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TURNO EM ENCONTROS ASSIMETRICOS
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Introducfio

Os encontros assimetricos tem sido investigados, nos fdtimos
anos, por lingiiistas e socielogos preocupados corn a estratificacao social da fala e corn o uso lingiifstico contextualizado. Constituem esses
encontros importantcs fontes de informaceles a respcito das relagees
entre lingua e poderl: permitem-nos constatar, por exemplo, que os
falantes, competentes comunicadores, procuram observar variaceles
fonolOgicas, lexicais, morfossintaticas e cinesicas que refletem diferentes estratos sociais. 0 uso lingiifstico esta marcado pela estrutura social: nao falamos a todos da mesma forma; selecionamos o modo de
Pia? de acordo corn a hicrarquia social do interlocutor e corn o ambiente da interacao. Por outro lado, sabemos que as pessoas falam
corn mais ou corn menos autoridade. As palavras tem diferentes pesos,
dependendo de quern fala e comp fala. Algumas palavras enunciadas
em determinadas situacees tern uma forca e um poder persuasivo que
nä° teriam, fossem outras as eircunstancias3.
Pode-se observar a estratificacao social da fala na organizacao
discursiva dos encontros assimetricos. Nestes encontros, em oposigdo
a recentes estudos de analise de conversagao, a tomada de turno nao
segue normas pre-estabelecidas para outros tipos de interacao. 4 Por
exemplo, a regra da auto-selacao na tomada de turno ocorre normalmente em conversas entre iguais mas dificilmente se aplica ao falante
subalterno. Os encontros assimetricos, estudados em scu contexto
socio-cultural especifico,5 evidenciam o predomfnio do tOpico do
falante mais forte c o seu controle da tomada de turno.
O objetivo dente estudo 6 analisar o tOpico discursivo e a tomada
de turno em conversas entre benzedeiras e clientes, obscrvadas e
gravadas de 1981 a 1983, nas cidades satelites de Brasilia-DP.6 Nesses
encontros, as benzedciras controlam suns interacOes corn as clientes.
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No que se segue, clarifico o conceito de controle, realizado discursivamente pela tomada de turno, pelo controle do t6pico e pela forca
pragmätica. Controle 6 a manifestacao de poder no discurso. 0 poder
das benzedeiras tem dois aspectos: por urn lado, deriva de seu acesso
as entidades divinas; por outro, 6 adquirido atraves da iniciagiio as
praticas das benzegOes.7
Atributos dos Papes das Benzedeiras e Clientes
Com relacao a tomada de turno c ao controle do tOpico, é importante distinguir os pal:6s das benzcdeiras c das clientes.
Benzedeira

Cliente

Nivel 1:

Contata as entidades
divinas.

Participa deste contato
apenas enquanto objeto das
acoes da benzedeira.

Nivel 2

Dirige-se a clicnte
(ou a instrui).
recita
Sempre
fOrmulas mAgicas (as
benzecOes).
Abre e fecha os
epis6dios rituais.

Niio se dirige a benzedeira
(recebe suas instrucOes).
Raramente recita fOrmulas
magicas.
Obscrva as agOes da ben=deka.

TABELA 1 - Diferencas nos atributos dos papes das benzedeiras e
clientes
A violacäo desses atributos de papeis poderA ser punida pelas entidades divinas. Na pratica, quando as benzedeiras falam de punicdo,
encobrem o temor de competicao. 0 fato de que elas dependem largamente de contribuicOes linanceiras das clientes (o `agrado) constituise motivo para manter as praticas sccretas e, conseqiientemente, para
evitar a participacab das clientes nas ay:5es.
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Urn outro motivo 6 quc as benzedeiras representam a `autoridade
da tradigdo', outorgada pela comunidade. Sua fala simboliza `poder e
saber'. A passividade da clientc atribui-se ao fato de que seu papel, ao
contrario da benzedeira, nao 6 valorizado pela comunidade.
Acrescente-se que as benzedeiras possuem, em seu repertbrio
comunicativo, uma variedade de frases e expressOes, em parte
tomadas de emprestimo a Religido CatMica, em parte baseadas no sistema de crenga da comunidade. Esta cm seu podcr decidir o valor
dessas frases, mas elas podem invocar a autoriade da Igreja e da comunidade para legitimar suas praticas. Seguem-se alguns exemplos:
referencias biblicas: "Jesus quando andel no mundo";
invocagao de entidades catOlicas: Jesus Cristo, a Virgem
Maria, os santos;
expressOes religiosas: "gragas ao Salvador do Ceu e da
Terra", "cum a grata de Deus e no amor do Pai";
enunciados corn valor moral: "nunca se senta no meio d'uma
porta" (para cvitar o mal).
Considero essas expressOes como legitimacao do papel institucional da benzedeira; elas sao, de certa forma, ideologias
naturalizadas9 cujo carater real encontra-se mascarado pelo fato de
serem baseadas no senso comum. Pode-se interprets- las como
expressOes que wry= para manipular as clicntes. Tal manipulacao 6
um excmplo efetivo de controle, em parte porque as clientes aceitamna inconscientemente. Devido ao use dcssas frases e expressdes,
improvãvel que as clicntes questionem a autoridade das benzedeiras e
a validade de suas praticas.
Aberturas e Fechos
Apresento, nesta segao, uma analise de aberturas e fechos no encontro benzcdeira-cliente, para cvidenciar o controle da tomada de
turno por parte da benzedeira. Essa analise considera estruturas focais
nas rezas e benzegOes. SupOe-se que tais estruturas tern a forca de
aberturas e fechos porque correspondem ao conhecimento e as expectativas dos participantes a respeito desse tipo de atividade.1°
Urn conceito chave nesta abordagem e o de pares adjacentes, que
foi introduzido por Schegloff c Sacks (1973). Urn par adjacente é uma
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seqUência de dois turnos (dclino turno abaixo), que stIo adjacentes,
enunciados por falantes diferentes, ordcnados como primeira parte e
segunda parte do par, e rclacionados de tal forma que a primeira parte
deve ser seguida da segunda. Considera-se o par adjacente uma das
unidades basicas da conversa (Coulthard, 1977; 1981; Levinson,
1983)11, embora a adjacéncia nem sempre seja rigorosa, como neste
exemplo de Schegloff (1972:268).
(5)
Mulher — Sobre o que voce esta pensando? (Al)
Marido — Quem disse que eu estou pensando? (B1)
Mulher — Vocé esta brincando corn o cabelo. (B2)
Marido — Isso nao quer dizer nada. (A2)
0 marido responde a pergunta da mulher (Al) com outra pergunta
(B1) e, na verdade, o par adjacente (B1-B2) se insere entre (Al) e sua
resposta (A2).
Para falar de estrutura no encontro benzedeira-cliente, é fundamental distinguir entre turno (turn) e piso (floor). Edelsky
(1981:403-5) define turno como:
On record 'speaking' (which may include non-verbal activities) behind which lies an intention to convey a message
that is both referential and functional.
Por outro lado, piso é: "the acknowledged what's-going-on within a
psychological time/space." Embora csteja aberta a interpretacao a
frase "the acknowledged what's-going- on", supOe-se que a intencao
de transmitir uma mensagem (turno) difira da nocao de tempo/espaco
psicolOgico (piso). Nos episOdios rituais, a cliente detem turnos mas
raramente o piso, ja que é a benzedeira quem controla o tempo/espago
psicolOgico. Ao dar instrucOes a cliente, para responder perguntas ou
repetir palavras, ela ]he oferece a oportunidade de participar da
encenacdo mas nä° do poder das rezas e benzecties. Este poder, como
ji disse, adquirido atraves da iniciacao corn urn membro idoso da corntuddade (geralmente a mac), nao o partilhado corn as pessoas que se
beneficiam das prilticas terapEuticas.
Em primeiro lugar, considerarei a estrutura dos pares adjacentes.
(6) tern a estrutura AB-BA-BA-BA:
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(6)
C: (Chama) (Al)
B: vamo entral2 (B1)
P: pode atender (Cl)
veio pry recebe oracdo, minha filha(B2)
a dona G., qucria que a senhora me benzesse qui eu to - cum
problema ai (A2)
'ce ja veio aqui alguma vcz (B3)
ja(A3)
já tern scu nome aqui(B4)
tenho, M.C.(A4)
(A benzedeira R.G.G. cxplicou-me entdo (P) que precisava do
nome do endereco da cliente e, depois disso, relatou-me urn
pouco de sua experiencia.) (Fita 17:7)
Minha participacio na conversa acima foi de observadora, assim o que
digo em (C1) tern o valor de 'Iola lateral' (aside) (Jefferson, 1972).
A estrutura de tomada de turno em (6) oferece-nos informagOes
importantes sobre a relagdo entre as participantes. A conversa se inicia por urn chamado (Al) da cliente (ela chama a porta da casa da
benzedeira). A benzedeira a convida a entrar (B1). Em seguida, a
organizacdo de turnos modifica-se de AB para BA e mantem-se assim
ate o final. Esta modificacdo cstrutural mostra que a benzedeira 6 a
participante mais forte. Ela nao aguardou o pedido da cliente: ela
sabia que as pessoas vinham a sua casa para serem 'benzidas', entdo
omitiu a etapa do pedido e foi direto ao motivo da visita, corn a pergunta (B2) e (B4), que examinarei agora.
Referi-me acima ao conhccimento prOvio que tem a benzedeira
do motivo do chamado da cliente. Observe-se que ela ndo perguntou,
por exemplo, 'Em que posso servi-la?' Ao contrario, sugeriu a razdo
para a visita da cliente: 'veio prd recebe oracdo, minha filha'. Considera-se (B2), entdo, uma pergunta retOrica. Entretanto, o fato de ser
retOrica ndo significa que possa ser dispensada. As pessoas normalmente näo fazcm perguntas para as quais jd sabem as respostas, sem
uma boa razdo para isso. Penso que a pergunta (B2) tern a funcdo de
tornar explicito o conhecimento das participantes sobre o Tema da
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atividade. E significativo que seja a participante mais forte que toms a

iniciativa de tornar explicit° esse tipo dc conhecimento.
As perguntas (B3) e (B4) diferem de (B2) pois seu objetivo a urn
pedido de informagao. A informagao solicitada 6 se foi concedido a
cliente o status de 'regular', ou se o seu nome consta da lista. Esta lista
cont6m os nomes das pessoas para quem a benzedeira reza habitualmente. Com relagdo ao discurso geral das rezas e benzegOes, as perguntas (B3) e (B4) tem a funcäo de organizacdo preparat6tia. Ha outras estruturas corn fungi. ° semelhante, por exemplo:
(para a plateia) entdo vamos, da licenca um momentinho
(para C) qual é sua situagiio agora minha filha (Fita 17:13)
seu nome, como a (Fita 15:26)
(9) 'xa eu "panha urn raminho ne (Fita 5:12)
0 pedido dc licenga em (7) permite a benzedeira virar-se de costas
para a plateia para fear 'corn' a cliente (Goffinan, 1967). (8) apresenta
uma estrutura alternativa para
ja tern seu nome aqui' em (6), =bora (6), diferente de (8), pressuponha associaciio a um grupo
especffico de clientes. (9) trata da organizagao dos objetos rituais e
relaciona-se mais diretamente aos aspectos praticos do ritual do que
as outras estruturas.
0 exemplo de fechos quo me proponho a discutir agora
rclaciona-se a uma estrutura de tomada de turno semelhante a abertura cm (6): AB - AB - BA - BAB - AB:
(10)
C: agora eu ja posso it embora (Al)
pode minha filha, Jesus to abencoa(B1)
entio segunda-feira eu volto se Deus quise(A2)
B: a voce ja vem me owe uma noticia satisfatOriaque seu
marido ja... hoje a hora que de chegar em casa ( )(B2)
de to cm servigo(B3)
de tem comercio etc trabalha direto(A3)
mas ele vai almogar cm casa n6 (B4)
vai(A4)
entao chega em casa a faz logo a cruzinha de sal do
lado de fora da porta viu, quando etc entra dentro de
casa ele 6 Otro homem (B5)
to bem, tchau(A6)
B: tchau(B6)
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(Fita 18:3-4)
E significativo que embora a cliente inicie a conversa final, eta o
faz atraves de um pedido de permissao para partir (Al). Isto significa
que a posse do turno inicial nao implica o controle discursivo. A benzedeira concede permissao a cliente (B1) e enuncia um Bom Voto.
Bons Votos sao enunciados em quo o falante deseja ao ouvinte safide,
felicidade e protecao do mal. Este tipo de enunciado 6 uma estrutura
recorrente nos fechos das rezas e benzecries.
Em seguida, a cliente demonstra a intencao de retornar (A2) e a
benzedeira refere-se ao que disse antes a cliente (B2). Esta referencia
a conversa previa tern a funcao de fornecer urn resunio. De forma
semelhante a explicitacäo do conhecimento que se tern da atividade,
que discuto abaixo, 6 a participante mais forte que faz resumos.
Ao final de (B2), a benzedeira pausa subitamente, o que 6 indicado polo parentese vazio, c faz uma pergunta (B3). A pausa sfibita
serve para assinalar uma modificagao na estrutura de tomada de
turnoli. Deste ponto ate o final, 6 a benzedeira quem inicia os pares
adjacentes. Em (B3), eta pergunta sc o marido da cliente esta trabalhando e, em (B4), pede confirmacao de que o marido vem almocar em
casa. Em seguida, eta resume as instrucaes previas que deu a cliente
(B5). Observe-se que eta 6 a Ultima a falar, uma vez que os "ciaos" em
(A6) e (B6) nada acrescentam a convcrsa. Alem disso, o fato da (B5)
nao se seguir da segunda parte mostra que este enunciado se relaciona
ao par adjacente anterior (B4 - A4). Assim, a conversa final termina
com uma complexa estrutura, formada de tres turnos. 0 Ultimo turno,
que resume a conversa, 6 o mais longo. Esses aspectos indicam um
esforgo por participante mais forte para dirigir o fecho.
Controle do TOpico e da Tomada de Turno
0 conceito de turno enquanto termo foi definido acima. Portanto,
focalizarci inicialmente aqui a definicao de `tOpico'. De modo geral,
oslingilistas refercm-se a tOpico corn relacao a estrutura das
sentencas.14 De inicio, gostaria de descartar esta nocao, ja que minha
preocupagao é corn a definicao de tOpico discursivo. Keenan e Schieffelin (1976:343) definem tOpico discursivo como:
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A proposition (or set of propositions) expressing a concern (or set of concerns) the speaker is addressing.
Entretanto, essa definicao 6 inadequada, como assinalam Brown e
Yule (1983:71), porque reduz t6picos a titulos. A16m disso, ha o
problema de Keenan c Schieffelin atribufrem um t6pico discursivo
`especffico' a cada 'enunciado' declarativo ou interrogativo. 15 Pode-se
argumentar que o t6pico se desenvolve geralmente em mais de urn
turno, entio atribuir um t6pico especffico a cada enunciado declarativo ou interrogativo resulta em simplificacao indevida da questao.
Acrescente-se que quando o ouvinte nao contribui corn
demonstracOes de atencao, como por exemplo
o falante abandona o t6pico (Maynard, 1980:271). Por essa razdo, o ouvinte tambem
deve ser levado em conta.
Brown e Yule (1983:75) consideram t6pico discursivo corn
relacdo ao que denominam quadro t6pico (topic framework). A visa°
desses autores incorpora parafrases igualmente aceitaveis do discurso
interpretado, i.e., permite a formulacao de hipOteses de conjuntos de
possfveis interpretagOes. 0 problema entao repousa no tipo de
evidencia que se apresenta para justificar urn determinado conjunto de
interpretagOes. Brown e Yule parecem resolver esse problema ao
proporem que um t6pico discursivo d formado pelos aspectos contextuais, chamados 'aspectos ativados do contexto' (diretamente
refletidos no texto), sobre os quais se baseia interpretacao dos discursos.
Na analise que farei agora de controle do t6pico e da tomada de
turno, refiro-me ao conceito quadro tOpico, de Brown e Yule. Refirome, tamb6m, ao trabalho de Maynard sobre as diferentes condigOes
que afctam a mudanca de t6pico no discurso (Maynard, 1980).
No exemplo abaixo, a clicnte L.C.S. termina uma narrativa a
respcito da queimadura sofrida por sua filha num incendio. A outra
participante 6 a benzedeira G.R.G. Na analise dessa amostra do discurso, examino o controle do tOpico e da tomada de turno a luz dos
`aspectos ativados do contexto' e da mudanca de t6pico.
(11)
Cl: queirn6 a Mao e aqui — nossa foi o qui ele me fait)
qui num
— qui num ( ) eu num trusse eta ni:ii
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curci ela im casa cum figua de banana clara de ovo, sabe,
mandci compra panasse pitiu pra f curano, a minina ficou
sadia meu sinhO, nunca
essa
Bl: eu
minina adueceu nem febre nem gripe
ate hoje
eu curo
a menina, agora dia seis
de agosto ela
B3: queimadura cum sete dias
C4: vai faze cinco anos, essa crianca
minha e o
B4:
cum sebo
C5: Otro vai faze
quatro agora dia vinte e seis
e urucum
CG: de agosto
pode se profunda queimadura
aqui mesmo tern uma vizinha qui a filha tava sabe, essas
C7:
grata toda cu ja aucancei
ela
cum oito dias qui cla id veio me procura ja depois qui
a minina tinha quennado ne, td a minina la qui pode
mostra, qucimada essa.parte aqui toda assim qui a minina
im grito, doi Welt ( ) veto do hospitau infaxada ne, a
minha minina, qui a mae desse amino moreno qui lava
aqui, chegO arrancO a faixa qui tava na minina, lavO cum
soro, e mandObused o sebo aqui im casa — e eu mandci o
sebo, a cla guentO o sebo, qui eu vivo cum elc preparado
(...) ne sebo cu'urucum, c num dexe impretece nao, fica
amarelino ne,
S8: sei
a hora qui a pessoa qucima voce pega aquilo, pOe
pa derrete, quando tive im ponto qui a pessoa agiicnta, de
acordo a
C9:
sci
B9:
qucimadura passa cu'a pens de galinha,
C10:
sim
B10:
aquilo a queimadura vai
chupando, a sustanca daquele Olio d'auruCUM,
sim
B11:
souta a casquinha do sebo, torna a quenta novamente e
torna apO,pode se aqucimadura profunda como 10, eu
tenho tirado gente de hospitau cuberto de Blcho, cum
treis meis dequcimadura, cum sete dias eucuro ele,
qucimadura profunda assim 0, queimado cum souda
(0,5 segs.)
P: (para C) como 6 seu nome
(Fita 19:7-8)
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Apresento como hipOteses os seguintes aspectos ativados do contexto:
TOpico da cliente

T6pico da benzedeira

queimadura da filha
referdncia ao benzedor
tratamento
recuperacdo
idade das criancas
como a benzedeira trata de
queimadura
o caso da filha do vizinho
como a filha benzedeira tratou a menina
instrucOes para o tratamento
competEncia da benzedeira

Refiro-me a distintos tOpicos da cliente e da benzedeira porque
suponho que os tOpicos represcntam a contribuiedo do falante a conversa: os tOpicos pertencem aos falantes; fazem parte de um processo
discursivo; sac' dinimicos; sac) tOpicos do falante (Brown e Yule,
1983:88). 0 primeiro 'aspect() ativado do contexto' no tOpico da cliente
6 a descried° da queimadura da filha (Cl). Esta descried° se segue de
tuna referencia ao que o bcnzedor dissera antes, corn relacdo a doenca
da filha. Embora a referenda seja curta c aparentemente sem
importancia, serve para ligar a queimadura corn o ponto principal na
narrativa: a doenca da menina foi uma manifesta& espiritual. Assim,
a andfora (IS coerência ao tOpico em termos do contend° geral da
contribui& da cliente. Em seguida, a cliente descreve como cuidou
da menina. Somos informados, por exemplo, que eta ndo a levou de
volta ao hospital (a menina estivera no hospital previamentc) porque o
benzedor antecipara a queimadura e a aconseihara a ndo se
prcocupar. Entao a cliente parece estar fcchando a estOria, ao observar que a menina se recuperou. Na verdade, a benzedeira percebe o
fecho e inicia sua contribuiedo (B1).
0 tOpico da benzedeira 6 relevante ao processo discursivo em
discussdo porque tamb6m versa sobre queimadura (trice, 1975). Ela
Pala topicamente, i.e., procura adequar sua contribuiedo aos itens mais
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recentes do quadro t6pico (Brown c Yule, 1983:84). Entretanto, o
tOpico da benzedeira refere-se a outros aspectos relacionados a
queimadura, e.g., como ela trata de queimadura. Proponho, entio, que
(B1) e (B2) representam uma mudanga de t6pico, que envolve um
movimento de comcntarios nao especializados (da cliente) sobre o
tratamento para a apresentacito do ponto-de-vista de uma especialista.
Porem, a benzedeira inicia o seu tOpico antes de a cliente terminar.
Em (B1) - (B7) trava-se uma `batalha' polo piso. A benzedeira inicia o
seu tOpico cm (B1), depois comprcende quo a cliente näo terminou e
se cala. Contudo, cm (B2) ela insiste e ocorre fala simulanea em (C2)
- (B5). A benzedeira adota uma estrategia para informar a cliente que
tem uma contribuicao a dar: fala lentamente e faz uma pausa - (B2),
(B3), (B4). A cliente eventualmente percebe a mensagem c conclui seu
t6pico em (C6). Assim, a benzedeira consegue estabelecer o controle
do tOpico. Todavia, a cliente ainda tern alguma coisa a dizer e, neste
Ultimo enunciado, darn urn fecho a toda a narrativa quo se iniciara dez
paginas atras na transcricao. Este fecho, que resume todos os
problemas que a benzedeira já resolveu para a cliente, 6 produzido
como fala simultánea (C7).
Estabelecido o controle do tOpico, a benzedeira desenvolve seu
pr6prio t6pico que diz respeito aos itens listados acima. Note-se que a
cliente demonstra um interesse especial quando a benzedeira fornece
instrucOes para o tratamento de queimadura, e ela cid demonstragdo de
atengdo em (C8), (C9), (C10), (C11). Estas demonstracOes de atenclo
servem para apoiar o desenvolvimento do tOpico da benzedeira.
Aparentemente, a benzedeira espera essas demonstracOes de atencao,
pois faz pausas curtas (0,1 c 0,3 segundos), indicadas pela virgula, em
alguns pontos, para que a cliente possa demonstrar sua atengdo de
receptora. A benzedeira mostra intencito de concluir o t6pico em
(B10) e (B11), quando ergue a voz em `d'auruCUM' e 'Blcho'. A
énfase de 'BIcho' dove-sc ao fato de a benzedeira estar elogiando sua
pi-6pda competencia teraphtica. Ela conclui o tOpico no final de
(B11). 0 fecho 6 indicado pcla pausa de 0,5 segundos (Maynard,
1980). Neste momento, a pcsquisadora introduz seu t6pico de
entrevista.
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Conclusiio
Como observacio final sobre o controle do t6pico e da tomada de
turno, ressaltarei dois pontos. Primciro, o t6pico se relaciona
organizagio geral do discus°. Acima, apresentei algumas evid6ncias
delta relacäo: a referência ao benzedor; o fato de gerar problem a
mudanca de t6pico no momento indcvido; o fecho de uma unidade
estrutural maior, a longa narrativa que cont6m a primeira parte do exemplo discutido acima (C1 - C7); a aceitacio pela falante das
demonstragOes de atencio da ouvinte; o use de fecho.
0 segundo ponto diz respeito aos ganhos obtidos pela benzedeira. As rezas c benzegOes podem ser consideradas como trocas de
um tipo especial de bent econOntico. As benzedeiras trocam bens
simbOlicos por `agrados', ou scja contribuicOes ou lembrancas'
(presentes) das clicntes (Bourdieu, 1983). Estes presentes devern ser
oferecidos segundo determinadas normas comunitarias locais, de
grande interesse para o investigador. Por exemplo, n6o devem ser
divulgados corn alarde pois a 'palavra de Deus ndo tem preco'. E importante para as benzedeiras tcrem o controle do t6pico e da tomada
de turno como forma dc afirmar scu poder perante as clientes. 0 objetivo final deste poder 6 a maximizacfio do interesse econOmico em
termos do nnmero de clientes que se agrupa em turno da benzedeira,
oferecendo sua contribuicrlo financeira e, principalmente, em termos
da melhoria de seu status social. Isto 6, quanto mais as clientes
acreditarem que as benzedeiras sdo mulheres 'boas' e `santas', tanto
mais prestigio teräo estas na comunidade local.
NOTAS
1 Como ilustracao de encontros assimitricos, ver o estudo sobre a
interacAo professor-aluno: Magalhaes, M.I.S. e da Costa, P.II.H. (1986).
2 A noc6o 'modos de falar' (ways of speaking) E de Hymes, D. (1972),
pp•35-71.
3 A respcito das relaceies entre lingua e poder, ver Thompson, J.B. (1984),
p.42 ss.
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4 Em urn estudo cldssico, Sacks, Sche$1off e Jefferson (1974) propbem-se
a estabelecer urn modelo organizacional universal para a anilise da
conversacao, sem a preocupacao em distinguir entre encontros simdtricos e
encontros assimetricos. Urn estudo recente sobrc analise da conversacao,
publicado no Brasil, menciona a distincao entre esses doffs tipos de
encontros mas nao explica tal distinOo em termos de diferentes
procedimcntos para a tomada de turno: ver Mascuschi, E.A. (1986), p.16.
5 Em Magalhaes (1986a), seguindo Cicourel (1980), defendi a iddia de que
o discurso deve set estudado em seu contexto sociocultural espec(1ico,
para que se evitem falhas de interprets ao com relagao ao significado da
interacao. Como assinala Geertz (1978), para compreendermos o valor
comunicativo de uma piscada de olho precisamos conhecer bcm os atores
envolvidos c o scu contexto socio-cultural.
6 Os dados foram coletados nas cidades satelites de Taguatinga, Gama,
Guath, Planaltina e Ceilandia. A maioria dos habitantcs deltas satellites
trabalha no Plano Piloto. As mulheres residcntcs nas areas mais pobres;
sao faxineiras, cozinheiras c lavadeiras c os homcns, jardineiros, vigias, ou
trabalham na construcao civil. Os dados constituem-se de vinte e sete
horas de audio-gravaches, com dezessetc benzedores e dezenove clientes, e
de urn video-tripe, de uma hors de duracao. Predominam as muiheres
tanto entre os bcnzedores como entre os clicntes, ratho pela qual cmprego
o gdnero fcminino pars referir-me aos participantes das rezas e benze95es.
7 Vcr Magalhaes, M.I.S. (1985), cap. 1.
8 Ver Turner, V.W. (1969), p.98.
9 Fairclough (1985) prop5e a nocao de `formaches discursivas-ideolOgicas',
um mecanamo explanathrio pars a analise do discurso nas institutches
sociais. Su be o autor que uma instituicao social tenha diferentes (e
conflitantcs) 'formacOes discursivas- ideolOgicas% uma das quais seja
dominante. Urns 'formacao discursiva-ideolOgIca' dominante se caracteriza
por sua capacidade de naturalizar idcologias, ou seja de torni-las discurso
de scnso comum, nao-ideolOgieo.
10 Urn 'tipo de atividade' é perccbido culturalmente, definido pelo scu
propesito e restringido pcios fatorcs: participantes, ambiente e
contribuicao (Levinson, 1979). A nocao `tipos de atividade' aplica-se a uma
ampla varicdade de fenOmenos comunicativos, em que o use da palavra e
optativo, e abrangem desde uma conversa casual, atividade sem roteiro, a
'um pacote de Pala', totalmentc pre-cstabelecido segundo um determinado
roteiro.
11 Ver discussao cm Levinson, S.C. (1983), cap. 6.
12 Foram adotadas as seguintes convenches pars a transcricao dos dados:
palavras ininteligiveis

ligagdo entre duas ou mais palavras
pausa inferior a 3 segundos
pausa superior a 3 segundos
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interrupgdo gradual no fluxo da fala
interrupcio sfibita no fluxo da fala
interrupcdo pelo ouvinte (back channelling)
Pala simultilnea
rufdo
elfpse
repeticão de som ou palavra
benzedeira
pesquisadora
13 0 Cato de que a pausa foi sdbita merece consideracao porque se a
falante faz uma pausa lenta, a ouvinte pode interpreti-la como Iugar
relevante para a transicao (vet Sacks, Schegloff e Jefferson, 1974) e,
portanto, uma oportunidade pars escolher a si mesma como prOxima
falante.
14 Ver trabalhos citados em Brown, G. e Yule, G. (1983), p.70 ss.
15 Nao esta clam o sentido atribufdo a `enunciado' por Keenan e
Schieffclin (1976), p.343. Um dos problemas de sua definicao de tlipico
discursivo 6 o use do conceito inexplicito de 'cnunciado'.

BIBLIOGRAFIA
BROWN, G. e YULE, G. Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge.
University Press, 1983.
BOURDIEU, P. "A economia das trocas lingiifsticas". In: Colecao grandes
Cientistas Sociais, no. 39. ownz, IL (ors.) Trad. Paula Monteiro e Alicia
Auzmendi. Sao Paulo: Atica, 1983. pp.156-83.
CICOUREL, A.V. '"Three Models of Discourse Analysis: The Role of
Social Structure". Discourse Processes, 3, 1980, pp.101-32.
COULTIIARD, M. An Introduction to Discourse Analysis. London:
longman, 1977.
DELSKY, C. "Who's got the floor?" Language In Society, 0,
(1981):383-421.
FAIRCLOUGH, N.L. "Critical and Descriptive Goals in Discourse
Analysis". Journal or Praginatich, 9 (1985):739.63.
GEERTZ, C. A Interpretactio das Cultural. Trad. Fanny Wrobel. Rio de
Janeiro: Zahar, 1973.
HOFFMAN, E. Forms of Talk. Oxford: Basil Blackwell, 1981.
. Interaction
Kssays on Face-to- Face Behavior. Garden
City, N.Y.: Anchor Books, 1967.
RICE, 11.P. "Logic and Conversation". COLE, P. e MORGAN, J.L eds.)
Syntax and Semantics: Speech Acts. Vol. 3, New York: Academic Press,
1975.
IIYMES, D. "Models of the Interaction of Language and Social Life".
LUMPERZ, J. & I IYMES, D. (eds.). Directions In Sociolinguistics: The

Maria Izabel S. Magaihdes

225

Ethnography of Communication. New York: Holt, Rinehart and Winston,
1972. pp.35-71.
JEFFERSON, G. "Side Sequences". SUDNOW, D. (ed.) Studies in Social
Interaction. New York: Free Press, 1972. pp.294-338.
KEENAN, E.O. & SCHIEFFELIN, B.B. 'Topic as a Discourse Notion: A
Study of Topic in the Conversations of Children and Adults". LI, .N. (ed.)
Subject and Topic. New York: Academic Press, 1976. p.377-84.
LEVINSON, S.C. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press,
1983.
. "Activity Types and Language". Linguistics, 17 (1979):365-99.
MAGALIIAES, M.I.S. "Por uma abordagem crftica e explanatOria do
discurso". D.F-L.T.A., 2 (1986a):181-205.
"TheRezasandBenzecOes: I kaling Speech Activities in Brazil"
liniii
ersidade de Lancaster, Inglaterra, Tese de Doutorado inedita, 1985.
MAGALHAES, M.I.S. c DA COSTA, P.H.H. "Discurso assimetrico: a
interacao professoraluno". Comunicaciio aprescntada no I Congresso
Brasileiro de Lingiifstica Aplicada. UNICAMI', Campinas, 1986.
MARCUSCI II, L.A. Amilise da Conversacito. sao Paulo: Atka, 1986.
MAYNARD, D.W. "Placement of Topic Changes in Conversation".
Sendotica, 30 (1980):263-90.
SACKS, II., SCIIEGLOFF, E.A. e JEFFERSON, G. "A Simplest
Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation".
Lunguagc,50 (1974):693-735.
SCIIEGLOFF, E.A. "Sequencing in Conversational Openings".
GUMPERZ I IYMES (eds.), op. cii., pp.346-80.
SCIIEGLOFF, E.A. c SACKS, II. "Opening up Closings". Semiotica,7
(1973):289-327.
THOMPSON, J.B. Studies In the Theory of Ideology. Cambridge: Polity
Press, 1984.
TURNER, V.W. The Ritual Process. I larmondsworth: Penguin, 1969.

