da repetição, assaltar o turno.  

Ao analisar esse exemplo, é importante ressaltar o fato de termos seis 

participantes na interação, incluindo o mediador. Assim, quando CM faz a 

pergunta, não necessariamente esperava que PC assumisse a palavra. Ao 

observar a gravação, em razão da disposição da câmera, não é possível afirmar 

se CM olhava para algum participante em especial quando fez a pergunta, 

todavia, o fato de ter interferido na fala de PC pode indicar que ele esperava a 

participação de outro falante. Vale também ressaltar que a noção de LRT (lugar 

relevante para transição) é considerada no âmbito do ouvinte, mas essa 

interpretação pode não ser a mais adequada na perspectiva do falante. Assim, 

talvez CM pretendesse permanecer com a palavra. 

Além disso, para entender melhor a interferência de CM, vale observar o 

trecho anterior ao início do exemplo 48: 
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Exemplo 49 (Arena) 

CM:                                                                     sorte é:: porque talvez se ele não tivesse o 
Robinho... ele não teria construído o hotel... se ele talvez não tivesse o Robinho... ele 
não tivesse feito o camarote na vila... né? aliás o Santos é um assunto para se 
discutir... porque que o SANtos... todo o mundo diz que o SANtos está sem dinheiro? 
o Santos TEM que estar sem dinheiro? 

         [ 
PC:   pois é... as pessoas hoje têm que observar os investimentos que o Santos fez 
                                                                                                               [ 
CM:                                                                                                        é... mas é um 

investimento compatível com o arrecadado? O Santos investiu Tudo  
                                                                                                [ 
PC:                                                                                           é::: mas veja bem... 
CM: o que arrecaDOU? Ou o Santos também... administrou de maneira:: meio família? 
                                                                             [ 
PC:                                                                        só para... para mas o:: o:: o Santos o 

Santos de hoje é um clube muito mais bem estruturado em várias divisões... do que 
ele era há cinco anos atrás... o Santos de Hoje é um clube que tem até mais condições 
de continuar a revelar bons jogadores por conta da estrutura que criou o Santos é um  

                                                                                                                    [ 
CM:                                                                                                             SIM... o 

presidente do Santos aQUI nesse programa... 
 
 

 

Ao observarmos o momento em que CM faz a pergunta, percebemos que 

PC participava ativamente da conversação, todavia a sua participação consistia 

em uma interferência ao raciocínio de CM. Assim, se analisarmos o conteúdo da 

conversação, percebemos que PC não responde à questão formulada por CM, 

mas sim se aproveita do fato do mediador ter entregue o turno para continuar a 

formulação que vinha desenvolvendo. Diante disso, o mediador assalta o turno, 

pois é ele quem deve definir os rumos da conversação. Essa ocorrência, aliada ao 

fato de termos inúmeros exemplos em que Cléber Machado disputa a posse do 

turno – e ganha –, nos remete à questão do mediador: 

 O mediador é quem detém maior poder, permitindo ou não acesso 
aos demais entrevistadores, cortando ou não a participação do 
entrevistado, redirecionado o tópico, persistindo em algum tópico que 
considere mais relevante, permitindo ao acesso à terceira parte, 
encerrando o programa.(Aquino, 1997, p.330) 
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Assim, apesar de Cléber Machado, muitas vezes, parecer possuir um papel 

semelhante ao dos outros participantes, em alguns momentos, ele faz valer a sua 

autoridade, conduzindo o programa e, conseqüentemente, os rumos da 

conversação. Nas disputas pela posse do turno, esse poder não é explicitado, 

como nos casos em que decide interromper alguma discussão para inserir tapes 

de jogadas, todavia o fato de freqüentemente ser o vencedor da disputa pelos 

turnos é significativo. 

Ao longo do programa analisado, não apenas a participação de CM merece 

destaque, Milton Leite (ML) também apresenta uma participação diferenciada. 

Ainda no exemplo 48, temos uma ocorrência em que ML se repete para monitorar 

a tomada de turno (“porque o que eu estou dizendo é”). Nesse trecho, ML e CM 

conversam e concordam acerca de considerações feitas sobre a administração do 

time do Santos. O que chama a nossa atenção é o fato de, como ocorre nesse 

exemplo, por diversas vezes ao longo do programa, Cléber Machado e Milton 

Leite conversarem longamente sobre determinado assunto, enquanto os outros 

participantes se mantêm calados ou tentam, sem sucesso, assaltar o turno. 

Sobre o participante Milton Leite, vale destacar que ele conduz o programa 

Arena nas ocasiões em que Cléber Machado está ausente. Assim, talvez o fato 

de ML fazer, em alguns programas, o papel de mediador possa explicar a sua 

participação mais significativa na conversação. Afinal, é sabido que as relações 

de poder interferem no papel que os falantes desempenham ao longo de uma 

conversação.  
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Também percebemos que, enquanto os outros participantes do programa 

parecem se conformar com o papel de coadjuvantes da conversação, Marco 

Antônio tenta, por diversas vezes, interferir e fornecer a sua opinião acerca dos 

assuntos discutidos, sem esperar que alguma pergunta lhe seja dirigida.  

 
Exemplo 50 (Arena) 
 
  
CM: quantas vezes nós já vimos duas bolas em campo... e numa bola como ESsa QUANtas  
 [ 
ML:                                                                                 CLA:ro 
CM: vezes... num lançamento feito como ESse que a bola passa pelo ALto tem uma bola 

no chão... alguém che:ga dá um tapa na bo:la... jo:ga para fora e segue o jogo... um  
                                                                                                  [ 
ML:                                                                                                    pelo próprio juiz faz 
isso 
CM: mo::nte de vezes então e:le 
 [ 
ML:                                         em geral eles preferem fazer isso para não parar o jogo 
MA: eu acho que o ponto central do e:rro do juiz... 
                                            [ 
CM:                                             quando ele quando ele quando ele diz assim... eu expulsei 

o Betão... porque com o jogo parado o Betão chutou a bo:La... o::: Marcelo Matos  
  [ 
PC:                                                                           Marcelo Matos 
CM: chutou a bola... ele está dentro da regra... é o argumento dele 
                                                                                          [ 
ML:                                                                                            TÁ mas aí ele viu o VT viu 

que fez bobagem falou qual é a desculpa que eu vou usar 
                                                                        [ 
CM:                                                                 CLA::ro exageraDÍSsimo 
MA: eu acho que o ponto... eu acho que o ponto... só: só: um minuto aí o ponto o ponto 

que  
  [ 
PC:                              o gestual já é exagerado  
MA: eu acho que eu vi... de todos os debates que eu vi é é um jogador que faz falta 

violenta por trás... que nem o Betão... não tem nem que tomar amare:lo está fora é 
indiscuTÍvel... quesTÕES disciplinares o árbitro tem que ter bom senso... o o jogador 
está nervoso... chuta a bola... o árbitro chega lá e fala ó: ca:::lma você está 
nervosinho vamos começar o jogo... não é para expulsar por uma reclamação... 
jogador que sofre falta e reclama que sofreu uma falta o juiz dá amarelo... não... a 
questão disciplinar o juiz tem que ter bom senso para analisar... eles não TEM o juiz 
quis ser... manDAR no jogo mostrar que ele está em ci:ma... é::: é::  

                                                            [ 
PC:                                                       já começa pelo gestual... o gestuAL já é um gestual 
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                                                                                             [ 
MA:                                                                                               pois é o que ele fez foi um 

erro foi um principiante quere:ndo 
                                                         [ 
PC:                                                   agora escu:ta só queria fazer uma ponderação Cléber...  
CM: pois é: ele só parou o jogo aí... 
                                   [ 
CK:                                     é mas tem uma coisa... se você observar se você observar no 

lance anterior... entre o ÁRbitro e a bola parada... tem dois jogadores um do 
Corinthians e um do São Caetano... pode ser que na ho:ra... que nós estamos vendo 
de cima ele está vendo do chão... pode ser que na hora que a bola passou ele não 
tenha visto... hiPÓtese 

CM: pois é... e por que vocês acham que o Corinthians é um time irriTAdo e qual é a 
solução? porque o time está está... um pouco afastado do que está acontecendo fora 
do campo... 

 
 
 No exemplo em questão, também temos duas ocorrências de repetição 

com a função de monitorar a tomada de turno, primeiro com MA (“eu acho que o 

ponto”), depois com PC (“gestual”). Enquanto Marco Antônio consegue tomar o 

turno e dar as suas contribuições ao tópico que vinha sendo desenvolvido por CM 

e ML, Paulo César, mesmo se valendo da repetição, não consegue expor as suas 

idéias. Diante da dificuldade de assaltar o turno, PC recorre ao poder do mediador 

(“agora escu:ta só queria fazer uma ponderação Cléber...), que o ignora e, mais 

adiante, já introduz outro sub-tópico – por meio da pergunta sobre o Corinthians. 

Mais uma vez, vemos destacado o poder do mediador, PC dirige-se a Cléber 

Machado, pois sabe que ele pode conferir-lhe a palavra. 

No exemplo em questão, vemos inúmeras ocorrências de interrupção, uma 

marca desse programa. Vale ressaltar que a interrupção não representa por si só 

um indício de conflito, apesar de ameaçar a face do outro: 

 todas as interrupções (...) não são igualmente ofensivas a F1, 
algumas dentre elas podem até ser, ao contrário, cooperadoras e 
lisonjeiras (como marca de um engajamento intenso na troca 
comunicativa), ou ter um valor positivo de auxílio mútuo. (Kerbrat-
Orecchioni, 2006, p. 49-50) 
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 No exemplo a seguir, Cléber Machado repete o termo presidente para 

manter o turno. Todavia, a interrupção de Milton Leite não parece ter por objetivo 

assaltar o turno, mas sim corroborar a opinião do falante, sendo uma marca de 

colaboração. 

Exemplo 51 (Arena) 
 
CM:  para o que ele gastava... Hoje... você vê em jornal... e aí eu que cabe... à diretoria do 

Santos esclarecer se lhe interessar... hoje o Santos sai no jornal... sai no jornal ontem 
e hoje que o Santos tem uma folha: a: é: de pagamento astroNÔmica... que se o 
Santos não ganhar na Libertadores... ele vai ter problema de dinheiro... o que se 
cantraPÕE ao que foi Dito... o Santos vendeu jogadores que fizeram quase cem 
milhões de reais... e o Santos investiu tudo Isso? será que o Santos investiu TUdo 
isso? será que o Santos administrou bem o dinheiro dele? é um problema MEU? 
não... é um problema do SANtos... agora... se o presidente do Santos... 

                               [ 
ML:                        dos (  ) dos conselheiros... né? 
CM:  o presidente que poderia... se lhe interesSAR... chegar e falar assim... “espera um 
pouquinho 
  

Obviamente, tendo em vista o caráter polêmico de muitas das discussões 

empreendidas no programa, parece ser mais freqüente a ocorrência de 

interrupção com o intuito de apresentar outro ponto de vista ou de estabelecer 

uma ressalva. Diante dessas freqüentes interrupções e da possibilidade de ver o 

seu argumento refutado, percebemos uma disputa acirrada pela posse dos 

turnos, exercendo, assim, a repetição com a função de monitorar a tomada de 

turno um importante papel no desenvolvimento da conversação analisada. A 

disputa pelo turno, quando se pretende defender um ponto de vista, representa 

um índice de conflito, uma pista que, aliada a outros dados contextuais, permite-

nos analisar a disputa que ocorre ao longo da conversação. 
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 4.5.3  Algumas considerações 

 A existência de, pelo menos, uma troca de falantes é pressuposto para a 

existência de uma conversação. Analisar a dinâmica de tais trocas verbais pode 

ser um modo interessante de observar a colaboração e o conflito no decorrer de 

uma interação. 

Uma conclusão simplista seria que a presença de um grande número de 

repetições com a função de monitorar a tomada de turno caracterizaria uma 

conversação problemática, mas isso não é necessariamente verdade. Um 

elevado número de repetições com a função de monitorar a tomada de turno 

indica a existência de um elevado envolvimento e engajamento por parte dos 

interactantes. 

O que podemos perceber é que, se, após a presença desse tipo de 

repetição, o outro interactante não ceder o turno, ou se a disputa pelos turnos 

mostrar-se muito acirrada – com a presença constante de interrupções que 

impedem os interactantes de concluírem as suas falas -, poderemos ter 

caracterizado o conflito.  

A disputa pela posse do turno, embora cooperativa por fazer parte da 

dinâmica de qualquer conversação, certamente não representa uma estratégia 

colaborativa, pois não pretende auxiliar outro interactante. Porém, tal disputa 

somente caracterizaria um conflito se aliada a outros fatores contextuais. 

  

 



 

4.6  Repetição com função de ratificar o papel de 

ouvinte: sinal de participação do receptor

 

 4.6.1  NURC 

 No inquérito analisado, há inúmeras ocorrências de repetição com a função 

de ratificar o papel de ouvinte

sombreamento: “Os sombreamentos são comuns na fala do idoso e denotam a 

preocupação cooperativa do interlocutor em manter o andamento fluente do 

enunciado do falante que está com

 

Exemplo 52 (NURC-SP/396)

  

Nesse exemplo, ao repetir, L2 valida a observação do irmão e, ao mesmo 

tempo, participa da conversação. Essa é uma maneira de L2 mostrar que está 

atenta e que sua presença, embora L1 domine a conversação, é 

Tais ocorrências se enquadram no que Kerbrat

classifica com os sinais que o receptor deve produzir, os quais incluem

Repetição com função de ratificar o papel de 

ouvinte: sinal de participação do receptor

 

No inquérito analisado, há inúmeras ocorrências de repetição com a função 

ar o papel de ouvinte. Preti (1991, p.47-48) denomina esse fenômeno de 

sombreamento: “Os sombreamentos são comuns na fala do idoso e denotam a 

preocupação cooperativa do interlocutor em manter o andamento fluente do 

enunciado do falante que está com a palavra.” 

SP/396) 

, ao repetir, L2 valida a observação do irmão e, ao mesmo 

tempo, participa da conversação. Essa é uma maneira de L2 mostrar que está 

atenta e que sua presença, embora L1 domine a conversação, é 

Tais ocorrências se enquadram no que Kerbrat-Orecchioni (1998, p.18

classifica com os sinais que o receptor deve produzir, os quais incluem
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Repetição com função de ratificar o papel de 

ouvinte: sinal de participação do receptor 

No inquérito analisado, há inúmeras ocorrências de repetição com a função 

48) denomina esse fenômeno de 

sombreamento: “Os sombreamentos são comuns na fala do idoso e denotam a 

preocupação cooperativa do interlocutor em manter o andamento fluente do 

 

, ao repetir, L2 valida a observação do irmão e, ao mesmo 

tempo, participa da conversação. Essa é uma maneira de L2 mostrar que está 

atenta e que sua presença, embora L1 domine a conversação, é importante. 

Orecchioni (1998, p.18-19) 

classifica com os sinais que o receptor deve produzir, os quais incluem “retomada 



 

com ou sem reformulação, por L2 desta vez, do discurso de L1”, cuja função é 

“fixar presença na interação, ratificar o outro em seu papel de falante, 

assegurando-lhe que a mensagem ‘

de atenção e aprovação, a repetição com função de ratificar o papel de ouvinte 

indica o caráter cooperativo da con

 No que se refere a essa marca de cooperação, é importante observar que, 

embora L1 produza tais repetições em alguns momentos 

(L2) que mais freqüentemente indica que o falante pode con

exemplo 52.  

 

Exemplo 53 (NURC-SP/396)

 

 

Ao observar exemplos como esse, vemos reforçados dois traços, 

aparentemente antagônicos, da conversação analisada: a cooperação e a 

assimetria. Embora pareçam excludentes, a cooperação e a assimetria podem ser 

traços presentes em qualquer interação. A cooperação, como já destacamos, é 

uma premissa para que exista interação; já a assimetria é um traço qualitativo de 

uma conversação, que indica a dominância de um dos falantes na determinação 

                                                          
17  “reprise avec ou sans reformulation, par L2 cette fois, du discours de L1”, cuja  função é “faire acte de 
présence dans l’interaction, ratifier l’autre dans son rôle de parleur, et l’assurer que le message ‘passe’.”

com ou sem reformulação, por L2 desta vez, do discurso de L1”, cuja função é 

presença na interação, ratificar o outro em seu papel de falante, 

lhe que a mensagem ‘passa’”17.  Assim, por representar uma marca 

de atenção e aprovação, a repetição com função de ratificar o papel de ouvinte 

indica o caráter cooperativo da conversação. 

No que se refere a essa marca de cooperação, é importante observar que, 

embora L1 produza tais repetições em alguns momentos - exemplo 

(L2) que mais freqüentemente indica que o falante pode continuar com a palavra 

SP/396) 

Ao observar exemplos como esse, vemos reforçados dois traços, 

aparentemente antagônicos, da conversação analisada: a cooperação e a 

assimetria. Embora pareçam excludentes, a cooperação e a assimetria podem ser 

em qualquer interação. A cooperação, como já destacamos, é 

uma premissa para que exista interação; já a assimetria é um traço qualitativo de 

uma conversação, que indica a dominância de um dos falantes na determinação 

                   
sans reformulation, par L2 cette fois, du discours de L1”, cuja  função é “faire acte de 

présence dans l’interaction, ratifier l’autre dans son rôle de parleur, et l’assurer que le message ‘passe’.”
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com ou sem reformulação, por L2 desta vez, do discurso de L1”, cuja função é 

presença na interação, ratificar o outro em seu papel de falante, 

Assim, por representar uma marca 

de atenção e aprovação, a repetição com função de ratificar o papel de ouvinte 

No que se refere a essa marca de cooperação, é importante observar que, 

exemplo 53, é a mulher 

tinuar com a palavra - 

 

Ao observar exemplos como esse, vemos reforçados dois traços, 

aparentemente antagônicos, da conversação analisada: a cooperação e a 

assimetria. Embora pareçam excludentes, a cooperação e a assimetria podem ser 

em qualquer interação. A cooperação, como já destacamos, é 

uma premissa para que exista interação; já a assimetria é um traço qualitativo de 

uma conversação, que indica a dominância de um dos falantes na determinação 

sans reformulation, par L2 cette fois, du discours de L1”, cuja  função é “faire acte de 
présence dans l’interaction, ratifier l’autre dans son rôle de parleur, et l’assurer que le message ‘passe’.” 



 

dos rumos de uma interação. Também ress

necessariamente, colaboração. A

interactante não necessariamente assume uma postura colaborativa. 

 Como percebemos no exemplo a seguir, ratificar o papel de ouvinte pode 

ser, além de um sinal de atenção, apenas uma maneira de participar da interação. 

No caso da conversação analisada, diante da dominância do irmão, L2, mesmo 

ao emitir uma marca de atenção, em muitos momentos se mostra insegura. A 

insegurança que muitas vezes caracte

percebida em algumas ocorrências de repetição com a função de ratificar o papel 

de ouvinte, quando, mesmo ao repetir L1, ela utiliza a entonação interrogativa, 

como se até neste momen

 

Exemplo 54 (NURC-SP/396)

 

Exemplo 55 (NURC-SP/396)

Exemplo 56 (NURC-SP/396)

dos rumos de uma interação. Também ressaltamos que cooperação não implic

necessariamente, colaboração. Assim, ao ratificar o papel de ouvinte, o 

interactante não necessariamente assume uma postura colaborativa. 

Como percebemos no exemplo a seguir, ratificar o papel de ouvinte pode 

de um sinal de atenção, apenas uma maneira de participar da interação. 

No caso da conversação analisada, diante da dominância do irmão, L2, mesmo 

ao emitir uma marca de atenção, em muitos momentos se mostra insegura. A 

insegurança que muitas vezes caracteriza o comportamento de L2 pode ser 

percebida em algumas ocorrências de repetição com a função de ratificar o papel 

de ouvinte, quando, mesmo ao repetir L1, ela utiliza a entonação interrogativa, 

como se até neste momento necessitasse de confirmação, exemp

SP/396) 

SP/396) 

 

SP/396) 
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altamos que cooperação não implica, 

ssim, ao ratificar o papel de ouvinte, o 

interactante não necessariamente assume uma postura colaborativa.  

Como percebemos no exemplo a seguir, ratificar o papel de ouvinte pode 

de um sinal de atenção, apenas uma maneira de participar da interação. 

No caso da conversação analisada, diante da dominância do irmão, L2, mesmo 

ao emitir uma marca de atenção, em muitos momentos se mostra insegura. A 

riza o comportamento de L2 pode ser 

percebida em algumas ocorrências de repetição com a função de ratificar o papel 

de ouvinte, quando, mesmo ao repetir L1, ela utiliza a entonação interrogativa, 

xemplos 54, 55, 56. 
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  Ao analisarmos as ocorrências de repetição com a função de ratificar o 

papel de ouvinte, no inquérito do NURC, percebemos que esse tipo de repetição 

funciona como um sinal de cooperação, porém, embora exclua a presença de 

conflito, não representa uma marca de colaboração. 
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 4.6.2  Arena 

 No programa analisado, há poucas ocorrências de repetição com a função 

de ratificar o papel de ouvinte se compararmos ao inquérito do NURC, podemos 

observar, por exemplo, o fenômeno do “sombreamento” na ocorrência a seguir: 

 

Exemplo 57 (Arena) 

CM: e ao mesmo tempo... a gente:... Nota e aí não é nem questão de achar ou não achar... 
de opinar ou de não opinar é fato... são esses os times que têm conseguido vencer os 
campeonatos... né? o Barueri saiu lá da divisão de baixo e veio subindo e está na 
primeira divisão... a mesma coisa o Guaratinguetá... e vai acontecer com outros 
times... são times que têm... jogaDOres à disposição... bons ou maus... o futuro é que 
vai dizer... e eles têm um pouco mais de dinheiro porque ah:: ao contrário da 
FerroviÁria... ao contrário... do... dos times mais tradi/ sei lá... do Bom SuCESso... 
né? são times que... o que que é um Boa Vista? eu não sei... é um time de 
Saquarema... mas:: com qual formação? 

                               [ 
PC:                          é Saquarema 
   

Vale destacar que, no caso de uma conversação como a do programa 

Arena, em que ocorrem discussões e divergências, tais repetições, em que se 

fornecem sinais de atenção e aprovação, ganham muita importância, pois ter sua 

opinião validada representa a conquista de um aliado diante da opinião contrária 

de um outro participante.  

Exemplo 58 (Arena) 

MA:  eu sou a favor da livre iniciativa... quem abre uma quiTANda... está gerando 
emprego... está contratando GENte... está correndo dinheiro... todo o mundo que dá 
emprego no Brasil é importante... agora se puder dar emprego no futebol um 
pouQUInho de responsabilidade... fazendo o garoto ir para a escola... forMANdo 
pessoas... é o ideal... tem 

                         [ 
CM:                  melhor ainda... é o ideal 
MA:  compromisso com a sua comunidade está mais aTENto a essa coisa... quem é o 

empresário que só vive de vender jogador... pode estar  
                                                                              [ 
CM:                                                                       lógico lógico 
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Nesse exemplo, Cléber Machado não somente emite um sinal de atenção, 

como também corrobora a opinião de Marco Antônio. Nesse caso, a ocorrência da 

repetição com a função de ratificar o papel de ouvinte é significativa, uma vez que 

se discutia se os times que funcionam como empresa, apenas formando 

jogadores para vender, eram prejudiciais ou não. Ao repetir MA, Cléber Machado 

valida a opinião desse comentarista diante de outros participantes. 

Todavia, há ocorrências de repetição que poderiam ser entendidas como 

ratificação do papel de ouvinte, porém, outros elementos nos fazem notar que sua 

função não é exatamente validar a opinião de seu interlocutor.  

 

Exemplo 59 (Arena) 

CM: porque essa Uma tem Outros reflexos... o Milan o campeão para ele... é um BAIta 
negócio... só que esse Ano... ele já falou assim “se virem vocês... com o que vocês 
têm”... e aí o Milan vendeu o SeviCENko 

                     [ 
ML:               só que é diferente... Cléber... no clube... mas aqui nos clubes... acaba o meu 

mandato... eu pego a minha mala e vou embora.... lá NÃO... lá o 
                                                      [ 
CM:                                               claro... claro... isso é diferente 
ML:   mandato é dele eter/eternamente... se ele quiser se livrar daquilo...  
                        [ 
CM:                 é dele 
ML:  ele tem que vender no mercado 
                                        [ 
CM:                                 ele tem que vender... sim... e se ele vender mal vendido... ele é o 

dono 
ML:   ele é o dono... ele é o dono... é uma empresa ué 
  

O exemplo acima é bastante intrigante, uma vez que, embora Cléber 

Machado produza repetições com a função de ratificar o papel de ouvinte, tal 

repetição não exclui necessariamente o conflito. Em um primeiro momento, CM 
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repete ML (grifo simples), mas isso ocorre após uma acirrada discussão, já 

exemplificada quando tratamos de repetições com a função de contestar. 

 

Exemplo 60 (Arena) 

ML:  falir... vai tudo junto... entendeu? se o Milan falir... vai tudo JUNto... no  
                                                                                           [ 
CM:                                                                                    SIM 
ML:  SANtos não vai nada junto... 
MA:  o objetivo CLAro 
                           [ 
CM:                    a empresa dele não VAI 
ML:   CLAro CLAro que vai 
CM: não vai... sabe por que Milton? 
ML:  porque ele é acionista da empresa... Cléber... CLAro que vai ué? 
                                             [ 
CM:                                      não... porque esse ano... NÃO... NÃO... vai...vai o Milan 
ML:   e vai o dinheiro dele JUNto... se não tiver o dinheiro para pagar com aquela 

empresa... vai o resto dos bens DEle... ué 
                          [ 
CM:                   só que tem o seguinte né? Berluschoni tem cinco empresas... QUAtro dão 

lucro... em QUAtro ele não BRINca... em QUAtro ele não DOa... em Uma ele 
brinca... ele brinca é modo de falar e Uma... 

                                                   [ 
ML:                                             então mas o que acontece 
CM: porque essa Uma tem Outros reflexos... o Milan o campeão para ele... é um BAIta 

negócio... só que esse Ano... ele já falou assim “se virem vocês... com o que vocês 
têm”... e aí o Milan vendeu o SeviCENko 

                     [ 
ML:               só que é diferente... Cléber... no clube... mas aqui nos clubes... acaba o meu 

mandato... eu pego a minha mala e vou embora.... lá NÃO... lá o 
                                                      [ 
CM:                                               claro... claro... isso é diferente 
ML:   mandato é dele eter/eternamente... se ele quiser se livrar daquilo...  
 
  

Quando analisamos as repetições com a função de ratificar o papel de 

ouvinte, produzidas por CM, após o trecho acima, percebemos, por meio de 

elementos que não podem ser registrados na transcrição - como a entonação – 

que CM se mostra impaciente, irônico até. Assim, podemos formular a hipótese 
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de que CM repete ML para demonstrar que, em alguns pontos, concorda com ele, 

embora reafirme a contestação exposta anteriormente. Assim, embora a repetição 

com a função de contestar não seja, de modo algum, um índice de conflito, ela 

pode ocorrer em contextos conflituosos. 

Em um segundo momento, quando ML repete CM (“ele é o dono... ele é o 

dono”), grifo duplo, temos outra ocorrência de repetição, supostamente, com a 

função de ratificar o papel de ouvinte. O exemplo é significativo na medida em 

que notamos que a repetição de “ele é o dono” representa, de certa forma, um 

sinal de impaciência de Milton Leite (indicada pela expressão “ué”). Embora ele 

concorde com uma informação específica fornecida por Cléber Machado, parece 

que sua opinião leva em consideração outros aspectos que, em sua concepção, 

são mais relevantes. Milton Leite utiliza a repetição com um outro objetivo que 

não o de demonstrar uma convergência de idéias: “quando se discorda de 

alguém, o objetivo não é, ao que parece, escutar e compreender, mas sim o de 

empregar todo tipo de táticas, inclusive a distorção das palavras do adversário, a 

fim de ganhar a partida”18 (Tannen, 1999, p.17).  Milton Leite não distorce as 

palavras de Cléber Machado, mas essa ocorrência tem um objetivo semelhante 

ao da deturpação de idéias.  

Assim, em uma conversação marcada por divergências e em que se tem 

de argumentar e defender pontos de vista a todo o momento, até mesmo o 

“sombreamento” pode adquirir contornos de conflito, embora, possa, também, ser 

um importante indício de que se concorda com alguém. 

 

                                                           
18 “cuando se discrepa de alguien el objetivo no es, al parecer, escuchar y comprender, sino el de emplear 
todo tipo de tácticas, incluída la tergiversación de las palabras del adversário, a fin de ganar la partida.” 
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 4.6.3  Algumas considerações 

 Ao empreendermos a análise das repetições com a função de ratificar o 

papel de ouvinte, tínhamos a impressão, a ser confirmada, que esse tipo de 

repetição não poderia representar um índice de conflito. Embora essa hipótese 

tenha sido confirmada – mesmo com a sua presença em contextos em que os 

participantes da interação demonstram divergência de opiniões – foi possível 

concluir que essa repetição não representa necessariamente colaboração, mas 

sim cooperação, uma vez que, ao ratificar o papel de ouvinte, o interactante emite 

um sinal de atenção que é extremamente importante para a continuidade da 

interação. 

 Tal repetição, apenas, apresenta um caráter colaborativo quando, em uma 

conversação com mais de dois falantes, um interactante diverge de outro, e um 

terceiro falante repete um dos dois. Quando um terceiro falante repete a asserção 

de um dos participantes da interação, não apenas ratifica o papel de ouvinte, 

como também demonstra concordância, valida a opinião daquele a quem repete. 
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4.7  Repetição com função de incorporar sugestões: 

uma co-produção discursiva 

 

  

 4.7.1 4.7.1 4.7.1 4.7.1 NURC 

 

        Preti (1991, p.40-41) destaca, em inúmeros momentos, que o inquérito 396-

D2 consiste em uma co-produção discursiva em que os falantes constroem o 

relato colaborativamente: “Os interlocutores se apóiam continuamente um no 

outro, o que, sem dúvida, parece constituir uma das soluções encontradas pelos 

idosos em geral, mais do que pelos outros falantes de outras faixas etárias, para 

levar à frente a conversação tendo em vista suas deficiências psicofísicas.” 

 Assim, são freqüentes as repetições que têm por objetivo incorporar 

sugestões oferecidas pelo interlocutor - exemplos 61 e 62. Tais sugestões, 

raramente, são solicitadas pelo falante que necessita de “socorro”, na maioria das 

vezes, um ouvinte percebe – por meio de certas marcas de hesitação: 

alongamento, pausa, repetição... – que seu interlocutor necessita de auxílio. 

Essas marcas de hesitação não precisam aparecer todas juntas, como no 

exemplo 61, basta a ocorrência de uma delas para que o ouvinte perceba a 

necessidade de “socorrer” o seu interlocutor. 

 

 

 

 



 

Exemplo 61 (NURC-SP/396)

 

 No exemplo anterior, L1 demonstra 

alongamento e da repetição. Diante de tias sinais, L2 oferece uma sugestão (

posição”) que é incorporada pelo irmão.

 

Exemplo 62 (NURC-SP/396)

 

 No exemplo 62, o alongamento e a pausa 

explícito de ajuda, que L1 necessita de auxílio. Dessa forma, L2 se vê impelida a 

oferecer uma sugestão a L1.

 

  

SP/396) 

No exemplo anterior, L1 demonstra hesitação por meio de pausas, do 

alongamento e da repetição. Diante de tias sinais, L2 oferece uma sugestão (

) que é incorporada pelo irmão. 

SP/396) 

No exemplo 62, o alongamento e a pausa indicam, mesmo sem um pedido 

explícito de ajuda, que L1 necessita de auxílio. Dessa forma, L2 se vê impelida a 

oferecer uma sugestão a L1. 
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hesitação por meio de pausas, do 

alongamento e da repetição. Diante de tias sinais, L2 oferece uma sugestão (“à 

 

indicam, mesmo sem um pedido 

explícito de ajuda, que L1 necessita de auxílio. Dessa forma, L2 se vê impelida a 



 

 Nos exemplos acima, a aceitação da sugestão oferecida pelo outro 

interactante ocorre de maneira explícita, ou sej

sugestão como também emite marcas de que ela está adequada. No primeiro 

exemplo, temos, como marca dessa aceitação, o “

oferecida completa o seu enunciado, já no segundo exemplo, temos o 

“exatamente” indicando a pertinência da sugestão dada por L2. 

Tendo em vista que L1 (homem) tem uma participação maior no 

desenvolvimento dos tópicos, é ele quem produz a maior parte das repetições que 

incorporam sugestões, cabendo a L2 (mulher) a tarefa de colab

embora ele também auxilie sua interlocutora em alguns momentos: 

 

Exemplo 63 (NURC-SP/396)

 

No exemplo em questão, o alongamento funciona como um sinal de que L2 

necessita de auxílio, assim, ela é imediatamente “socorrida” pelo irmão. C

destacamos, exemplos como esse são raros na conversação analisada, cabendo 

à mulher oferecer a maioria das sugestões, enquanto L1 desenvolve os tópicos 

tratados. 

O papel colaborativo da mulher (L2) é confirmado por um estudo realizado 

por Preti: 

Nos exemplos acima, a aceitação da sugestão oferecida pelo outro 

interactante ocorre de maneira explícita, ou seja, o falante não somente repete a 

sugestão como também emite marcas de que ela está adequada. No primeiro 

exemplo, temos, como marca dessa aceitação, o “é” indicando que a sugestão 

oferecida completa o seu enunciado, já no segundo exemplo, temos o 

” indicando a pertinência da sugestão dada por L2.  

Tendo em vista que L1 (homem) tem uma participação maior no 

desenvolvimento dos tópicos, é ele quem produz a maior parte das repetições que 

incorporam sugestões, cabendo a L2 (mulher) a tarefa de colaborar com o irmão, 

embora ele também auxilie sua interlocutora em alguns momentos: 

SP/396) 

exemplo em questão, o alongamento funciona como um sinal de que L2 

necessita de auxílio, assim, ela é imediatamente “socorrida” pelo irmão. C

destacamos, exemplos como esse são raros na conversação analisada, cabendo 

à mulher oferecer a maioria das sugestões, enquanto L1 desenvolve os tópicos 

O papel colaborativo da mulher (L2) é confirmado por um estudo realizado 
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Nos exemplos acima, a aceitação da sugestão oferecida pelo outro 

a, o falante não somente repete a 

sugestão como também emite marcas de que ela está adequada. No primeiro 

” indicando que a sugestão 

oferecida completa o seu enunciado, já no segundo exemplo, temos o 

 

Tendo em vista que L1 (homem) tem uma participação maior no 

desenvolvimento dos tópicos, é ele quem produz a maior parte das repetições que 

orar com o irmão, 

embora ele também auxilie sua interlocutora em alguns momentos:  

 

exemplo em questão, o alongamento funciona como um sinal de que L2 

necessita de auxílio, assim, ela é imediatamente “socorrida” pelo irmão. Como 

destacamos, exemplos como esse são raros na conversação analisada, cabendo 

à mulher oferecer a maioria das sugestões, enquanto L1 desenvolve os tópicos 

O papel colaborativo da mulher (L2) é confirmado por um estudo realizado 
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um estudo sobre sobreposição de vozes e interrupção de turno em 
diálogos do NURC/SP mostrou, em determinado momento, referindo-
se aos participantes idosos do inquérito 396/D2, que 86% das 
sobreposições de vozes, provocadas pela falante (L2) no decorrer da 
conversação, tinha por objetivo exclusivo colaborar com o 
desenvolvimento do turno do falante que estava com a palavra (L1), 
enquanto as sobreposições com o objetivo de fazer reparos, discordar 
do interlocutor masculino chegavam à porcentagem irrelevante de 4%  
(Preti, 1991, p.85). 

 O fato da locutora 2 ter como principal “função” auxiliar o irmão no 

desenvolvimento dos tópicos não diminui a sua importância na conversação, uma 

vez que a característica mais marcante desse inquérito é o tom rememorativo e, 

ao recompor um passado que faz parte da vivência dos dois informantes, tais 

sugestões representam uma forma válida de construir um relato a dois: 

É importante também lembrar, a propósito desse ‘discurso a dois’, 
que os interlocutores participaram de uma mesma realidade social e 
familiar no passado, as experiências se identificam, a história de cada 
um tem inúmeros pontos em comum como outro. Por isso, de certa 
forma, a construção tópica é um contínuo processo de reidentificação.  
(Preti, 1991, p.41). 

 Assim, se – de acordo com Kerbrat-Orecchioni (1994, p.141) –, quando os 

participantes da interação estão em bom “termo”, eles se empenham em cooperar 

para se entender, podemos complementar essa proposição dizendo que, se os 

participantes estão em “bom termo”, vão colaborar para se fazer entender, para 

construir um relato conjunto.  Tendo em vista o caráter colaborativo da repetição 

com a função de incorporar sugestões, o fato de termos, no inquérito analisado, 

18 ocorrências dessa modalidade de repetição indica que a colaboração é uma 

marca dessa conversação.   
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 4.7.2  Arena 

  No programa analisado, encontramos apenas 4 casos de repetição com a 

função de incorporar sugestões. Vale destacar que a gravação do programa 

Arena tem uma duração menor que o inquérito do NURC, porém, não deixa de 

ser significativo o número reduzido de incorporação de sugestões por meio da 

repetição.  

 

Exemplo 64 (Arena) 

ML: pode um CAra... em alguns jogos não sei quantos jogos ele apitou no campeonato já 
estar apitando o jogo do Corinthians no Pacaembu contra o São Caetano 

  [ 
CM:                                                         um CLÁSsico 
                                                                             [ 
PC:                                                                       no máximo quatro 
ML: no MÁximo quatro... e HOje... Paulista e Rio Branco com todo o respeito aos dois 

times eu morei lá em Jundiaí muito tempo comecei minha carreira dentro do 
PauLISta é: o o Celeme é que vai apitar que é considerado um dos melhores árbitros 
do Brasil... um jogo de menor importância em relação ao Corinthians e ao São 
Caetano que são dois times que já foram campeões estaduais então a::: eu acho que 
eu sou a favor da renovaÇÃO e louvo o traBAlho que o coronel Marinho está 
fazendo 

 
  

No exemplo acima, Milton Leite (ML) não emite sinais de hesitação, mas 

verbaliza a sua dúvida (“não sei quantos jogos ele apitou no campeonato”), dessa 

forma, Paulo César (PC) oferece a informação que ML desconhecia, e este 

incorpora a sugestão. É interessante destacar que ML não parecia esperar que 

algum falante fornecesse uma sugestão, uma vez que ele, mesmo verbalizando a 

sua dúvida, dá continuidade ao seu enunciado sem emitir qualquer sinal de 

hesitação.  

Além dessa ocorrência de incorporação de sugestão, temos outro caso 

bastante interessante. Há uma ocorrência de incorporação em que aquele que 
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repete não estava com a palavra, apenas tentava assaltar o turno, quando a 

sugestão é fornecida, ou seja, ele se vale da contribuição de outro falante, mas tal 

contribuição foi, provavelmente, fornecida a outro participante – àquele que 

estava com a palavra.  

 

Exemplo 65 (Arena)  

M:  eu também não... eu acho que é difeRENte... empresário e empresa 
                                                          [ 
MA:                                                   (  ) mas aí é time de empresário... é diferente aí 
                                                                                                                                 [ 
ML:                                                                                                                          não... aí 

são duas coisas 
                                 [ 
M:                             completamente diferentes 
                                                           [ 
MA:                                                    são duas coisas contrárias 
ML:  né? que dizer... porque esses exemplos que nós citamos aqui... são clubes que foram 

criA:dos com esse objetivo... assim como o Adapi do Paraná... se você entrar 
 

 

No exemplo acima, Marco Antônio (MA) incorpora Milton (ML) e parafraseia 

Mili (M). Embora ocorra a incorporação, não podemos afirmar se ML e M 

forneceram sugestões, ou se simplesmente tentavam assaltar o turno. Caberia 

analisar se tais ocorrências se encaixam na proposta de Marcuschi, uma vez que 

casos assim dificilmente poderiam ocorrer no corpus utilizado pelo estudioso 

(diálogo entre dois informantes).  

De qualquer forma, é importante notar que, em um contexto de disputa por 

turnos, tão característico dessa interação, em certos momentos fica difícil definir 

se temos uma sugestão ou uma tentativa de assalto ao turno. Mesmo porque um 

interactante pode incorporar uma fala que não tinha a função de sugerir. Outro 

fator intrigante acerca da repetição com a função de incorporar sugestões, na 
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conversação em questão, é que ela pode ocorrer entre interactantes que 

divergem acerca de determinado assunto.  

 

 
Exemplo 66 (Arena)  
 
ML: pode acontecer com o Santos por exemplo... o Santos vive disso... ou viveu pelo 

menos até um bom tempo atrás que o presidente punha dinheiro do bolo dele... das 
empresas dele... e se amanhã ou depois ele deixa de ser o presidente... quem é que vai 
bancar... a estrutura que o Santos tem hoje? então eu acho isso muito daNOso isso 
para o clube... eu acho MUIto melhor que empresário FORme uma empresa... e faça 
daquilo:... realmente uma empresa... ou seja... ele está visando lucro... ele não vai ter 
dívida... porque... os clubes... na verdade estão falindo não é porque a lei mudou... 
eles estão falindo porque eles nunca tiverem sustentabiliDAde... eles nunca tiveram 
arrecadação CERta... ficam como um bando de abnegados e tal 

                                                       [ 
PC:                                                  e estão sendo administrados 
                                                                     [ 
MA:                                                              e o mercado mudou 
                                                                                                     [ 
ML:                                                                                              e o mercado mudou... e o 

futebol mudou... então... não so/ não sou tão contrário assim como o Marco Antônio 
a essa questão de você formar uma empresa para formar jogadores 

 
 

O exemplo acima é interessante pelo fato de ML incorporar a sugestão de 

MA em um momento em que discordava dele (“não sou tão contrário assim como 

o Marco Antônio a essa questão de você formar uma empresa para formar 

jogadores”). Dessa forma, MA fornece uma sugestão que é incorporada como 

parte de um contra-argumento a sua tese de que times formados apenas para 

vender jogadores são problemáticos. 

O fato de termos poucas ocorrências de repetição com a função de 

incorporar sugestões aliado aos contextos em que aparecem – distintos dos 

propostos por Marcuschi – sugerem que, no programa Arena, a colaboração não 

é um traço de destaque na conversação. 
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 4.7.3  Algumas considerações 

 Ao estudar, na tipologia proposta por Marcuschi, as características da 

repetição que tem por função incorporar sugestões, partimos da premissa que tais 

repetições apresentam nitidamente um caráter colaborativo.  

Ao analisar as ocorrências desse tipo de repetição – tanto no inquérito do 

NURC, quanto no programa Arena – percebemos que, realmente, o fato de um 

interactante fornecer uma sugestão e outro falante incorporá-la indica que, pelo 

menos naquele momento, temos uma atitude colaborativa. 

Supomos que a incorporação de sugestões apenas poderia perder o seu 

caráter colaborativo se um interactante incorporasse a sugestão de outro para 

contestá-la, porém, se isso ocorresse, teríamos um caso de repetição com a 

função de contestar. Nas conversações analisadas, não temos nenhum caso em 

que a contestação recaia sobre uma sugestão, mas acreditamos ser possível 

esse tipo de ocorrência. 
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Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais    
 

 

Ao iniciar a nossa pesquisa, propusemo-nos a estudar a repetição na 

língua falada, tendo três objetivos específicos, dentre as inúmeras possibilidades 

que a observação das repetições fornece aos analistas da conversação. 

Em um primeiro momento, procuramos entender como seis tipos 

selecionados de repetição com função discursiva apresentam-se em nosso 

corpus. Em razão da inexistência, em nosso estudo, de uma preocupação 

quantitativa – o que pode ser observado pelo fato de trabalharmos com 

conversações com tempos distintos de duração – não nos interessou contabilizar 

e contrastar o número de ocorrências dos diferentes tipos de repetição. 

Norteamos nossa pesquisa no sentido de entender a forma de realização 

dos diferentes tipos de repetição, a partir de exemplos específicos, selecionados 

tendo em vista a sua relevância para a análise das relações interpessoais 

estabelecidas ao longo da conversação. Assim, por meio dos exemplos 

selecionados, procuramos analisar como determinado tipo de repetição se realiza 

no inquérito em estudo – NURC ou Arena – e o quão paradigmática é essa 

ocorrência de repetição no que se refere às características formais e funcionais 

apontadas nos estudos de Marcuschi (1992, 2002). Nessa análise, em 

consonância com a proposta desta pesquisa, preocupamo-nos em apontar as 

implicações interacionais dos exemplos em estudo. Os resultados dessas 

análises podem ser observados na descrição de cada um dos exemplos que 

fazem parte desta pesquisa. 

Um segundo aspecto importante para nosso trabalho, é estudar como o 

contexto pode interferir na forma de realização das repetições com função 
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discursiva. Percebemos, no decorrer das análises, que dados contextuais são 

extremamente relevantes para compreender não somente as formas de 

realização dos diversos tipos de repetição, como também para perceber as suas 

implicações na construção e consolidação dos laços interpessoais que unem os 

participantes da interação. Além disso, informações acerca do contexto dos 

inquéritos analisados nos permitiram entender com mais precisão as relações de 

poder que são estabelecidas no decorrer das interações. 

Por fim, preocupamo-nos em estabelecer uma relação entre as repetições 

com função discursiva selecionadas e a análise da colaboração e do conflito. 

Como ressaltamos inicialmente, não temos a intenção de definir as conversações 

observadas como colaborativas ou conflituosas, pretendemos entender como 

determinado tipo de repetição, em uma conversação específica, pode fornecer 

pistas para o estudo do estabelecimento da colaboração e do conflito em 

determinado momento da interação. 

Nesse sentido, a análise desenvolvida proporcionou a formulação de 

algumas conclusões sobre como cada tipo de repetição relaciona-se à presença 

da colaboração e do conflito nas interações observadas. Assim, após o estudo de 

cada tipo de repetição, propusemos algumas considerações acerca do vínculo 

existente entre determinada repetição e traços colaborativos e conflituosos nos 

inquéritos com os quais trabalhamos. As considerações formuladas aplicam-se 

especificamente ao corpus analisado, embora certas proposições pareçam 

aplicar-se, genericamente, às conversações. 
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É importante salientar que a pesquisa desenvolvida mostrou-se produtiva 

no sentido de demonstrar a possibilidade de estudar determinadas ocorrências 

lingüísticas, como a repetição, enquanto indícios do estabelecimento da 

colaboração e do conflito nas interações verbais. 
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Anexo 2Anexo 2Anexo 2Anexo 2    

Arena Sportv 

Paulo César Vasconcelos: PC 
Mili Lacombi: M 
Miltom Leite: ML 
Marco Antônio Rodrigues: MA 
Cláudio Kartsugui: CK 
Cléber Machado: CM                                           Duração: 45min  
 
 
CM: para a gente começar o programa com... um pouco de: refleXÃO antes de falar desse 

jogo do Corinthians contra o São Caetano... a Mili/ a Mili fez um comentário no 
comentário no começo do programa... e eu fiquei pensando nos outros comentários 
que a gente faz aqui no Arena é:: é BOM esse caMInho que o futebol... dos times 
menos... famosos pode estar percorrendo? ela:... falou é:... a solução parece ser 
revelar... vender... quase sempre foi Isso... a vida dos times do interior né? só que eles 
revelavam... os jogadores ficavam um pouco mais tempo... e isso no interior de 
qualQUER esTAdo... não é... no interior de estado A ou de estado B... sempre foi 
assim... é o time revela... faz uma campanha boa... se destaca... às vezes chega a uma 
final... conquista um campeoNAto eventualmente... e depois os times grandes iam lá 
e usavam esses jogadores como reforços para suas equipes... mas quando ela diz virar 
emPREsa... eu fiquei eu... eu... eu juntei rapidamente o empresa com empresário... 
né? que parece ser que parece ser... é... A solução... 

                                  [ 
 CK:                          ((risos)) 
                                  [ 
 MA:                          ela já (  ) então ((risos)) 
                                  [ 
 ML:                          não só é a solução como é o que esTÁ acontecendo 
                                                                                                                  [ 
 CM:                                                                                                         não é? os... a... um... 

uma pessoa que lida com jogador e que tem lá o seu número de jogadores... ele vai e 
faz um acordo com o time... esse time usa os jogadores o empresário usa a camisa... o 
clube... as instalações... e não vai ter cadeira 

                                             [ 
MA:                                      mas na... mas na verdade isso é ruim... isso é ruim... 
                                                                              [ 
ML:                                                                       mas na verdade já tem um outro fenômeno 

acontecendo já tem um outro fenômeno acontecendo... que é... que não é nem fazer 
acordo com o clube... é formar o próprio clube... você por exemplo a copa  

                                                                                                                 [ 
CM:                                                                                                          é... 
ML: São Paulo e este campeonato paulista ele já tem exemplo disso... o São Carlos... de 

São Carlos... ele substitui na cidade a antiga o... o grê/grêmio são carlense 
                                                                                               [ 
CM:                                                                                        são carlense 
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ML: que no meu tempo de garoto era o time que disputava a primeira divisão... hoje o São 
Carlos é um time que foi fundado há dois anos atrás... é uma empresa... eles estão 
formando jogadores estão fazendo uma parceria com o Internacional... então qual é a 
idéia deles? eles estão na A3 já subiram da... da última divisão lá para A3... 
revelaram alguns jogadores... colocam o jogador lá no Internacional que tem 
viTRIne... esse jogador... se dá bem... é vendido e todo o mundo ganha dinheiro em 
cima disso... 

                                                                                                                                       [ 
CM:                                                                                                                                então 
ML:  a mesma coisa está fazendo o São Bernardo aqui... que disputou aqui... antigamente 

tinha um São Bernardo que era São Bernardo Esporte Clube... esse é Esporte Clube 
São Bernardo ou coisa do tipo 

                                                        [ 
CM:                                                 acho que o Barueri é mais ou menos assim 
                                                                                                                        [ 
ML:                                                                                                                e é uma empresa 

e que é um... um... grupo de 
                      [ 
M:                  o (  ) também 
ML:  empresários também que está formando jogadores o Guaratinguetá a mesma coisa 
                                                                                        [ 
CM:                                                                                 eu não sei é... eu acho que é 
ML:  ele era... ele era... antigamente era Guaratinguetá 
                                 [ 
CM:                           era Esportivo de Guaratinguetá que é uma equipe antiga 
                                                                                                                    [ 
ML:                                                                                                             esse Guaratinguetá 

é um time de sete anos também uma empresa que está fazendo a mesma coisa 
                 [ 
CM:          então e ao mesmo tempo 
ML:  só que é um caminho que já está sendo trilhado e na minha opinião irreversível acho 

que não volta mais 
                                      [ 
CM:                               então e o... e o Marco Antônio ao fundo diz assim... não é um bom 

caminho 
                      [ 
MA:               não é um bom 
CM: e ao mesmo tempo... a gente:... Nota e aí não é nem questão de achar ou não achar... 

de opinar ou de não opinar é FAto... são esses os times que têm conseguido vencer os 
campeonatos... né? o Barueri saiu lá da divisão de baixo e veio subindo e está na 
primeira divisão... a mesma coisa o Guaratinguetá... e vai acontecer com outros 
times... são times que têm... jogaDOres à disposição... bons ou maus... o futuro é que 
vai dizer... e eles têm um pouco mais de dinheiro porque ah:: ao contrário da 
FerroviÁria... ao contrário... do... dos times mais tradi/ sei lá... do Bom SuCESso... 
né? são times que... o que que é um Boa Vista? eu não sei... é um time de 
Saquarema... mas:: com qual formação? 

                               [ 
PC:                          é Saquarema 
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                                                         [ 
MA:                                                  acho que tem uma diferença aí Cléber importante... é 

esse time de empresário... empresário que vive de negociar jogadores monta o seu 
time... coloca quinze jogadores lá... e monta o seu time numa determinada cidade 
com o Único objetivo de:... boi de engorda... ir lá e esse pessoal crescer e tal e vender 
esse jogador... acho isso ruim... 

                                                                                           [ 
CM:                                                                                    mesmo que o time vença e suba? 
MA: mesmo que o time vença... num... num... cria Laço eu eu não confio nesse empresário 
CM: são times são times de vidas curtas? 
MA: é um time de vidas CURta... é um time que não; representa Nada... é um time que eu 

não sei se vai brigar por TÍtulo... eu não sei o que pode fazer esse time no meio do 
caMInho... esse time para mim é sujeito á negociAta... porque é do... 

                                                                                                                    [ 
M:                                                                                                                mas aí                                                                        
MA: só completando... existe existe Outro tipo de empresário tomar conta de um time e 

formar uma empresa... FerroviÁria de Araraquara... minha cidade... que teve um 
grande time no passado... Hoje que que acontece? os empresários da cidade... os 
grandes industriais da cidade se reúnem “não podemos deixar morrer o ferroviária... 
não podemos deixar morrer o time... vamos ajudar... vamos dar uma administração 
profissional.... vamos contratar um gerente... vamos...” é lógico que vai ter que 
vender jogador... mas eu Acho que a a a relaÇÃO... 

                                               [ 
CM:                                         mas isso é desde o começo dos tempos né? 
                                                                                                         [ 
MA:                                                                                                  é a relação:... 
                                                                                                                           [ 
CM:                                                                                                          que o time do 

interior vende 
MA: é LÓgico... a relação com o futebol é OUtra...é mais séria... representa a ciDAde... eu 

acho que tem... é mais:... é mais... é uma coisa mais limpa 
                                                                                   [ 
CM:                                                                            por exemplo... o Noroeste... o Noroeste 

hoje e desde o ano passado... ele é administrado por um ex conselheiro do 
Corinthians... é um empresário... que 

                                                                   [ 
PC:                                                              isso 
CM: manteve uma Base né? parece um pouco diferente 
                                            [ 
MA:                                     é:: tem ligação com a cidade lá 
                                                                                     [ 
ML:                                                                              eu acho o assunto... eu acho o assunto 
         [ 
CM:  vendeu também... o Lenilson saiu::... 
                                     [ 
ML:                              eu Acho... eu acho diferente... eu acho que são duas coisas diferentes 

porque quando você tem a escala do... do Noroeste... ele é meCEnas... então o que ele 
faz? ele vai lá e bota dinheiro do bolso dele... saneia as dívidas... monta uma estrutura 
para formar um time... se amanhã ou depois ele canSAR... 
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                                                                                [ 
CM:                                                                         e vai ganhar diNHEIro evidenteMENte... 
                       [ 
ML:                 e pode ganhar... enfim... tá.... faz parte do jogo... mas se amanhã ou depois 

ele cansar... e for emBOra... que que sobra para o Noroeste? muito pouca coisa.... que 
ele está.... então... então... eu acho muito mais daNOso o tal do mecenas que põe 
dinheiro do bolso e tal... pode 

                                            [ 
CM:                                     ah:: você acha pior? 
ML:  pode acontecer com o Santos por exemplo... o Santos vive disso... ou viveu pelo 

menos até um bom tempo atrás que o presidente punha dinheiro do bolo dele... das 
empresas dele... e se amanhã ou depois ele deixa de ser o presidente... quem é que vai 
bancar... a estrutura que o Santos tem hoje? então eu acho isso muito daNOso isso 
para o clube... eu acho MUIto melhor que empresário FORme uma empresa... e faça 
daquilo:... realmente uma empresa... ou seja... ele está visando lucro... ele não vai ter 
dívida... porque... os clubes... na verdade estão falindo não é porque a lei mudou... 
eles estão falindo porque eles nunca tiverem sustentabiliDAde... eles nunca tiveram 
arrecadação CERta... ficam como um bando de abnegados e tal 

                                                       [ 
PC:                                                  e estão sendo administrados 
                                                                     [ 
MA:                                                              e o mercado mudou 
                                                                                             [ 
ML:                                                                                      e o mercado mudou... e o futebol 

mudou... então... não so/ não sou tão contrário assim como o Marco Antônio a essa 
questão de você formar uma empresa para formar jogadores 

M:  eu também não... eu acho que é difeRENte... empresário e empresa 
                                                          [ 
MA:                                                   (  ) mas aí é time de empresário... é diferente aí 
                                                                                                                               [ 
ML:                                                                                                                        não... aí são 

duas coisas 
                                 [ 
M:                             completamente diferentes 
                                                        [ 
MA:                                                 são duas coisas contrárias 
ML:  né? que dizer... porque esses exemplos que nós citamos aqui... são clubes que foram 

criA:dos com esse objetivo... assim como o Adapi do Paraná... se você entrar 
                                                                                                                                   [ 
CM:                                                                                                                            é:: 
ML:  no site do Adapi do do Paraná... que... 
                                            [ 
CM:                                      que agora se:: se:: uniu... né?... virou Paranapaí... é isso? 
ML:   se uniu com o Galo Maringá... se você entrar no site... eles di/eles deixem deixam 

muito CLAro... que o objetivo deles é trabaLHAR a formação de jogaDOres... que eu 
não vejo nada de mal NISso 

                                           [ 
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M:                                       mas e aí... o que que acontece? o empre/ o time de empresários 
ele é predatório... é o boi de engorda... o time de empresa... ele tem um 
planejaMENto... o Rio CLAro  

                                              [ 
ML:                                        é:: é:: 
M: tem um planejamento até dois mil e Doze... é um time de empresa... é uma:: acesso/ 

uma empresa de marketing esportivo que terceirizou o time que tem uma empresa até 
dois mil e doze... o São José Idem... que é do Roque Júnior... tem plano... tem um 
planejamento... coisa que muito time grande não TEM 

CM:  e na verdade... todos eles são periGOsos né? o:: meCEnas é perigoso... o empreSÁrio 
é perigoso... o direTOR que é só apaixonado também é perigoso... o:: cara que quer 
aparecer é perigoSÍSsimo...  

                                  [ 
PC:                             mas eu diria que:: a figura:: 
CM: todos são periGOsos... eu Digo que o... o... Berluschoni é um meCEnas... CLAro que 

ele não é um mecenas no como é:: o cara que não é Dono do clube bota um dinheiro 
para montar um bom TIme... se esse mecenas... que não é dono do CLUbe... bota um 
dinheiro... e moderniza a administração do clube... por exemplo... o Marcelo Teixeira 
se orgulha de ter informatizado o Santos... isso fica LÁ... o Santos vai ter que... 

                                                                                                [ 
PC:                                                                                          o Santos hoje é um clube muito 

mais bem estruturado do que dez anos atrás 
                                                                                    [ 
CM:                                                                             eviDENte que o Santos vai ter que ter 

recurso para  
                [ 
MA:         é:: ahn... 
CM:  pagar energia elétrica para usar o computador... agora se o Santos não conseGUIR... 

né? 
              [ 
ML:   então você imaGIna se o Santos não vende o Robinho... ou não vende os jogadores 

que vendeu nos últimos tempos... 
                                     [ 
CM:                              NÃO... é::: 
ML:   ele teria hoje uma Dívida para com o seu presidente astroNÔmica... 
                                                                                                                  [ 
CM:                                                                                                           CLAro... mas isso 

aí é:: 
           [ 
ML:      é aí é uma dívida que ele fez e:: ninguém sabe se era boa ou ruim 
                                                                                                        [ 
CM:                                                                            não... eu entendo... mas a 

exclusividade 
         [ 
MA:  para TER o Robinho lá é:: é:: sucesso da administração dele 
                                                                                                         [ 
CM:                                                                                                  exato 
ML:   não estou... não estou dizendo Isso... aí você imagina se o Robinho não tivesse 
                                                                     [ 
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MA:                                                              seqüência da administração dele                                                                                  
ML:   surgido e tivesse sido vendido por cinqüenta milhões de dólares 
                                                                           [ 
CM:                                                                   não... claro... talvez ele não tivesse investido 

TANto... talvez ele não:: 
          [ 
MA:   mecenas têm seus pontos fortes também 
                                                               [ 
ML:                                                         a:: aGOra nós já estamos entrando 
                                                                                              [ 
CM:                                                                                    sim... não::: não::... nada disso... 

não é não 
ML:  para o lado do ponderável... né? deixou de ser administração... 
                                 [ 
MA:                         o caso do Milan.... o caso do Milan... não::... não::... o mecenas precisa 

ter sorte também... 
               [ 
ML:          se precisa ter SORte:: 
                                                  [ 
MA:                                           se tiver sorte é melhor 
                                                                              [ 
CM:                                                       sorte é:: porque talvez se ele não tivesse o 

Robinho... ele não teria construído o hotel... se ele talvez não tivesse o Robinho... ele 
não tivesse feito o camarote na vila... né? aliás o Santos é um assunto para se 
discutir... porque que o SANtos... todo o mundo diz que o SANtos está sem dinheiro? 
o Santos TEM que estar sem dinheiro? 

         [ 
PC:   pois é... as pessoas hoje têm que observar os investimentos que o Santos fez 
                                                                                                       [ 
CM:                                                                                                é... mas é um investimento 

compatível com o arrecadado? O Santos investiu Tudo  
                                                                                                [ 
PC:                                                                                           é::: mas veja bem... 
CM: o que arrecaDOU? Ou o Santos também... administrou de maneira:: meio família? 
                                                                             [ 
PC:                                                                      só para... para mas o:: o:: o Santos o Santos 

de hoje é um clube muito mais bem estruturado em várias divisões... do que ele era 
há cinco anos atrás... o Santos de Hoje é um clube que tem até mais condições de 
continuar a revelar bons jogadores por conta da estrutura que criou o Santos é um  

                                                                                                                    [ 
CM:                                                                                                            SIM... o presidente 

do Santos aQUI nesse programa... 
PC: CLUbe... o Santos durante muito tempo foi um time de futebol e hoje é um clube 
                                                                                                                                        [ 
CM:                                                                                                                                 

então:: aQUI nesse programa... aqui nesse programa ele disse que o Santos estava 
financeiramente andando por pernas próprias... que o Santos arrecadava o suficiente 

                                                                                                           [ 
MA:                                                                                                    é:: é:: 
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CM:  para o que ele gastava... Hoje... você vê em jornal... e aí eu acho que cabe... à 
diretoria do Santos esclarecer se lhe interessar... hoje o Santos sai no jornal... sai no 
jornal ontem e hoje que o santos tem uma folha: a: é: de pagamento astroNÔmica... 
que se o santos não ganhar na Libertadores... ele vai ter problema de dinheiro... o que 
se cantraPÕE ao que foi Dito... né? o Santos vendeu jogadores que fizeram quase 
cem milhões de reais... e o Santos investiu tudo Isso? será que o Santos investiu 
TUdo isso? será que o Santos administrou bem o dinheiro dele? é um problema 
MEU? não... é um problema do SANtos... agora... se o presidente do Santos... 

                               [ 
ML:                         dos (  ) dos conselheiros... né? 
CM:  o presidente que poderia... se lhe interesSAR... chegar e falar assim... “espera um 

pouquinho” 
                                                                                                             [ 
ML:                                                                                                     e aqui não é uma crítica 

ao Santos... porque: o Santos é:: porque o que eu estou dizendo é... não.. porque 
                                                             [ 
CM:                                                       não... é um Fato 
ML:  o que eu estou dizendo é o seguinte... é que eu acho esse tipo de administração 

periGOsa... é só isso... eu acho até que o Santos 
                            [ 
MA:                     você fiCA:: 
ML:   é hoje... como disse o Paulinho... muito melhor do que era: há cinco anos atrás... hoje 
                                                                                                                       [ 
CM:                                                                                                                CLAro... CLAro 
ML:   tem dois centros de treinamento espetacuLAres... acabou de inaugurar um centro de 

recuperação magnífico... foi duas vezes campeão brasileiro... 
         [ 
CM:   e os resultados em campo são melhores né? ... claro... claro... 
ML:   final de Libertadores... enfim... não estou discutindo a qualidade do que é o Santos 

hoje... eu só acho ESse tipo de administração... e dei só um exemplo do SANtos... 
mas o Noroeste de Bauru é um outro exemplo... de ter um mecenas... só acho 
perigoso 

                                                                                                                        [ 
CM:                                                                                                                 desde que você 

não Use esse dinheiro... para... que o futuro seja garantido... SEM o seu dinheiro 
                                                                                                          [ 
ML:                                                                                                   não se garanta 
MA:  a a questão aQUI no Arena também o Leonardo... o diretor do Milan... explicou para 

nós que:... o:...que é uma FIRma... o Milan é 
               [ 
CM:        exatamente 
MA:  uma FIRma... os seus departamentos que vão buscar dinheiro em todo lugar... tal e...e 
                                                                                                                                           [ 
CM:                                                                                                                                    que 

dá prejuízo 
MA:  que às vezes... algumas vezes quando as contratações são... mas só que todo o mundo 

é apaixonado... o diretor é apaixonado... conTRAta e dá... 
                                                           [ 
CM:                                                    é que não foi:... não... é: 
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MA:  esTOUra... estoura o orçamento 
                                     [ 
CM:                             é que ele não: é que ele não falou algumas vezes... o Leonardo devia  
                                                                                                                    [ 
MA:                                                                                                             é:... é:... 
CM: estar sentado ali onde está o Paulo César... aí eu falei “e aí... o Milan dá lucro?”... ele 

falou “NÃO... dá prejuízo”... falei “como assim?” aí a::... empresa do Berluschoni 
DO  

                                                                                      [ 
MA:                                                                              e o que acontece com o prejuízo? aí o 

Berluschoni vai lá e cobre o prejuízo... mas... não... não... não 
                                                                        [ 
CM:                                                                 isso é um meceNAto 
ML:   NÃO NÃO... mas é diferente... pelo amor de Deus... não... não... mas se a empresa 
                                                            [ 
CM:                                                     é um mecenato oficiAL 
                                                            [ 
CK:                                                      mas é um mecenato que::... há um equívoco claro 
ML:  falir... vai tudo junto... entendeu? se o Milan falir... vai tudo JUNto... no  
                                                                                           [ 
CM:                                                                                    SIM 
ML:  SANtos não vai nada junto... 
MA:  o objetivo CLAro 
                           [ 
CM:                    a empresa dele não VAI 
ML:   CLAro CLAro que vai 
CM: não vai... sabe por que Milton? 
ML:  porque ele é acionista da empresa... Cléber... CLAro que vai ué? 
                                             [ 
CM:                                      não... porque esse ano... NÃO... NÃO... vai...vai o Milan 
ML:   e vai o dinheiro dele JUNto... se não tiver o dinheiro para pagar com aquela 

empresa... vai o resto dos bens Dele... ué 
                          [ 
CM:                   só que tem o seguinte né? Berluschoni tem cinco empresas... QUAtro dão 

lucro... em QUAtro ele não BRINca... em QUAtro ele não DOa... em Uma ele 
brinca... ele brinca é modo de falar e Uma... 

                                                   [ 
ML:                                             então mas o que acontece 
CM: porque essa Uma tem Outros reflexos... o Milan o campeão para ele... é um BAIta 

negócio... só que esse Ano... ele já falou assim “se virem vocês... com o que vocês 
têm”... e aí o Milan vendeu o SeviCENko 

                     [ 
ML:               só que é diferente... Cléber... no clube... mas aqui nos clubes... acaba o meu 

mandato... eu pego a minha mala e vou embora.... lá NÃO... lá o 
                                                      [ 
CM:                                               claro... claro... isso é diferente 
ML:   mandato é dele eter/eternamente... se ele quiser se livrar daquilo...  
                        [ 
CM:                 é dele 
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ML:  ele tem que vender no mercado 
                                        [ 
CM:                                 ele tem que vender... sim... e se ele vender mal vendido... ele é o 

dono 
ML:   ele é o dono... ele é o dono... é uma empresa ué 
M: não... e aí a gente está falando de bom negociante... mal negociante... é isso? é uma 

empresa e o administrador 
         [ 
CM:   CLAro 
          [ 
ML:     é ué:: só que diferente do clube do Brasil... acaba o meu mandato...  
                                                                                [ 
CM:                                                                         é:: não é negócio... exatamente 
ML:  eu pego a minha pastinha... e vou embora 
                                                      [ 
M:                                                  e vazia 
PC:  e deixo o rombo para trás 
ML:   é: ué 
CM:  esse é que::... esse é que é o GRANde problema aqui 
MA:  eu sou a favor da livre iniciativa... quem abre uma quiTANda... está gerando 

emprego... está contratando GENte... está correndo dinheiro... todo o mundo que dá 
emprego no Brasil é importante... agora se puder dar emprego no futebol um 
pouQUInho de responsabilidade... fazendo o garoto ir para a escola... forMANdo 
pessoas... é o ideal... tem 

                         [ 
CM:                  melhor ainda... é o ideal 
MA:  compromisso com a sua comunidade está mais aTENto a essa coisa... quem é o 

empresário que só vive de vender jogador... pode estar  
                                                                              [ 
CM:                                                                       lógico lógico 
MA:  em São Luís... pode estar em Campinas... esse:...esse está a fim só de pinçar a jóia 

rara e não liga para os outros 
ML:   agora:... só para a gente não:: desculpa... eu sei que você quer tocar aí... mas é:: 

alguns exemplos que foram citados aqui são pessoas da cidade... por exemplo... o 
time de São Carlos é um empresário DE São Carlos... ele não não estou 

                                                                                       [ 
MA:                                                                               sim... esse é o melhor... esse é o ideal 

esse é o ideal 
ML:   em São Carlos e a:: eu vou lá para São Carlos... ele é de LÁ... vou pôr o clube lá 
                                                                                                           [ 
M:                                                                                                      o Roque Júnior é de São 

José 
ML: o Roque Júnior é de São José... quer dizer... não é por acaso que o time é de São 

Carlos ou é de Guaratinguetá... enfim 
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CM: o Jonathan do Rio já fala do Boa Vista né? ele falou que é o antigo Barre:ira... que é 
de:: era de Pataxá 

PC:      [exatamente era:: de: Ba/ o Boa Vista era de Sa::Saquarema 
  [ 
CM:                                                                                               e:: e:: e que a empresa é a 

mesma empresa que tocava o Rio Branco de Americana... diz ele aqui... O Jonathan 
do Rio de Janeiro... a gente vai fazer um intervalo agora e depois vai falar do 
campeonato paulista... e desses lances... que:: geraram muita discussão na derrota do 
Corinthians para o São Caetano até já 

(intervalo) 
CM: Então voltamos para falar do jogo do Corinthians contra o São Caetano... e é claro se 

você vai se classificar para uma semi-fiNAL... as duas derrotas em CAsa contra o 
Ituano e o São Caetano evidentemente são pontos que farão FALta ao Corinthians 
que aGOra em cinco partidas disputadas ocupa a sétima posição com três viTÓrias e 
duas derrotas... o jogo de ontem... o que eu vi asSIM ...de LANces mesmo antes da 
expulsão do Marcelo... o:: Corinthians estava:... passando um certo aPERto o São 
Caetano estava criando algumas oportunidades... mas... o próprio Emerson Leão o 
técnico do Corinthians reconhece que o time não jogou BEM... perdeu um jo:go e 
não foi uma gra:nde atuação do Corinthians... PONto e aí começou a discussão sobre 
a arbitragem... os corinthianos reclamam e aÍ com alguma razão né? porque isso é 
Óbvio um time que perde um jogador com vinte e cinco minutos do primeiro tempo 
evidentemente que vai te:r... TRÊS quartos do jogo para para sofrer com um a 
menos... jogar em igual já é DUro onze contra onze já dá um traBA:lho  

  [ 
ML:                                                                                                         o Leão falou isso 

ontem à noite 
  [ 
CM:             é::: então... onze contra dez então você imagina... então o Corinthians perdeu 

o jogo a gente vai começar e discutir essa questão de árbitro... priMEIro vamos ouvir 
vamos fazer uma ordem inVERsa né? vamos começar com o PÓS jogo... o Leão 
falou o Roger falou e o árbitro da partido o Otávio CoRREIa também falou vamos 
ouvi-los 

(neste momento a discussão é interrompida e os participantes do debate assistem a  
depoimentos e a lances da partida em um telão presente no cenário) 
 
CM: bom... vamos com a gente andar a: carruagem aqui você fez o jogou Milton?  
  [ 
ML:                                                                                                                           fiz 
CM: e ele apitou mal? 
ML: muito mal 
CM: mal... independentemente dessas expulsões no geral ele não foi um juiz 
  [ 
MA:                                                                                                    diga-se de passagem 

que as outras duas expulsões foram Absolutamente corretas 
  [ 
CM:                                                                               é quer dizer então 
ML: Acho que se você pegar o lance isoladaMENte do Marcelo Matos 
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  [ 
CM:                                                                           não mas é assim FOra as expulsões 

FOra as expulsões.. é que... é:: 
ML: não... não... foi MAL foi MAL foi MAL o Roger logo depois que teve a expulsão do 

Marcelo Matos o Roger resolveu ir numa bola o Somália veio por trás e dá-lhe um 
RA::pa... nem amarelo levou 

  [ 
CM:                                             ele você acha que ele é: é: essa: essa:: filosofia da: da da 

arbitragem na Federação de São Paulo.. de botar gente jovem para apitar você acha 
que precisava talVEZ ser revista? apitar SIM... depende do JO:go é: é: 

  [ 
ML:                                                                                                          é: que: eu acho que 

TUdo acho que tudo na vida 
  [ 
CM:                                         é: porque eu nunca tinha ouvido falar do: juiz do Otávio 

Correia 
  [ 
ML:                                                                                                                      eu também 

não... eu: eu: 
CM: espeRAR uma duas três rodadas em outros jogos para que você aí SIM... você apitou 

duas você apitou DUAS direitinho... e aí agora eu quero que você apite as 
  [ 
ML:                                                                                                         eu acho que tudo na 

vida Cléber é uma escada... você tem que ir subindo degrau por degrau quer dizer não    
     [ 
CM:                                           é: 
ML: pode um CAra... em alguns jogos não sei quantos jogos ele apitou no campeonato já 

estar apitando o jogo do Corinthians no Pacaembu contra o São Caetano 
  [ 
CM:                                                         um CLÁSsico 

   [ 
PC:                                                                      no máximo quatro 
ML: no MÁximo quatro... e HOje... Paulista e Rio Branco com todo o respeito aos dois 

times eu morei lá em Jundiaí muito tempo comecei minha carreira dentro do 
PauLISta é: o o Celeme é que vai apitar que é considerado um dos melhores árbitros 
do Brasil... um jogo de menor importância em relação ao Corinthians e ao São 
Caetano que são dois times que já foram campeões estaduais então a::: eu acho que 
eu sou a favor da renovaÇÃO e louvo o traBAlho que o coronel Marinho está 
fazendo 

  [ 
CM:                                                                                            você esperaria pelo menos 

MEIo campeonato para botar nos jogos mais 
  [ 
ML:                              CLA::RO vai botando aos pouquinhos Cléber: que dizer o cara está 

apitando pela primeira vez na tele/televisão bota num jogo menor: entendeu? daqui a 
pouquinho bota num jogo: um pouquinho maior... MÉ:Dio até chegar num jogo de 
um time importante 

  [ 
CM:                                o o o ranking dele ele é: ele está entre os melhores né? ele está na  
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  [ 
ML:                                                                                                      é até é até  
CM: primeira categoria da da do do ouro A da Federação é a Federação Paulista tem um  
  [ 
ML:                                                          ah é é 
CM: ranking até ouro A ouro B ouro C... para bandeira e para juiz ele é: do do da eLIte né? 

no ranqueamento da Federação ele é da elite.. BOM as reclamações foram feitas né? 
ele: considerou que ele apitou bem... o:: diretor de árbitros Marcos Marinho... é::: 
ontem ele estava mais mais cabreiro com a arbitragem do árbitro 

                                                                                                  [ 
ML:                                                                                                   é ontem no Sportv News 

ele foi claro ao dizer que que ele acha que o árbitro tinha errado ao expulsar o 
Marcelo Matos 

CM: é: hoje hoje ele disse que: no rigor: da le:i o Marcelo Matos fez o que não devi:a mas 
ele enTENde que o árbitro poderia ter... administrado um pouco mais a questã:o 
evitado um pouco mais a confusão e que chamou a atenção também do árbitro para o 
negócio lá da bola... que tinha duas em campo 

  [ 
ML:                             e acho e acho Cléber que: só para: não deixar passar... quando ele 

diz que tinha duas bolas em campo e tinha que parar o jogo... ele estava 
absolutamente correto a lei é ESsa só que o que: SÓ que::  

  [ 
CM:                              eu eu e:::u vi um negócio agora que eu quero que te perguntar 

depois 
  [ 
ML:                                                                                                                        então só 

que quando a bola passa e pega a imagem inteira dela passando ((indica a trajetória 
da bola com as mãos)) e pega a continuidade que ela vai pra lá a outra bola já está lá 
tanto que a  

  [ 
CM:                   é: o jogo continuou... é:: é:: é isso aí é: 
ML:  imagem mostra e sai daqui de trás e já está lá por que que ele não parou o jogo ali? 
CM: vamos vamos começar com continuando a nossa contagem regressiva né? a gente já 

viu as entrevistas PÓS  jogo AGOra as expulsões LÀ:: do final do jogo a do Betão e 
a do Roger... vamos ver essas expulsões 

((os participantes assistem a trechos da partida de futebol enquanto discutem os lances 
polêmicos)) 

CM: o Roger tomou esse cartão amarelo: por que: por que que ele tomou esse cartão 
amarelo? ele reclamou é isso?  

  [ 
ML:                                 é: ele reclamou 
CM: BOM ele tomou a falta... o cartão amarelo foi DAdo para o jogador do São Caetano... 

e aí depois da falta 
  [ 
ML:                  acontece que o Roger já tinha tomado umas quatro ou cinco iguais a essa 
M: isso foi LOgo depois da expulsão do Marcelo Matos... 
CM: mas enfim... e aí  
  [ 
ML:                    e aí foi reclamar e acabou levando amarelo também 
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CM: e aí quer dizer que o clima já está nervo:so né? com o Marcelo Matos ( ) bom aí a  
  [ 
MA:                                                                               ló:gico se joga também... para... 
CM: expulsão do Roger com essa falta aí... a expulsão do Roger vocês acham normal? 
MA: normal... mas 
            [ 
ML:    e ele já podia ter sido expulso ANtes um lance antes quando ele já tinha dado uma 

outra entrada por trás em um outro jogador do São Caetano 
CM: é porque: se ocorreu isso é falta para cartão é é a a questão lá foi aquele primeiro  
           [ 
MA:    expulsão JUSta expulsão JUSta... é ... é... é 
CM: amarelo que você pode discutir se ele merecia receber ou não e aí a expulsão do 

Betão Betão também tinha amarelo né? 
ML: não não tinha não 
CM: ah não o Betão foi só pela falta 
ML: aí foi direto  
CM: foi uma falta dura 
MA: foi uma agressão 
  [ 
CM:                    eu não sei se: é? você acha que foi para verMElho? 
MA: para vermelho diRE:to vermelho direto chutou sem BOla ele foi para agredir  
  [ 
PC:                  imediato imediato vermelho direto ele ele ele chuta intencionalmente o 

tornozelo do jogador olha lá ó... ele sabe que não vai alcançar a bola mas ele está 
irritado...e:  

  [ 
MA:                                                                                                        bem FEIto ó ó            
CM: porque TUdo passou por aquela pisadinha na bola que o jogador deu ali ó 
PC: pois é: ele tem que se controlar 
            [ 
MA:     ele TEM o direito de pisar na bo;la  
                                                                   [ 
CM:                                                   eu não esTOU falando que ele não tem o direito 

Marco Antônio 
ML: mas depois do jogo quase teve briga por causa dessa pisadinha na: bola os jogadores 

do Corinthians foram lá 
  [ 
CM:                                                                                               eu não estou dizendo que 

ele não tem direito... é é evidente que depois de pisar na bo:la... ele recebe a falta e o 
outro é exPULso... a questão não é ESsa a questão é se a falta foi para vermelho ou 
amarelo  

  [ 
PC:                                                                                                                      ah fo:i 
CM: é é não adianta a gente ficar é: a: com “ele tem todo” ele tem todo o direito? TEM... 

todo o mundo tem direito a tudo desde que você fira os direitos dos outros... quando 
você pisa na bola  

  [ 
MA:                                                                                                  então então tá tá quando 

você está ganhando você pisa na bola ganha TEMpo o o Betão estava louco 
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CM: é é... é... você acha que É e outro não a:cha é: é: é: se eu eu estou ganhando um jogo 
eu não faço fiRUla... E:::U  se eu estou perdendo e o adversário faz firula... eu acho 
chato 

  [ 
MA:                                                                                                              você Acha que 

dar uma pisadinha na BOla como ele pisou foi firula? 
CM: nã::o não acho Nada... Marco Antônio...  Marco Antônio 
  [ 
MA:                          não é que você chamou a atenção para a pisada na bola 
CM:  Marco Antônio... ele fez a firula CLA:::::ramente como diria Cláudio Kartsugui 

((risos e aponta para Cláudio Kartsugui)) 
MA: você acha que ele fez uma firula negativa... ruim? 
CM: ele fez uma firula firula... firula é firula 
MA: acho que é do jogo 
CM: está BOM... o juiz também achou e expulsou o Betão... mas eu estou entendendo que 
  [ 
MA:                                                                                      está CERto o juiz nessa 
CM: o Betão fez a falta mais DUra porque está apanhando no jogo e aí viu uma firula é SÓ 

isso... se o Betão está certo ou errado você pode escoLHER 
  [ 
MA:                                                                        não não eu só acho que o Betão não tem 

justificativa com firula ou sem firula... ele agrediu é: por trás é: não diria nem 
covardemente mas violentamente e mereceu ser expulso 

CM: está BOM... acho que é uma questão pura e simples... de de aCHAR de ver e aí:: eu 
  [ 
ML:                                                                                                                       se você 

pegar as três expulsões isoladas as três ele acertou aTÉ na do Marcelo Matos se você 
for ser rigoROso 

         [ 
CM:   se sabe quem... o nome desse dezessete do jogador? 
PC: Luís Henrique 
CM: Luís Henrique... BOM foi expulso o BeTÃO... então concluímos que as duas 

expulsões foram corretas... e aí: vem a expulsão do Marcelo Matos... ESsa me parece 
ser a mais compliCAda a mais interpretativa... é:: e depois e:: eu quero ver heim? 
((risos)) vamos lá a expulsão do do a expulsão do Marcelo Matos começa com uma 
falta que ele faz que o juiz bota na súmula que o Marcelo teve uma atitude 
inconveniente... a atitude inconveniente é esse puxão né? na verdade ele pode usar... 
e: ele depois ele deixou o pé:: ali:  

  [ 
PC:                                                                                                           árbitro mais 

rigoroso é é cartão sim é claro que é né? o Marcelo Matos inclusive há algum tempo 
se transformou 

  [ 
MA:          é cartão amarelo    
PC: em um jogador irritadiço não sei por que bom mas é um jogador irritaDIço  
  [ 
CM:                                                                                                          BOM AÍ: é o lance 

da expulsão e o Milton tem toda a razão a bola está ali... uma pergunta Milton: de 
onde foi dado bola ao CHÃO?  
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ML: da desse lugar onde ele pega a bola 
CM: então... o juiz foi exageraDÍSsimo 
MA: também acho  
CM: e é uma questão simples a hora que a hora que o lançamento é feito lá para a defesa 

do  
  [ 
MA:                                          também acho 
CM: Corinthians já tem a bola em campo... se ele vai dar bola ao chão ele pára o jogo ele 

apita LÁ: lá a::gora olha lá ((aponta para o telão enquanto os participantes assistem a 
um dos lances da partida)) ele apita e pára ó:: ele está olhando está vendo? 

PC: incrível ele não ter visto a outra bola né? então ele devia ter parado o jogo 
  [ 
CM:                                                      então se ele não viu a bola aí se ele não viu a bola aí 

ele só foi ver a bola porque aí a bola chega aQUI é o: é o: Be::tão né?... Be::tão aí ele 
joga  

  [ 
M:                                                                                              é é o Betão 
CM: no Marcelo o Marcelo tirou uma e parou a outra...  
                                                                         [ 
ML:                                                                          então se ele deixa seguir o jogo ninguém 

ia falar nada entendeu? 
            [ 
CM:     não acontece Nada 
  [ 
PC:                            ou sele ele pára o jogo né Milton? na hora em que a bola está ali pois 

é 
  [ 
ML:                                                                               na priMEIra passagem na primeira 

passagem            
PC: pois é porque o que chama a atenção... MUIto provavelmente... creio EU... por conta 

até das justificativas apresentadas pelo árbitro após o jo:go... ele não viu a bola ali 
  [ 
ML:                                                                                                                  não e se não 

viu é um caso graVÍSsimo ele precisa de um oculista porque eu... LÁ de cima 
transmiti o 

  [ 
PC:                      mas aGOra emBOra 
ML: jogo... quando a bola passou eu disse olha lá tem outra bola em campo aí hoje eu ouvi 

a narração do Zé Silvério na na na Bandeirantes e eles botaram a gravação... 
eXAtamente a  

  [ 
CM:                           também é tudo igual 
ML: mesma coisa i: tem outra bola em campo... TOdo mundo viu essa bola meu Deus 
CM: quantas vezes nós já vimos duas bolas em campo... e numa bola como ESsa QUANtas 
   [ 
ML:                                                                                CLA:ro 
CM: vezes... num lançamento feito como ESse que a bola passa pelo ALto tem uma bola 

no chão... alguém che:ga dá um tapa na bo:la... jo:ga para fora e segue o jogo... um  
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  [ 
ML:                                                                                                    pelo próprio juiz faz 

isso 
CM: mo::nte de vezes então e:le 
  [ 
ML:                                          em geral eles preferem fazer isso para não parar o jogo 
MA: eu acho que o ponto central do e:rro do juiz... 
  [ 
CM:                                             quando ele quando ele quando ele diz assim... eu expulsei 

o Betão... porque com o jogo parado o Betão chutou a bo:La... o::: Marcelo Matos  
  [ 
PC:                                                                             Marcelo Matos 
CM: chutou a bola... ele está dentro da regra... é o argumento dele 
  [ 
ML:                                                                                           TÁ mas aí ele viu o VT viu 

que fez bobagem falou qual é a desculpa que eu vou usar 
[ 

CM:                                                                   CLA::ro exageraDÍSsimo 
MA: eu acho que o ponto... eu acho que o ponto... só: só: um minuto aí o ponto o ponto 

que  
  [ 
PC:                              o gestual já é exagerado  
MA: eu acho que eu vi... de todos os debates que eu vi é é um jogador que faz falta 

violenta por trás... que nem o Betão... não tem nem que tomar amare:lo está fora é 
indiscuTÍvel... quesTÕES disciplinares o árbitro tem que ter bom senso... o o jogador 
está nervoso... chuta a bola... o árbitro chega lá e fala ó: ca:::lma você está nervosinho 
vamos começar o jogo... não é para expulsar por uma reclamação... jogador que sofre 
falta e reclama que sofreu uma falta o juiz dá amarelo... não... a questão disciplinar o 
juiz tem que ter bom senso para analisar... eles não TEM o juiz quis ser... manDAR 
no jogo mostrar que ele está em ci:ma... é::: é::  

  [ 
PC:                                                        já começa pelo gestual... o gestuAL já é um gestual 
  [ 
MA:                                                                                                pois é o que ele fez foi um 

erro foi um principiante quere:ndo 
  [ 
PC:                                                    agora escu:ta só queria fazer uma ponderação Cléber...  
CM: pois é: ele só parou o jogo aí... 
  [ 
CK:                                    é mas tem uma coisa... se você observar se você observar no 

lance anterior... entre o ÁRbitro e a bola parada... tem dois jogadores um do 
Corinthians e um do São Caetano... pode ser que na ho:ra... que nós estamos vendo 
de cima ele está vendo do chão... pode ser que na hora que a bola passou ele não 
tenha visto... hiPÓtese 

CM: pois é... e por que vocês acham que o Corinthians é um time irriTAdo e qual é a 
solução? porque o time está está... um pouco afastado do que está acontecendo fora 
do campo... 

ML: a:: não está né Cléber... acho imposSÍvel você afastar o time do acontece no clube... 
na VÉSpera do jogo já tinha uma reunião do conselho que saiu o maior quebra pau... 
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só faltou voar cadeira... entendeu... o presidente não deixou tomar posse um conselho 
que tinha sido eleito 

CM: você acha que isso invade? 
ML: é claro que inVAde... aí o salário de um atrasa... aí o direito de imagem do outro não 

sei o que::: aí o contrato do Nilmar não sei das quantas... não há quem consiga 
trabalhar tranqüi:lo  

MA: mas o Marcelo Matos... no começo do ano gritou para quem quisesse ouvir... que o 
salário não estavam pagando... e::le Marcelo Matos estava irritado com o salário... 
acho que quem não recebe salário em dia fica irriTAdo... 

   [ 
CM:                                                                           vocês dois acham o Corinthians um 

time irritado? 
MA: i:::sso... descontrolado 
           [ 
ML:     eu acho 
PC: irritadiço irritadiço e e essa é uma uma coisa que eu acho que o Leão já percebeu e vai 

tentar administrar pelo que ele disse ontem no vestiário... e eu estava assistindo no 
Sportv News... e ele e ele... agora mas eu concordo com o Milton... não é que isso 
seja determinante para o fracasso da equipe... muito pelo contrário o tropeço da 
equipe acontece também por outros problemas... afinal de contas essa não é um time 
imbatível  

ML: muito longe disso é limitado tecnicamente... contratou alguns jogadores que na tem a 
meNOR condição de jogar no Corinthians... entendeu?... vou falar para você uns três 
ou quatro que não jogam uma pelada daquelas que a gente fazia... afinal tem outros 
problemas 

CM: e você Mili... acha o quê? É um time irriTAdo ou é um time igual aos outros? 
M: não... eu acho que é um time a beira de um ataque de nervos... um juiz com menos 

inteligência emocional... desanda o time 
CM: e você Kartsugui? 
CK: é::: é um ambiente conturbado... mesmo de longe percebe-se isso claramente... quando 

tudo corre BEM... é: as tensões desaparecem... mas é claro que na primeira 
adversidade tu:do vem a tona... me parece normal 

CM: quer dizer que eu tomei um goleada sobre a irritação do Corinthians? 
MA: é cinco a zero 
((risos)) 
CM: cinco a zero não... cinco a UM... se me permite né? é que eu acho que o time do 

Corinthians é irritado como os outros... a irritação dentro do campo na hora em que o 
jogo rola... ela VEM... conforme o andamento do jogo né? é o que me parece... não 
tem NAda mui::to.... é: eu não sei... eu acho que eles já não ENtram em campo 
irritados... eles ficam ou não irritados com o jogo com o ÁRbitro seja o que for... com 
o TÉCnico... 

ML: eu acho assim... em aspectos emocioNAis... falo assim o Corinthians é um time 
irritado... está com os nervos a flor da pele... o Palmeiras é um time amedronTAdo... 
o Palmeiras quando toma um gol MURcha.... porque sabe que a turma do amendoim 
vai falar no dia seguinte 

CM: goleAdo que fui... e irriTAdo que fiquei... encerro aqui o programa que hoje contou 
com participação de Paulo César Mili Lacombi... Milton Leite... Marco Antônio 
Rodrigues e Cláudio Kartsugui... a todos o meu MUIto obrigado... e amanhã 
estaremos de volta com o AREna Sportv... boa TARde 
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