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RESUMO

trabalho, investigaçãobusca-se fazerNeste uma
téorica vistas verbaisestudo dos nãoaspectoscom ao e
verbais presentes interação espontânea, em geralna e, em
particular, modalidade interativa definimosque por
conflitante.

Partindo do pressuposto de que qualquer modalidade
interativa interindividual aindaencerra queum grau,

mínimo, àpolêmica conflito (devido tipicidadede doou
imaginário pesquisafundamental destahumano), tesea
consiste em afirmar que não se poderá chegar ao conhecimento
dos mecanismos que regem a interação espontânea conflitante,

(caso realmente exista uma
modalidade interativa)subj acente daestrutura a essa e
integrar o estudo dos aspectosnatureza dessa estrutura, sem

não verbais levarverbais conta componentese sem em ose
psicoemocionais (que têm sido reconhecidos como relativos ao
envolvimento em linguagem) presentes na interação, mormente

tratando da interação conflitante.em se

final do trabalho, algunsapontarAo procura-se
modos possíveis de realizar essa forma de estudo.

em uma

ao conhecimento de sua estrutura
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ABSTRACT

this workIn theoreticalmaketry towe a
investigation regarding the study of verbal and non-verbal

of the interaction inaspects general andspontaneous
particularly of Interactive modality that definean we as
conflicting.

f rom presuppositionthe thatWe start any
interindividual Interactive modality has a certain polemicai

conflicting degree, if is minimum, due thetoor even
typicality of the human imaginary. The fundamental thesis of
this research consists in bringing out the fact that

the mechanisms that rule theknow spontaneoustonot get
the knowledge of its structure (ifconflicting interaction,

this Interactivesubjacent tois reallythere structurea
this withoutofmodality) theand structurenature

integrating the study of the verbal and non-verbal aspects
taking into consideration the psycho-emotionaland without

components present in the interaction.

the work,the end ofAt we
that could possibly allow this kind of study.ways

one can

try to point out some



RÉSUMÉ

travailbut f airedeLe de rechercheestce une
théorique 11étudede des verbauxaspects eten vue non

1'interactionverbaux dans spontanée pluset,
particulièrement, modalitédans Interactiveune que nous
avons définie coime conflictuelle.

présupposé■ modalitéduEn partant touteque
Interactive degré,contient si petit soit-il, deun

polémique ou de conflit (du à la spécificité de 1'imaginaire
la thèse fondamentale de cette recherche consistehumain), a

arriver à la connaissance desaffirmer qu' on ne pourra pas

régissent 11interaction spontanéemécanismes qui
à la connaissance de (au cas ouconflictuelle, structuresa

à cette modalitésous-jacenteexisteraitil structureune
Interactive) de la de cettenature structureet sans
intégrer 1‘étude des aspects verbaux et non verbaux et sans

psico-émotionellesles composantesprendre compteen
1'interaction, il s'agitquandprésentes dans surtout de

11interaction conflictuelle.

À la fin du travail, on suggere quelques moyens de

réaliser cette étude.
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NOTA PRÉVIA

um desafio, fazer.a
feitadeve crítico escritorsegundogosto,ser com o e

Umberto manifesta essa opinião orientação queEco, que na
fornece respeito de deve elaborar Tesea como se uma
(1986 : 183) . Se escolheu um lhe interessa, afirmatema que

um jogo,Eco, como uma aposta,

autor salienta aindatesouro". Ocomo uma caça ao que uma
tese deverá constituir-se uma
experiência propícia ativar doa
autor de tal experiência, na busca de seu consequente resul-

obra produzida escrita. assinalandotado: Prosseguea e a

importância das pesquisas que não visam à ascensão a cargos,

prestígiofunções, nem sequer aoa graus ou a e ao
reconhecimento.

neurofisiologia UniversidadeVincent, professor de da de
que também expressa idéias que reforçam a validadeBordeaux,

realizados descobrir"pelo detrabalhosde deprazer e
espetáculo dode homemconhecer, espantar-se docom o e

partir doUniverso, de chegarespanto,procurar, ae ao
de resolver um problema.chegar ao saber:conhecimento, não

torne mais poderosossolução nos fortes.ousuaporque mas
agonisticamente,desafia convidaele e,nosporque a

Suas idéias coincidem com

em uma experiência positiva,

as de Jean Didier

Uma Tese, um trabalho

"a tese pode ser vivida como

o metabolismo intelectual

E que
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inteligência a debruçar-se sobre ele,

serventia da solução" i

denunciaUmberto acadêmicostrabalhosEco os

destituídosrituais importânciaexecutados de"como sem e
interesse", compromissados ambições puramenteou com
imediatas ou pragmáticas", segundo o autor, costumao que,

ocorrer em muitas circunstâncias (1986: 183) .

julgamos podercaso particular deste trabalho,No

interesses não se constituem nos de ordem
imediata,material denão são natureza pura ee os

últimoseminentemente prática, referidos. Uma vezcomo os
ensino universitário e não nos

carreira,pressionados cumprir deetapas umaa asvemos
pesquisaprincipalmotivação (tanto nesta paranossa

quanto na anterior, para Mestrado) está sobretudoDoutorado,
pesquisa pela pesquisa, descomprometida devoltada para a

objetivos que não sejam os inerentes enquanto

tal.

i

afirmar que nossos

a ela própria,

sem se preocupar com a

Em artiçjo no jornal ’0 ESTADO DE S. PAULO" sob o título "Universidade saber e verdade 
(22/06/86, p. 3) .

que não estamos inseridos no
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INTRODUÇÃO

PESQUISA: A COMUNICAÇÃO INTERATIVA ESPONTÂNEA

Quando dois não brigam?não Tomandoum quer um
enunciado proverbial como ponto de partida desta Tese, nosso

éintuito relação entre trabalhopresenteevocar a o e a
pesquisa que efetuamos anteriormente pragmático{ "Um exame

enunciados proverbiaisdo de interações verbaisuso nas
(1989)}, na qual examinamos. de um ponto de vistacorrentes"

pragmático, inserção ea

tomando como base dados empíricos colhidosinterindividuais,
naturalpartir coloquial.falada aquelaea que se

oralidade cotidiana espontânea,dadesenrola no campo e
também nesteforma de linguagem que, constituitrabalho, o

objeto de nosso interesse.

linguagem consiste naquelaforma deEssa que se
interativaà linguagem formal,opõe, tanto quanto,

linguagem não interativa,à com muito maisobviamente, e,

linguagem nascidaqualquer forma detodarazão, comoea

característicasescrita, aindamatéria apresenteessaque

últimapois forma correspondedialógicas, aoessa que se
pode definir como sendo apenas um simulacro da realidade.

o uso de provérbios nos discursos

1. O CAMPO NO QUAL SE INSCREVE O ASSUNTO DESTA
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da comunicação natural espontânea,No campo e o
tipo modalidade interativade enfocamos, presenteque na
pesquisa, é aquele que envolve o desacordo,

conflito, polêmica,confronto, apresentando,o o ou a em
decorrência e maior envolvimento emocional

participantesdos interaçãodaparte relaçãopor em a
caráterinterações mais Aindade deneutro. termosem

oposição distintiva, é aquele que modalidadese opõe umaa
ideal muito àcorrespondente costumae rara, que ser

designada consensual contratual. Raracomo ou porque, por

interações espontâneasdefinição, praticamente todas as
conflito ;de razão,apresentam certo grau por essaum

domínios conhecimento interferemexaminar do que naos
prática,interação conflitante presta-se significar,a na

interferem interaçãoexaminar coordenadas que naas

motivo, muitasespontânea, geral. Por vezes, noem esse
decorrer deste trabalho estaremos nos referindo simplesmente

à espontânea sejaembora deste estudointeração temao
espontânea conflitante.constituído interaçãopela Vamos

retomar cada uma das afirmações acima em etapas ulteriores.

a controvérsia,

por esse motivo,
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2 . OS OBJETIVOS DO TRABALHO

possível definir objetivosParece-nos desteos
referindo-nostrabalho algumas das questões básicasa que

subjazem a esta pesquisa, questões que estarão presentes de
em todo o seu desenvolvimento:

um ponto de vista pragmáticoDe o que
instrumentos verbais nãopessoas com os e

disponíveisverbais linguagem quandona
discutem? formaDe aspectosque os
psicológicos emocionais interfereme na

utilização desses instrumentos?

observação efetiva e cabal da

prática interativaconflitanteinteração na

cotidiana espontânea? Em outros termos,e em
pragmáticosáreasquais modelosbuscar que

análise,descriçãopermitam e aa em seus

aspectos verbais não verbais, beme como nos
aspectos relativos envolvimento emotivoao na
linguagem, de dados empíricos que venham

colhidos no campo da interação conflitante?

possívelTornar-se-á compatibilização dea

áreas diversas,perspec tivas, buscadas em

modo mais ou menos expresso,

a ser

Como viabilizar a

fazem as
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visando conformar pragmáticomodeloa um
unificado,

ressentidasendo denunciada muitose por
pesquisadores), modelo concretizeque a
possibilidade permitirde descrever e
analisar, de modo, simultâneonão (ase
própria linear linguagem nãodanatureza o
permite) pelo integrado,coerentemenos e os
diversos consubstanciais (verbais,aspectos

verbais emo t ivos)não configurame que a
interação conflito, assimlevandoem a
deduções formaissobre relações entreas a
pragmática comunicaçãoda dose a
comportamentos humanos?

motivo interações conflitantesqualPor as
prática,demonstrar-se,parecem na quase

indiferentes,infensas assim dizer, àou por
lógica argumentativa? (Em outros termos, por

motivo confirmar-se, aliásqual parece como

aforismos, inverdade doacontece outrosa a

dito Quandopopular doisnão nãoum quer
brigam"?)..

dizúltima àrespeito "utilidadequestãoUma
"utilidade prática"social de um trabalhoou

interação conflitante:sobrefoco acom se

global e abrangente (cuja falta vem
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indivíduos mais instrumentos
conhecerem mecanismos nãopara aparentesos

interações demais,que regem suas com os
poderiam indivíduos, virtudepelaesses mera
desse conhecimento, aprimorarvir a seus
inter-relacionamentos individuais?

Quanto a essa última questão poder-se-ia até mesmo
conceber um possível modo de procurar respondê-la por meio

pesquisas atravésde efetuadas técnicaconhecidada
constituída pelo estabelecimento de um grupo piloto

grupo de controle, se procede em outras ciências. Essa,como

porém, certamente seria uma pesquisa mais apropriada para os
que operam no campo das ciências comportamentais.

parágrafos acimaO que expressamos nos

corresponde, lembrar escopo geral dasa que o
éárea humanidades, constituídopesquisas, de pelona

aprimoramento do homem e que

processo de estudar os comportamentos do ser humano,
modos de interaçãociedade, O

psicofísicosociológico, linguístico datratamento e

interação conflitante é tema que se presta a contribuir para

conhec imento dos inter-melhor processos que regem aso
para o aprimoramentoconsequentemente,relações humanas, e,

individuais, finalidade últimainter-relações dedas
qualquer pesquisa que se processe na área de humanidades.

e de um

em so
bem como seus

na prática,

com os demais.

esse aprimoramento passa pelo

fossem dados aos
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Tendo iniciaismente questõesem essas e
intensificando observação das interações cotidianas logoa

confirmarpudemos fato intuídopodeum que ser
empiricamente: maior interações, alémdessasparte dea

maiorsempre apresentarem certo grau, de polêmica
ou de conflito, raramente apresentam um caráter inteiramente
neutro ou uma natureza despojada de qualquer emotividade.

realidade, pesquisas bibliográficasNa as
ulteriores endossaram o fato de

conflitante predomina conflitante,sobre nãoa na
comunicação interativa humana, espontânea dee
que toda interação apresenta, devido à própria natureza do
imaginário humano, de modo claramente de modoexpresso ou

ainda que mínimo, de polêmica ou deapenas latente, um grau,
Courtés confirmamconflito. Os semioticistas Greimas e essa

Dicionário de Semióticaevidência (s/d). Bastaem seu que
interaçõesreflitamos sobre formas deaspoucoum

interindividuais para percebermos que a simetria interativa
devido próprioinstaladificilmente estatutoaose

diversasparticipantesdissimétrico dasdos formas de
indivíduo écadahumanainteração que uno e

variadasirreproduzível circunstâncias. Asem suas

afirmações acima podem ser comprovadas ainda pela observação

quando os indivíduosfatos mais triviais: se defrontamdos
verbo(e aqui produzirsocialmente oempregamos para o

ou menor,

uma. ve z

que a modalidade interativa

e cotidiana,
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sentido de dospostos outros")em presença uns
espírito de cada de forma maisum,

inconsciente nós possui(e cada de relativaou menos um

consciência estádesse fato) maissobrepensamentos quem
apresentável (principalmente forem mulheres),se quem
aparenta menos idade forem de idades comparáveis),(se quem

é mais importante social ou profissionalmente, assim pore

indivíduosdiante infindávelconfrontam mentalmenteos um

número de elementos comparáveis. Parece-nos

carátermeios mais simples melhores demonstrarparae o

típico do imaginário humano, caráter manifesta sobque se

conforme é assinalado pelosforma de defrontações, autores

citados.

necessidade de defrontação extravasaEssa e se

considerados de modoprocedimentos interativos,revela nos
conflitante,interativacomunicaçãogeral, emnae

particular. A grande frequência das situações de conflito e

interações de caráter conflitante durantedas que ocorrem

que este tema apresenta.

já assinalamos,presente - pesquisa,Na como a
coloquial, espontâneainterativa natural,linguagem e

emotiva é submetida

" são

a uma perspectiva geral pragmática.

imediatamente acodem ao

essas situações constitui-se no primeiro motivo do interesse

ser esse um dos
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um simplesNo preliminar docaso presente, exame
necessidadeassunto apontou ampliarmosdepara a nossa

visão, expandindo-a sentido multidisciplinarem um que
permitisse àsperspectivas maisacrescentar outras

específicas estudo linguagem,da realmenteao caso

desejássemos abranger toda complexidade dos aspectosa que
interação conflitante.

jádesdeDevemos relatar primeiroque, em um
tivemos intenção análisemomento, de procedera a uma

baseada na observação prática de dados colhidos na interação
conflitante, chegando efetivamente a colher esses dados
iniciar essa análise (O relato de ensaio feito nesse sentido

àfigura, mais pesquisa).frente, nesta Pouco a pouco,
porém, mediante leituras bibliográficas,reflexão fomose
percebendo a complexidade do problema relativo ao estudo da
interação comunicativa, em qualquer uma de suas modalidades,

conflitante conflitante. tambémfosse ela não Fomosou
análisesconscientes de sobretornando-nos que as a

em prática têm privilegiadotêm sido postasinteração que
desvinculadasdo aspecto verbal, dosfacetas aspectos não

também estágioverbais. Percebemos depresenteque no
desenvolvimento das pesquisas a interação,sobre a simples

domínios conhecimentoidentificação dos do de algunse
possíveis pressupostos para elaboração dedentre os a um

teórico que pudesse dar do objeto demodelo conta estudo
próprio conteúdo do trabalho. Sem

integram a

teria que constituir-se no

e a
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execução dessa pesquisa teórica preliminar, qualquera
análise prática sobre dados colhidos a partir da interação
conflitante tornar-se-ia temerária provavelmente tãoe
ingénua quanto a pretensão inicial de executá-la.

Quando fazemos
muitola clara seguintequanto nãoponto: estamos,ao

obviamente, estendendo a impossibilidade da análise prática
à àreferimosqual totalidade têmdas enfocadonos que

práxisverbal dassomente aspecto Nao conversas.
linguística interindividual existem tipos de interações nas

quais verbais praticamente ficamnãoaspectosos

neutralizados, das circunstâncias,em função do contexto, do
incontáveis Assimenfim, fatores.detema, ocorre, por

exemplo, quanto a certas discussões que ouvimos transmitidas

radiofónicos: presenciarmos,pelos meios de nãoapesar as

conteúdosconseguimos apreender boa departe seus

pragmáticos e poderíamos até mesmo fazer uma análisetentar
Éconteúdos. também possívelsemântico-pragmática desses

partir do aspecto verbalselecionem, a

interações, elementos estudados:das certos para serem

hétero e autocorreçõesparáfrases, repetições, marcadores, e
vêmdiante. Tais sendoestudos executadosassim por em

particular deste estudotrabalhos. falamosmuitos No caso
quaisdiscussões, conflitosporém das condutados nos a

sombra de dúvida,pragmática não verbal interfere, sem no

efetuar análises que

essa afirmação é necessário torná-
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conteúdo semântico-pragmático da conduta verbal e na
pragmática global do ato interativo.

É a preocupação com eventuais trabalhos de análise
remetem

à necessidade desta pesquisa. Pelos motivos já mencionados,
contribuirestudo "colocareste tenta para as

diversas perspectivas futuro, poderãoque, no a
contribuir para elaboração de um modelo teórico unificadoa

estabelecimento de uma metodologia que permitame para o
analisar, seus principais aspectos, repetimos, a
interação emotiva conflitante, considerada como a modalidade

demais,predomina amplamente sobre comunicaçãonaasque
interativa.

Pensamos que
perspectivas deverá também contribuircolocar juntas essas

encontradas respostas às questões queserpossamquepara
existência de uma estrutura subjacente àpersistem sobre a

dessasobre estrutura,interação espontânea naturezaae
existência possa ser realmente comprovada.

2 A expressão 'colocar juntas' encontra-se ente aspas porque corresponde à utilizada por 
Caffi e Janney quando se referem ao procedimento que julgam ser necessário para poder 
abordar a capacidade comunicativa humana através de uma desejável (mas ainda não atingida) 
perspectiva unificada (1994: 246) .

juntas1,2

caso essa

em todos os

o procedimento que representa tentar

efetuados sobre dados como os últimos descritos que
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segundo pensamos,Essas respostas,
alcançadas,

comunicação interativa, complexidade dede seus
múltiplos aspectos. examinarBuscaremos aspectosesses no
decorrer deste trabalho.

acréscimo considerações devemosEm a essas
objetivo central desta pesquisa levaacrescentar que o em

necessidade, diversossendo apontada porconta a vemque
modelo teórico que possaautores,

indivíduo psicofísico,complexidade doabranger toda ema
demais. afirmam,comunicação lacuna,Essa comosua

estáCaf f i (1994: 246), sendoJanneyoutros,entre e
agudamente sentida pela Pragmática.

mais práticos, objetivo determinataltermosEm
através de diversas perspectivas, quais osque se pesquise,

vigentes,teóricos, atualmentedentrepensamentos queos
poderão vir a contribuir para a elaboração de tal modelo.

básicos quando pretendeproblemasdosUm se
espontânea consiste,interação conflitantedescrever ema

necessidade de levarmos em conta,primeiro lugar, para ana
aspectos verbais quantointerpretação do sentido,

quanto à elaboração de um

reafirmamos, mediante a consideração do processo

com os

só poderão ser

em toda a

tanto os
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tais aspectos não podem serpor outro lado,
dissociados psicológicosdos emotivos daaspectos e

trata de averiguar quais as
áreas efetivamente envolvidas interaçãoestudo dacom o
conflitante.

Um enfoque que possa abranger todos esses aspectos
deverá área linguagem àsassociar ciênciasdas dedaa

ciências, elas estudaroutras entre as que procuram as
condutas não verbais que buscam identificaras as causase

interativo, pois capacidadeocorrência conflitodo a
sentimentoscomunicativa envolve de sãoexpressão quea

manifestados de modo voluntário sutil, de forma adaptadae
às mais diversas
mais variadas estratégias pragmáticas.

tipo de dar dessaabordagem que contaUm possa
atravéscomunicativa, perspectivadecapacidade uma

necessária.dia mais Afirmamcadaunificada, torna-se a
depois(1994: 245) de deCaf f i Janney que, anose

estudos sociológicos sobrepragmalingúística muitosde ae
comunicação, de um ponto de vista pragmático, sem o feedback

3

psicológicas e cognitivas dos procedimentos que determinam a

os não verbais3;

Sobre essa necessidade, basta lembrarmos um simples e único fato: uma mera e levíssima 
mudança de inflexão de voz pode tornar um enunciado sarcástico ou irónico, invertendo sua 
significação. A simples análise do componente linguístico do enunciado jamais poderá dar 
conta desse fato, ainda que se considere o uso, o contexto, as circunstâncias e todos os 
demais fatores intervenientes, como quer a Pragmática.

comunicação, mormente quando se

e diferentes situações, mediante o uso das
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emotivo, esses estudos estão fadados ao colapso, uma vez que
os papéis e condutas da vida diária são condicionados
interligados às atitudes, sentimentos às emoções dosaos e
indivíduos. meio diferentesPara detentar penetrar, por

área da inter-relação entre a comunicaçãoperspectivas, a e
áreaafeto, características fuzzy4, dizemo com como os

é necessárioautores mencionados, (ainda que trabalhese em
nível idealização diferente daqueledecerto antes,que,

dissociava o indivíduo de suas emoções) tentar elaborar uma
teórica psicofísicodeconstrução humano "real",um ser

tentando explicar intrincado comunicativotodo o processo
É precisamentedesse ser. esse

faltando à pragmática,que está, no presente,
(id.: 325)acrescentam os mesmos autores.

pesquisadores entre outros,São que,esses os
insistirnecessidade "colocarfocalizam de tentarema

mitigarjuntas perspectivas diversas" ignorânciatentando a
mútua entre linguistas, psicólogos e especialistas de outras

árearespeito do trabalho dos daáreas outros,uns naa
área qual linguagemcomunicação humana emotiva, afetona e

encontram mais estreitamente ligados. é pragmáticaE ase

4 computação e

"modelo conceituai unificado
e abrangente"

A lógica fuzzy é um 
permite aos teóricos e 
nem falsas. Diz-se que 
possam interpretar o que 
extensão aplica-se 

(1994:

sistema teórico usado em matemática, computação e filosofia que 
aos computadores lidar com afirmações que não são nem verdadeiras 
a lógica fuzzy oferece a melhor chance para que os computadores 
as pessoas pensam para então reproduzir seus comportamentos. Por 

às formas que não têm limites claros. Caffi e Janney remetem a 
Stankiewicz (1994: 267) quanto ao uso da expressão ‘fuzzy periphery' para referir-se à 
■terra de ninguém" constituída pelo domínio da linguagem emotiva (1994: 325).

por e
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através da retórica segundo os mesmos autores),(em parte, o
lugar finalmentequal poderão deencontrar-se modono
científico, áreas diversas.

modo de dos pesquisadoresNo mencionados,ver a
despeito dos esforços feitos sentido, ainda hojenesse os

afetivos linguagemaspectos da lograram recebernão
tratamento adequado, porque têm sido estudados introspectiva

subjetivamente, teórico integrado,modeloe sem um sem
suporte experimental tal
fato tem tido como resultado inúmeras análises
relativo impressionismo parece predominar.

afirmam Caf f i podeJanneyAo e serque
tem recebido a interaçãoacrescentado que o

não só nãocomunicativa, de modo geral, tem logrado enfocar
caráter inquestionavelmente espontâneointeração de masa

incidirfeito sobre elementostambém luz detem a seu
abstraindo verbalnãoverbal, aspectoaspecto seu ou

Desse modo, não se
tais constituam-seconsiderar tratamentospode que em

conjuntoapropriados dar do doscontains trumentos para
aspectos pragmáticos que em

Embora cientes de que as lacunas subentendidas nas
preenchidasprecedentes não deafirmações possam ser um

uma metodologia sistemática:

qualquer de suas modalidades interativas.

concedendo-lhe apenas uma alusão mínima.

e sem
nas quais um

tratamento que

envolvem a comunicação humana,
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contribuirpodemosmomento outro, tentar quantopara o a
tentativa de diferentes perspectivas,essa

descobrirprocurando têm oferecer estudo dao que a ao
comunicação interativa geral, abrangeem campo que a

comunicação interativa conflitante, em particular.

"colocar juntas"
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3 . A ADOÇÃO DE UMA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR

iniciaQuando se normalmente não se
possui perguntas claras as quais busca respostas,para se

espécie de inquietação inquietaçãoamorfa,mas apenas uma
de pré-indagaçõesfonte das questõescostumaque ser a e

pesquisa jáainda delineadasmal Commente. nossa emna
havíamos praticamente ultrapassado quandofase,curso essa

Seminário Internacionaltivemos ocasião de assistir ao aa
Pesquisa e UniversidadeHumanidades,respeito do tema

realizado por ocasião25 de março de 1994,
fundação da Faculdade de60 dedosda comemoração anos

Ciências Humanas da Universidade de SãoFilosofia, Letras e
Paulo.

interferiu diretamente sobreeventoEsse nossa
compreensão a respeito da situação das pesquisas em geral.

particularmente,universidades dasdasforadentro e,e
humanidades, poisárea logrourealizadas depesquisas na
respeitodúvidas do enfoquedirimir certas a

maneirainfluenciando demultidisciplinar, em nossa
ontológicospesquisaconsiderar esta seus rumosem ee

Alguns temas de extrema relevância, levantados nas
seminário,ocorridos duranteexposições debates oe nos

uma pesquisa

ocorrido de 21 a
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à maneira repentino focoatuaram de de luz, incidindoum

sobre um processo de pesquisa que vinha se desenrolando, até
então, em uma certa penumbra.

Tomemos exemplos práticos do que acabamos de afir-

alguns parágrafos acima,Falamos, da situação do pes-mar.

quisador, inicial da pesquisa,fase inquietaçãodena sua

semi-amorfa ainda delineadasdas malquestõese em sua

propósito, Hirschhorn, pesquisadora daAmente. esse

Universidade de Toulouse 2, afirmou, em sua exposição, que a

ingenuamentepesquisa faz, algunsnão pensam,se como

através série canónicas. mais ainda,dede Eetapasuma
pesquisadorsalientou todo provavelmentefato queum

sóintui:vivência, pelo pressente oumenos,ou que,

foiefetivamente, pelobuscado,saberemos, que, equeo

análogo,sentido acrescentouquando Emencontrarmos.o
Seminário),ChiledoPizarro (representante nesse se

terminadacompletativéssemos toda pronta,tese e naa

escrevê-la, poisteríamos necessidade de todonãocabeça,
trabalho de pesquisa constitui-se de busca,

está redigindo trabalhoaté quando o parasemesmo
da busca.resultado taldo Issocontasprestar porque

totalmenteconstructoresultado não apresenta como umse

sim como algocompleto,elaborado, mente,pronto na mase

em um processo
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se

Desejamos salientar um outro ponto, de extrema im-
conteúdos do Seminário aos con

teúdos deste trabalho.

meio universitário ouvido,Em temosnosso por
opiniões divergentes respeito do valor davezes, a

muitidisciplinaridade de pesquisa.trabalhos Duranteem o

Seminário, in-absolutamente claraentretanto, tornou-se e
questionável a necessidade atual, para as pesquisas

tornarem inter ou multidisciplinares.de humanidades, de se
Essa necessidade, rigor, todoestende dacontextoose aa
Universidade.

exigênciaexpositores mencionardosUm essaa
Professor Visitante do Departa-contemporânea foi Franchi,

Filosofia,Linguística da Faculdade de Letrasdemento e
da Universidade de EnfatizandoSão Paulo.Ciências Humanas

respeito do assunto,tudo que já havia sido dito Franchia
mencionou também
entre os próprios pesquisadores de áreas afins,
ausência de diálogo intelectual, em muitos dos Departamentos

5

"estar dizendo"5

e lamentou a

que vai sendo construído até mesmo pelo próprio fato de

portância, que relaciona os

a necessidade da interação intersubjetiva,

Os textos relativos ao mencionado Seminário estão disponíveis, mimeografados, nas 
Bibliotecas da Universidade de São Paulo, tendo sido publicados, em parte, na Revista da 
Universidade.

na área
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das diversas Faculdades, ausência que possui,
estabelecimento burocrático de micropoderes, intelectuaiso
de ordem,outra dentro dos Departamentos, fatoou que

àcostuma paralelamente diálogolacuna deocorrer
intelectual.6

Manifestando-se ainda sobre tema, Francoo mesmo
Júnior, da Universidade de São Paulo, endossou a opinião de

Goff quando diz efetivamente desej ávelLe esse ser e
necessária vagabundagem intelectual", preferível à" certa
imobilidade do enfoque. sentido Abdala Júnior,No damesmo

Filosofia, CiênciasFaculdade de daLetras Humanase
Universidade de salientouPaulo,São melhoresque as pes
quisas em letras, as pesquisas de ponta, pressupõem a inter-
semioticidade e a interdisciplinaridade.

com certa ênfase, o grande volume de pesquisas abso-cionou,
lutamente inúteis, pela estreiteza do enfoque, arquivadas em

professor o únicobibliotecas (fato,
Silva, da vê,Faculdade,apontar). Leopoldo mesmae naa

benefíciosmuitidisciplinar, hauridosdosvisão daum
universidade Chaui, filósofapluralidade atual.da e

necessidadetambémsocióloga, visãodefendeu da mul-a
tanto nas pesquisas em humanidades,tidisciplinar, quanto na

Universidade, em geral.

6 Estudos LinguísticosDurante as exposições, ocorridas em maio de 
(GEL), fatos semelhantes foram referidos.

Da mesma feita men-

aliás, que não foi esse

1994, do Grupo de

como reverso,
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A esse respeito Gottman (1979: 30) faz ressaltar o
fato de que psicólogos, pesquisadores das interações fami
liares , etologistas, pesquisadores da conduta não verbal7,

sociólogos, antropólogos, linguistas, etc . ,
e muitas vezes absorvidos tarefas universi-anos por certas

tárias, simplesmente não têm tempo de ler trabalhosos uns
dos outros. Gottman compartilha essa opinião com Wiener sa
lientando fato de muitas os pesquisadoreso que, vezes, que

encontram três portas distantes uns dos outros,se no mesmo
corredor, dos demais não lhe dizemassuntospensam que os
respeito (op. cit.: 31).

Van Dijk, estudos do dis-
afirma que se caracterizarcurso, esse

no qual métodoscomo um campo interdisciplinar independente,
teorias puramente linguísticos ou gramaticais mesclamsee

da microssociologia e da psicologia"àqueles da etnografia,
reitera que "dentro do novo e abrangente campo(1992: 11) e

7

ser
um

tendência
de dar ■

fugir de uma 
científico) 

hermético.

que pode até 
como "natural"

fatos para 
ponto de vista 
e, para muitos.

Quanto à designação conduta não verbal achamos oportuno citar certos fatos relativos à 
metalinguagem necessária e indispensável para descrever fenômenos relativos a cada área do 
conhecimento. O que vale notar é que mesmo um especialista como Kendon, afeto a tal 
metalinguagem quanto a disciplinas que estudam o comportamento, refere o que designa por 
■a dreadful turgid 'sciencese" em comentário à linguagem utilizada pelos pesquisadores da 
conduta não verbal, expressão que esse autor considera, por si própria, "imperdoavelmente 
feia" (1994: 311). Tannen mostra-se consciente do mesmo problema quando coloca em sua obra 
‘Conversational Style: Analysing talk among friends" (1984) uma introdução para não 
linguistas e outra para linguistas.

Achamos oportuno referir esses 
considerada elitista (de um 
vocabulário certamente técnico

"parece cada vez mais
referindo-se ao campo de

com o correr dos
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da Ciência Cognitiva,
multiplicarfaz mútuoscontatos entreos numerosos

linguística e psicologia, linguística e microssociologia, e
psicologia Aliás,(1992 : 13) . coletâneae a

artigos Dijkdecomposta Vanpor se encerra com uma
antevisão futuro área,do dessa qual apontamna se as
inúmeras perspectivas no campo das pesquisas interdiscipli-

antevisão útil para os futuros pesquisadores.nares,

Não fosse por todas as opiniões já reunidas sobre
aludida necessidade interdisciplinar, lemos, no Journal ofa

Pragmatics (março de 1994), seguinte comentário, especí-o
fico às pesquisas em linguagem: "Hoje é um postulado popular

análise do discurso deve ampliar finalidades desuas
interesse prático e recorrer, vigorosamente, a outras disci-

ciências sociais em particu-plinas humanidades e asas
afirmação, citandoDuszak,dessalar" . autoraA a esse

respeito, Van Dijk (1989, conclui1990) e Beaugrande (1990),
mais deveatençãosegundo autores, ser pro-essesque,

bem como àsporcionada aos valores subjacentes,
crenças socioculturais compartilhadas (1994: 293), o que nos

às pesquisas muitidisciplinares.mais uma vez,remete,

Seminário foi mencionado,decorrer desseNo por
desprestígio existente àslado, relaçãocertooutro em

área humanidades, meio.pesquisas dena em nosso
realísticavisão despoj adaCompreender, deecom

etnografia"

o estudo interdisciplinar do discurso

normas e às

que a
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preconceitos, relativosfatos aludido desprestígio,os ao
bem à posiçãoreferentes das pesquisas,atualcomo os na
área citada, dentro do contexto mais amplo do conjunto das
pesquisas áreasdemais doque se processam nessa e nas
conhecimento, intensificou vontade de levar estenossa
trabalho a bom termo, tornarmos mais conscientes depor nos

função de papel de pesquisadores, área desua e nosso na
humanidades, no campo das ciências da linguagem.

última reflexão conduz-nosEssa razãooutraa
àprimordial necessidade de adotarmos,quanto nesta

pesquisa, um enfoque multidisciplinar. Essa razão é inerente

próprio possíveisobjeto modos dequestão:ao em os

observação e análise da interação conflitante.

Julgamos que já tornou possível, pelo que atése

modalidade de interaçãoaqui dissemos, constatar que essa

envolve aspectos diversos que conclamam, naturalmente, para
contribuição de disciplinas provenientes deestudo, aseu

diversos domínios do conhecimento.

aqui listarPreferimos elencarnão ou esses

domínios deixando que

os vá colocando em evidência.

o próprio desenvolvimento do trabalho
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4. A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Definida objetivos, desteestruturapor seus a
trabalho apresenta a seguinte configuração:

Capitulo contémO 1 geraispressupostosos
relativos interaçãoestudo da conflitante. Apresentaao
algumas noções necessárias quanto às distinções fundamentais
entre a matéria escrita e a oralidade (seção 1.2.) e postula

para uma observação cabal

da pragmática da comunicação interativa humana, conflitante,

princípio,principalmente, de qualquer natureza,mas, em
verbais verbaisnaoquantotanto aspectos osos

(seção 1.3.).

O Capítulo 2 tenta estabelecer as relações básicas
variáveis interação conflitoconversaçãoentre eas

esclarecimentoslado,fornecendo,(seção 2.2.) outropor
quadro geral de referência relativonecessários quanto ao

modelos atuais para o estudo da linguagem interacional.aos
de modo específico, primeiroseguir, relaçãoEnfoca, a a

depoisinteração conversação relação entreentre e ae o
conflito,binómio interação/conversação mencionandoe

algumas questões fundamentais e ainda sem resposta quanto à
subj acente àsexistência de estruturauma conversas

espontâneas.

a necessidade de levar em conta,
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O Capítulo 3 trata do ponto de vista pragmático na
qualidade de enfoque abrange todos daaspectosque os
interação comunicativa espontânea, procurando apresentar e
discutir pontos de vista de diversos autores
pragmática.

O Capítulo 4 dedica-se aos pressupostos correntes

interativos verbais,estudo dosquanto aspectosao
mencionando, em particular, teoria do de Fala,Atosa os

procurando também
apresentar algumas das objeções que têm sido feitas quanto a

observação pragmática damodelos, elaborados para aesses
conversação.

fundamental às estratégias verbais

trata-se do caráter lúdico e doscomunicação interativa:na
convencionais presentes interaçõesfatoresdecorrentes nas

sociais e na linguagem interindividual.

prosódicosCapítulo aborda6 aspectos0 os na
consideradospodeminteração: aspectos ser em umaesses

intermediária verbais,entreposição aspectosos
àditos,propriamente aspectos concernentesose

gestualidade (consideramos o último termo de modo abrangente

O Capítulo 5 refere-se a um traço pragmático comum
e não verbais utilizadas

postulados de Grice sobre a conversação e

a respeito da
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compreendendo faciais,expressões gestos, posturas
corporais, etc.).

suas seções tratam dos pressupostos
teóricos subsídiosfornecerque possam a para a
observação dos componentes interativos não verbais.

O Capítulo 8 refere pressupostos básicos contidos
concernem à gestualidade: a

Proxêmica, a Cronêmica.

O Capítulo 9 teóricosde pressupostostrata que
poderão oferecer subsídios quanto ao modo de buscar integrar
o estudo dos aspectos emocionais ao dos aspectos interativos

pragmáticaverbais verbais, comunicaçãodanãoe na
estímuloenfatizando-se interruptivointerindividual, o

principaisdos fatores(seção 9.1.1.) umcomo que
interativosdesencadeiam emoção, processosnosa

conflitantes. As seções seguintes contêm sugestões quanto a
explicativosmodelos. alguns comportamentospara os

agressivos, comportamentosessesqueuma vez assumem
importante papel na interação conflitante.

foiO Capítulo 10 reporta o que
análise prática de dados colhidosdeexecuçãoda uma a

partir de interações durante as quais ocorreram conflitos.

O Capítulo 7 e

a Cinésica,em disciplinas que

feito no sentido
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Finalmente, epílogo enfatiza necessidade deum a
análiselevar interação conflitante,daconta,em na o

conjunto configurado pelos aspectos verbais, verbaisnão e
psico-emocionais8 comunicação interativada aludee a

contida Ciência Cognitivaestarpromessa que parece na
quanto à possibilidade de formalização adequada de modelos
que possam abranger todos esses múltiplos aspectos.

8 O número especial do Journal of Pragmatics, "Involvement on Language- (1994, Vol. 22, 
n’s. 3/4) constitui-se em uma excelente amostra das pesquisas que vêm sendo realizadas a 
esse respeito.
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PRESSUPOSTOS PARA O ESTUDO DA INTERAÇÃO CONFLITANTE1.

1.1. COMUNICAÇÃO, INTERAÇÃO, CONFLITO UMA PRIMEIRA
ABORDAGEM

indivíduo,Qualquer partindo de experiênciasua
é capaz de se dar conta,trivial do cotidiano, mediante uma

mínima aplicaçao capacidade de observação,de desua que
grande parte do tempo durante o qual

indivíduos; atéde vigília está interagindo demais
através dos sonhos, o subconsciente de

recriar situações sãofazcada querepassar ouum o
inter-relacionais.situaçõesinterativas,geralmente

tambémpoderáindivíduo perceberQualquer que a quase
totalidade dessas situações envolvem certo grau de polêmica,

de conflito.de controvérsia ou

àafirmação primeirailustrarPara que,essa
desejamosradical, mencionarpodevista, parecer

já mencionadosalém algunsdefatosdeterminados antes.
indivíduosituaçao doconhecemTodos que repassa seusa

conflitos recém ocorridos pensando no que poderia ter dito.
Também comum é a situação de se imaginar o que se vai dizer,

geralmente nunca funcionadeterminado confronto (o queem
diálogo conflitante não segue padrões regulares

mesmo durante o sono,

porque o e o

se encontra em estado
com os
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interlocutor é previsível).jamais à situaçãoQuanto
onírica, muitos experiênciaconhecem de sonhara com
conflitos de verbalizar (em alta)e mesmo a procurar voz

conflitos, resulta geralmente acordar doesses o que no
indivíduo, pela emoção envolvida. ladoPor outro gestosos

doisnão estão dos citados:ausentes processos vemos
indivíduos (razoavelmente gesticulando sozinhossãos) na

sonhos acordados tentarmos executarrua; nos somos ao um
fatos que comportam praticamente todosTodosgesto. esses

elementos da interação conflitante estão ao alcance deos

nós idéiatermos conceituais, todos temosEm uma
comunicação interativasejarazoavelmente clara do que a e

pois a compreensãoconversação nela ocupa,do lugar que a
impoe,empírica tais naturalmente,de termos aose

questões de método,A despeito desseespírito9 . fato, por
devemos examinar um a um esses conceitos para tornar claro o
sentido no qual estão sendo considerados.

A palavra comunicar deriva do latinosubstantivo
dar a conhecercommunis (comum) a

é próprio; fazer saber,extensão,outro aquilo que pornos
confiar a alguém alguma coisa.

9 impõe
esse

A língua francesa possui 
naturalmente ao espírito". 
termo.

o termo "pregnant" para referir-se ao "que se 
Na língua portuguesa não possuímos correspondente para

nossa observação empírica.

e significa tornar comum,
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Interatividade significa capacidade de agira em
correlação em reciprocidade outros; correspondeou

atividade simultânea recíproca,portanto a uma entree
vários indivíduos que poderão estar agindonãoou com um
objetivo comum.

Quanto à comunicação interativa,
em um processo no qual o comunicador e o receptor participam
ativamente, de modo correlacionado e recíproco, na produção
do sentido.

O processo de comunicação consiste, efetivamente,
séries emissor, codificandododuas de ações:em a e

oferecendo sinais e a do receptor, decidindo
dar atenção às ações do emissor,

será precisoafirmativo, eventualmentequeoe, em caso
fazer a seu respeito.

consiste,comunicação não algumaportanto,A em
sim que as duas partescoisa que alguém faz um outro masa

é inerenteinteratividadefazem juntas. deA ao processo
comunicação e a comunicação é sempre interativa.

Um indivíduo interage com os demais quando procura
fazê-los acreditar em alguma coisa ou fazê-los agir por meio
da apresentação plausível de e valores;fatos entra-se em

se é necessário

essa constitui-se

se elas devem ser aceitas

com os
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interação antecipando-se intervenções do outro, reto-as
Émando-as refutando-as. interferempontoou nesse que a

discussão,palavra, componentesa conversa, a que assumem
seu lugar privilegiado nos procedimentos interacionais10.

já afirmamos.Por outro lado, um certocomo grau,
ainda que mínimo, estará presentede conflito,de tensão, em
muito grande parte das interações cotidianas dos indivíduos,
determinando mais, agressivos,comportamentos ou menos

/leve agastamento atéditados por emoções que vão desde ao
cólera. da interação conflitantefrustração e O ema exame

da comunicação emotiva11interliga-sesua plena acepção, ao
perspectivas aos comportamentos agressivos ee estende suas

às emoções que os determinam.

levaráA experiência empírica de cada indivíduo o
inicialmente, muitojá salientadoadmitir, que umacomoa

próprios procedimentossignificativa departe seus

10 um

nem

11 Quanto àsO conceito de comunicação emotiva vem sendo abordado por diversos autores, i 
diversas abordagens, veja-se o Journal of Pragmatics, 1994, Vol. 22, já referido.

A rigor, nenhum indivíduo "fala sozinho", 
distúrbio comportamental. Porém, temos tido inúmeros relatos de indivíduos normais que 
"falam sozinhos" e declaram que, com isso, conseguem organizar seus pensamentos e (ou) 
suas tarefas cotidianas. Há indivíduos, todos sabemos, que, quando estão sós, realizando 
alguma tarefa material, prática, proferem comentários sobre as etapas dessa tarefa, do 
tipo: "agora vou fazer isso"^ "isto está ruim, vou ter que mudar". Conhecemos relatos de 
outros indivíduos que, ao se autocriticar por procedimentos que não deveriam ter adotado, 
dizem, a si próprios, solitariamente, frases do tipo: "ô fulano, como é que você foi fazer 
uma coisa dessas!". Esta nota visa a lembrar a existência de monólogos (não literários 
dirigidos a auditório), em registro coloquial, por parte de indivíduos que não apresentam 
traços de paranóia ou de anormalidade comportamental.

Quando o fato se dá é conotado como 
tido inúmeros relatos de indivíduos normais 

conseguem organizar seus pensamentos 
quando estão sós, 
as
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interacionais, demais indivíduos,relações bemnas com os
dos demais indivíduos entre eles (procedimentos dos

quais diálogos, fazem parte),as conversas, os parece
além envolvimentode deapresentar, decerto grau e

emotividade, conflito,de abertamentecerto grau quer
estado de latência12.declarado, no decorrer deSe,quer em

fizermos a experiência de ficarmos atentos a trechosum dia,
de conversas ouvidas nos locais mais diversos, constataremos

reúnem para de modoo conversar,
informal, triviais frequênciasobre estão,assuntos com

conflitos terceiros,surpreendente, relatando entreou ou
atépróprios conflitos terceiros,relatando com ou,seus

diversasdiscussões confrontos, deentrando em emesmo,
com seus interlocutores, discussões essas de teornaturezas,

empíricavariável.polêmico observação presta-seEssa a
atividade humana, concebida sobconfirmar o fato de que "a

caracteriza, medida,-largadefrontações,forma de em o
(Greimas e Courtés, 13imaginário humano" s/d: 341) e essas

atravésmanifestadas de condutassãodefrontações

francamente declaradas ou de condutas camufladas. Os autores
básicaspossíveis divisões àduasconsideram quanto

atividade humana compartilhada: contratual a polêmica.a e

12

13 A mídia explora ao máximo limite esse imaginário, através, por exemplo, de telenovelas: 
a qualquer momento em que as sintonizemos o que vamos ver são, principalmente, 
intermináveis bate-bocas ou indivíduos se referindo a disputas com terceiros.

como OS

fato de que pessoas que se

Para que se compreenda essa latência basta lembrar, por exemplo (segundo o enfoque de 
E. Vero), o caso limite representado pelo discurso político que não pode suportar a 
existência de um outro discurso político e que tende a anular o discurso do outro.
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Assinalam também que a vida social enquanto luta de classes,
de competição, é inconciliável sociabilidade,quase com a
fundada na troca e na coesão social.

Embora esse fato facilmente observado14,possa ser
seria muito difícil avaliar, quantitativamente, a proporção

interações consensuais as polêmicas,entre na vida deas e
na história do cotidiano dos homens. Temos

admitir importânciacontentarque nos em a que assume a
interação conflitante dia-a-dia admitindo,de cadano um,
igualmente, seja muito maior tipo devolume desseque o
interação, diversas formas gradações que dasem suas e o
interações consensuais contratuais, cotidiano dosou no
indivíduos

Além da experiência empírica de cada indivíduo, os
comprovam a presença de conflito em grande partefatos que

inter-relacionamentosdos humanos referem-se a que os
história humanidademilhões de de da superpõem-seanos a

de história de conflitos,milhões dede deanos guerras e
macroconflitos representadoslutas. pelasOs guerras

14 ■A maioria dos 
casuais, 
menos preocupação com a 
próprio domínio sobre 
sutis, como sussurrar - 
falante alega estar i 
sussurrando!).

falantes duela inconscientemente até durante conversas aparentemente 
como pode ser observado frequentemente em acontecimentos sociais quando mostram 

i troca de informações com outros convidados do que em afirmar seu 
esses. Seus duelos verbais frequentemente empregam armas muito 

- ato hostil que impede o desejo do ouvinte de entender o que o 
tentando dizer (mas não está realmente dizendo porque está 

Ou então o duelista pode continuar a falar depois que o outro já saiu do 
campo de audição - o que é geralmente um desafio agressivo para obrigar o ouvinte a voltar 
e a aceitar o domínio do falante- (Falb, 1975: 107).

cada indivíduo ou
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(ocorrem, vintepelo menospresente, mundo,no guerras no
infelizmente, indivíduosos sempre

envolvidosestarão têmlutas) relaçãonessas com os
conflitos, infinitamente representados pelasmenores,
discussões. Segundo Danes, altercações entre os homensas e

conspícuo possíveis"oferecem exemplo dosguerrasas um
desastres envolvimento doentioresultam deque um com a
linguagem" trabalhoNeste tomaremos sempre o
termo discussão sentido de desentendimento, altercação,com

em termos mais vulgares, pelas brigas e bate-bocas.ou,

A explicação de tais fatos tem origens biopsicofí-
indivíduo édia-a-diasicas: permanentementeoem seu

de perigosituações de neletensãoexposto a e que geram
certas condições, conhecidas por condições de (no" stress"
sentido biológico e científico do termo). São elas que levam

ambiente demais,homem a interagir eo
manifestação.através diversas deformas fatorde Como

dia a dia, maisagravante, o meio ambiente parece tornar-se,
indivíduosdemaisdesfavorável incluem-se,homem osao e

obviamente,

15

(1994: 253)15

nesse meio ambiente.

Optamos por traduzir as citações ressalvando o fato de estarmos cientes de que "a 
citação não é somente um fragmento de enunciado: ela até poderá sê-lo quando se fizer dela 
uma exploração mínima, porém, com o enunciado virão as palavras, o estatuto do enunciador 
e do destinatário, o modo de enunciação, a intertextualidade..., tudo o que procede de uma 
semântica global" (Mainguenau, 1984: 120) o que tende a agravar os problemas decorrentes 
da operação tradutória.

com OScom seu meio

tudo levando a crer que,
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época, diziaSartre, famosa frase:em sua sua
Hoj e idéialesc ' est autres a mesma aparece

de forma radical conhecidaTannen,expressa menos por por
estudos campo da linguagem interativa (dizendo-se,seus no

ela mesma,
afirma muito compartilhadossão momentosque poucos os
harmonicamente pelos interlocutores, em uma dinâmica inter-

relacionada, falante e ouvinte,por
agradáveisconsequências ambos, plano" com para no

psicológico" tipoonde tenha " desensaçaoe se a ser um
é lugar confortável"de de mundocerto pessoa e que o um

quais ocorreriam asEsses seriam os momentos(1987 : 19) . nos
conflitantes.interações observações danão As autora

seja,procurandoendossam mostrar,estamos aouqueo
cotidianoconflito,maciça humano.de Essanopresença
determinar interesseé suficientemaciça oparapresença

pelo estudo do tipo de interação que convencionamos designar
pelo gênero de conversação ela de-conflitante queepor

termina.

"1'enfer

uma veterana no estudo da interatividade), quando

os momentos usufruídos,



37

Paralelamente variáveis:dessascontextoao
comunicação, interação, conflito,conversação,

agressivoscomportamentos emoções correspondentes,e um
deveráelemento consideraçõesalgumasoutro merecer

específicas: trata-se da oposição entre
àreferimosQuando efetiva,fala falanos pensamos na

espontânea, cotidiana, enfim, modalidadenatural, oralna
através indivíduos interagem,da qual falacomumente os
acompanhada de toda a gestualidade que lhe corresponde.

interesse faladoApesar recente que a vem
apresentando nos últimos lembraranos, a

da matériaexistiu estudodesproporção que entresempre o
escrita e o da matéria não escrita, na comunicação.

assim dizer,respeito sempreA ocorreu, poresse
de distorçãoespécie inversão pelode demenos,ou,uma

desdevalores uma vez que,
manifestaçõeshumanidade,primórdios orais,da as ouos

obviamenteseja, sempre
predominaram, largamente, sobre suas produções escritas.

grande descoberta do século,Landa reporta a
recente e sensacional descoberta da oralidade da linguagem,

"a

as produções de fala dos indivíduos,

se consideradas em seu conjunto,

1.2. A MATÉRIA ESCRITA E A ORALIDADE

a fala e a escrita.

nunca será demais
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muito tempo reprimida rejeitada pelos intelectuaispor e
"textifiés" do fato de ela represente parteapesar que a
maior história comunicaçãoda humana (salvo,na
evidentemente, línguas mortas),nas
imenso oralidadeda cotidiana formigueirosdosoceano
humanos sobre a qual flutua a fina camada da textosfera. Por
estranho não existeque possa parecer esse oceano para os
linguistas fascinados ("medusés") pelo pelos sinaistexto,

página, sinaissobre monopolizam todaa negros que sua
toda a

linguagem" (1985: 31).

enquanto fenômeno espontâneo,fala,Entretanto, a
fala

atéespontânea, disporinterativa depore menos
instrumentos para seu estudo,

o estudo da modalidade oralser estudada: "Conforme sabemos,
da língua ampliou-se consideravelmente nas décadas de 80 e

Análiseteoriasaplicação das da da Conversação90 e a
estudo do fenômeno da oralidade, fora dos

análise línguatradicionalmente usados damétodos para a
Embora consciência(Preti, 1993 : 7) . dasa

organização estrutural da escrita e a da
fato dos estudos darepresentefala não novo no campoum

só na última década, como se vê,linguagem, es-
de modo mais sistemático, e quadros teóricosfala,tudar a

Éobviamente faltam.apropriados importanteplenamente

só muito recentemente passou a

começou-se a

escrita."

em seus diversos níveis ou registros e principalmente a

diferenças entre a

tornou possível o

de que ela represente o

atenção e lhes fazem crer que isso seja a linguagem,
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salientar esse fato para chamar a atenção quanto à ausência
de tradição no que concerne ao estudo da matéria não escrita
e, principalmente, que se refere ao estudo da comunicaçãono
interativa.

Em relação aos discursos orais (e aqui não estamos
referindo discursos interativos) diz, por exemplo,nos aos

"Embora não se tenha ainda uma tipologia detalhada dosRosa:
discursos orais, alguns trabalhos têm lançado luzes sobre o

Omitiríamos(1992 : 11) .assunto" termoo
aplicado à tipologia dos discursos orais" pois,

tipologias definitivas dosdade, não se conhece, de momento,
discursos orais muito tipologias discursosde(e menos
interativos espontâneos).

despeito impulsograndedo tomou,A que
década,última pesquisaprincipalmente sobrea ana

dolinguagem da conversação,falada no campono campo
discurso interativo, há ainda muito por fazer, o que tende a

sentido:validar qualquer tentativa a ausência
ainda mais, quandonota,trabalhosde campo senesse se

espontânea,trata da interação efetiva dia-a-captada noe
indivíduos, da correspondentedia conversaçãodos e que
cotidiano comum desses indivíduos.

pesquisasárea são tão recentesSe asnessa e
não significa que não tenha consciênciaisso seescassas,

"detalhada"

ocorre no

feita nesse

na reali-
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do que representa imenso oceano de oralidade',’ o quando em
confronto escritaprodução da humanidade. Convémcom a
enfatizar descasoaparenteque o que sempre pareceu
predominar, entre os pesquisadores, pela fala efetiva espon
tânea, coloquial, cotidiana e informal,
múltiplos fatores, obviamente,eles, maiorentre a
facilidade que oferece o estudo da matéria impressa, exposta
espacialmente sobre o papel, cotejada com dificuldade dea
registrar dados colhidos a partir do oral. Essa dificuldade

mais aguda interaçõesquandotorna detratase se
espontâneas naturais particular, interaçãodae e, em
conflitante, pois prevenir os interlocutores sobre o fato de
estarem sendo gravados ou filmados invariavelmente destruirá
a espontaneidade dessa interação16. Essa é a barreira que se
depara quando se pretende compor um corpus para a observação
da interação conflitante espontânea.

idéia adequada sobretenhaPara que se uma essa
questão é necessário mencionar meio acaba deque em nosso

primeirospublicado resultadosdos de estudosumser

16

se se

pode ser atribuído a

Alguns pesquisadores que publicam resultados de depoimentos de terceiros declaram haver 
preferido ouvir seu entrevistado, sem gravar a entrevista, simplesmente utilizando o 
processo de anotá-la, em seguida, uma vez que os entrevistados declaram que "o gravador os 
inibe". Tannen afirma que "há um paradoxo inerente à gravação de conversas para análise 
(conforme assinalado por Charles Fillmore) se alguém for responsável ao mesmo tempo por 
coletar dados espontâneos e por assegurar o consentimento dos participantes, pois na 
medida que os participantes estão cientes da presença do gravador, sua conversa não é 
natural". Pessoalmente pensamos que o fato de saberem que estão sendo gravados (ou 
filmados) prejudica totalmente a espontaneidade da comunicação, mormente se se tratar de 
uma interação conflitante.
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registrosefetuados sobre pesquisadoresde fala. Os que
Análisetrabalharam Orais,de ProjetodoTextos NURC,na

material,observaram extenso gravações decomposto por
formais entrevistas. pesquisadores,elocuções de Essese

porém, ressalvaram o falaa
espontânea. Referindo-se diálogos registrados,dosa um

"é importanteafirma uma das pesquisadoras examinou:que o
diálogoemboraobservar real, denão trataque, umse

espontâneo, no sentido de ter acontecido por
sido gravado (Brait, Embora1994 : 189) . nãosecretamente II

"real",docompreendamos acepção termo nessasa
objeto dacircunstâncias, fica perfeitamente claro que o

constituído por diálogosanálise foinão e es-
interaçãoobservados entre osna

indivíduos.

Essa é
momento no qual o

modalidade oral da linguagem: dificuldadea
registrarà surpreenderdecorresponde conversaseque

espontâneas, nas
convivência diária entre os indivíduos.na

estágio desenvolvimentode daspresenteNo
interindividual,interaçaorespeito da nãopesquisas a

teórico uma metodologiademodelodispomos ainda de eum
interação como todo no qualenfocarapropriada para uma

"desprevenida"
"efetivos

pontâneos 11

a grande dificuldade que sempre se apresen-

acaso e de ter

voltar-se para
foco das pesquisas começou atou desde o

fato de não estarem examinando

diversas situações interativas que ocorrem
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múltiplos interagem interferemaspectos sobree uns os
Falamos dos aspectos verbais,outros. dos não verbais e dos

de conteúdo psicológico e emocional.

afirmação acima independeA do conflitodegrau
que possam apresentar as diferentes modalidades da interação
espontânea dos estilos conversacionais se vêemnelase que
incluídos.

àrelativatarefa elaboraçãoA do modelo
mencionado é uma tarefa complexa que convoca, como veremos,

domíniosdiversos conhecimento.do motivoPor esse a
perfeitamente à análiseelaboração do modelo adequado

certamente um trabalho mais apropriado a
realizado por uma equipe interdisciplinar do que porser um

impedepesquisador isolado. fato nãoEsse tentemosque
prestar nossa contribuição para elaboração desse modelo,a
através deste trabalho.

aludida deverá ser
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2. A INTERAÇÃO CONFLITANTE

2.1.INTERAÇÃO, CONVERSAÇÃO E CONFLITO

modelos atuais para o estudo da linguagem interacional

Há muitos modos de assinalar

interesse pelos fatos da interação.

fazê-lo consiste seguirformaboa deUma em os
númeropassos

especial da Revista Langages sobre o diálogo interação
em primeiro lugar,Esse autor se refere,5-9) .verbal (1984:

de modo muito amplo, ao
locução pelo método da linguística estrutural,daterreno

cujo germe remonta a Saussure.

imperialismo generativista impediunãoO que a

Bally e a enunciação, depois com Jakobson, o qual descentrou
"suscetívelproveito delocutor demensagemumaemo

polaridades diversas",

2.1.1. Estabelecimento de um quadro de referência quanto aos

e enfim com Benveniste que desde 1946

termo no

e a

o caminho pelo qual

trabalho que foi levado a

campo da linguagem humana desembocaram no

para o

linguística da locução não estabelecesse pontos comuns com

de Guespin na introdução que escreve

as pesquisas no
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levantava pertinentes àquestões interlocução, jáas
insatisfaçãodemonstrando linguísticaem relaçãoa a uma

centrada sobre insatisfaçãopuramente locutor,o essa,

aliás, que é antiga e constante.

linguística francesa partirA
de fontes diversas, forma de abordagem dos problemas desua

éinteração. fonte eslava, trabalhosUma dea com os
Jakubinsky, Volochinov, últimode do baseadosautoras
diretamente contradiçõesdas relações deterrenono e
classes.

idéia de
da língua não constituídasubstância verdadeira eraque a
formas linguísticas,sistema nem peladeabstratopor um

pelo ato psicofisiológicoenunciação-monólogo isolada, nem
fenômeno social interaçãodapeloprodução,da massua

verbal realizado através da enunciação e das enunciações.

surgimento interessedo sobredofalarPara a
convémUnidos mencionarEstadosinteração que essenos

Wilkindoautores passam a se ocupar quequecongrega
comunicação".de.designa, 1981, "nova Esses autoresem

colégio invisível, constituídoespécie decompõem poruma
aventura psiquiátrica,colaboradoresBateson naseuspore
Waltzlavick,citar alguns, maissomente e,paracomo,

indiretamente, o sociólogo Goffman.

foi constituindo, a

impor-se aNos anos de 80 a 90 começou a
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consideraçãoNessa sobre fontes Griceas vem
citado como o mais famoso dos normativistas conversacionais,

Shannon popularizadoenquanto linguistasentre os por
Jakobson como aquele
pesquisadores reunidos etiquetasob Wilkin,de " novaa
comunicação" (Guespin, 1984 : 5-9) .

2.1.2. A relação entre Interação e Conversação

interações sociais pertencem mi-daAs ao campo
crossociologia interacionista (etnografia comunicaçãoda
etnometodológica).

pesquisando procedimentos interacionais,Gottman,
"A conduta de um organismo tem valor comunicativo,pos tuia:

Essa afirmação se
"A redução da incerteza está assentadacompleta por outra:

incondi-
(1979: 31).cionais de conduta"

capacidade empirica de observar fatos leva-nosos anossa
procedimentos interativos, qualquerperceber que, seusem

a cujos modelos procuraram escapar os

na diferença entre as probabilidades condicionais e

o grau de incer-no sentido social. se se prestar a reduzir

a simples aplicação deQuanto a essas afirmações,

teza na conduta de um outro organismo".
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indivíduo colocado em face a um estranho, por todosprocura,
socialmentemodos permitidos, colher, sobreos seu

interlocutor, mais possível,rapidamente conjuntoo um
mínimo informações das quaisde necessita, condiçãocomo

Éindispensável para viabilizar interação comunicativa.a
interessante algum motivo ele nãonotar que, se por as
obtém, mutismo instala facilidade. precisaEleo se com
constituir, mente, seu

Até o momentointerlocutor, para com ele poder interagir. em
informações,dessasentrar posse o que oque consegue na

lhe é estranho, éindivíduo sente outro, que
identificada depodeemoção ser comoqueuma vaga

desconforto e insegurança.

indivíduosEm determinadas circunstâncias sociais,
limitam-seladoladocolocados aoua

àstriviais, logofáticascomunicações procuram,ouou
alguns dados mínimos,interativas, colherprimeiras trocas

pré-requisito estabelecersobre paracomopessoa,essa
A sensação que possuímosqualquer tipo de nessesconversa.

soubermos sobreé nadade nossoseque,acasos
afora as mencionadasnada teremos a dizer-lhe,interlocutor,

é digno de nota imediatolado,trivialidades. outroPor o
indivíduos manifestam pelaalguns trocadesinteresse que

interlocutor nãoassim que percebem queinterativa, seu se
assimoutros termos,alinha entre em quepares,seus

interlocutorpossuir denão assuntospercebem seucom

em sua por assim dizer um perfil de

em relação ao

a um total estranho,



47

caráter social daDessa

comunicação interativa é, em geral, fortemente marcado.

consideraBouacha interação dasa como uma
dimensões da
compreendida através de duas interpretações:

a) A interação pode marcar uma relação forte entre
práticas sociais. Esta

recobre trabalhos de Searle,concepção os
ins-Lakoff, Labov seque

pragmática sociolin-quadro deno umacrevem
gíiís tica, ef e-trabalhos

Bourdieu, inte-tuados pela equipe de que se
social da palavra.do uso

datrabalhosSão as regras
interação procurando estabelecer relações entre
o que é dito e o que levando-se

por um lado,em conta,
operadas no seio de uma comunidade e por outro,

simbólico confere,poder certasque emo
condições, o exercício do discurso.

interaçao éde compreendersegundo modob) O a
considerá-la quadro da argumentação;no esse
modo postula que toda tomada de palavra instau-

impostarelação de força, sofrida,ou

"mise en discours"

as mudanças linguísticas
se faz dizendo,

que buscam definir

forma vê-se que o

Gordon e

interesse comum.

e afirma que essa pode ser

práticas linguageiras e

e Fanshel,

ressa pela análise

ra uma

mas também engloba os
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marcando uma vontade expressa ou oculta de agir
e implicando uma preocupação ar-sobre o outro,

Égumentativa, orientada conclusão.para uma
relativo à interação,fato bastante claro, que

relaçao não somente depende de hábitosessa e
de imposições sociais, também demas

compartilhado sobre comunicadaso as normas
esses elementos recobrem,ção ; segundo o autor,

pré-constructos quaisou pressupostos sobre os
fundamenta, peloparte,se menos, aem

interação discursiva. Para Bouacha, trabalhavam

essa últimado Centro Semiológico de Neuchâtel,
GriseBlaize (Bouacha,inspirada Jeanpor

32-35).1984 :

semânticavista dedeAdotando ponto umao
primaziaafirma doMainguenaudiscursiva, que a

perspectivainscrita deestáinterdiscursivo umana
constitutiva relaçãoheterogeneidade une, em umaque

Mesmo do discurso e seu Outro (1987: 90-93) .inextricável, o

sistemase .conversação correspondemInteração a
deTantopretendem pertencer mesmo que,aoque

113)

campo17

um consen-

17 Em princípio essa relação convoca a problemática sobre a redutibilidade ou 
irredutibilidade de uma teoria'à outra; de modo igual, segundo Dominique Mainguenau (1987: 

a irredutibilidade das teorias científicas constitui uma questão irritante para os

e anessa linha (em 1984), as equipes de Ducrot
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acordo Kerbrat-Orecchioni, Análise da Conversaçãocom a
teria nascido da aplicação de certos principios sobre alguns

particularmente tratáveis interações sociais.decasos
àQuanto conversação, da formaautoraa mesma resume

seguinte três atuais tendências França,as que surgem, na
segundo análiseprolongamento da doautora,a como um
discurso:

realizações oraisa) leva dacontaa que em as
língua (abandonando o interesse quase exclusivo
pelas produções escritas);

da abordagem dialogai (e não mais apenasb) mo-a
nologal dos fatos discursivos);

da abordagem de tipo comunicativo (em lugarc) a
imanente)perspectiva estruturalde euma

(1978: Introdução).

introdução daBerthet, constanteBarthes nae
éafirmam:Communications, dosconversaçãorevista um

assimtirarem valor, se podeassistemáticos seseupore
de sua flexibilidade formal" ... sendo a conversaçãodizer,

jorrasocial foraatividade deque para umauma

irritante

"a

epistemólogos, uma espécie de aporia - irritante porque as leis da teoria restrita 
reinterpretadas pela teoria ampla nem são exatamente as mesmas e nem são completamente 
outras. O que instaura a possibilidade de infinitas controvérsias nas quais as posições 
defendidas representam apenas as consequências de opções filosóficas. O que parece se 
produzir, na realidade, quanto à transição de uma teoria a outra, é a substituição da 
ontologia de uma pela ontologia da outra.

objetos que oferecem um discreto desafio à ciência por serem
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tipologia da estrutural"e escapa, capturasem cessar,
(1979 : 285) .

Naturalmente voltarteremos abordar temaque a o
partes deste trabalho, uma

essa integra interação conflitante, paralelamentevez que a
aos aspectos interativos não verbais.

2.1.3. A relação entre o binómio Interação/Conversação e
Conflito

conflito,abordar denoçãoVamos agora a na
variável conjunto: interação,terceirarealidade doa

necessáriovariáveis é dizer,conflito,conversação, que,
pode destacar nitidamente das outras,não umas no casose

inúmerasconceituar de formasestudo. Podemosdeste essa
lógicoempirismovista seriadode nãonoção. pontoDo

aprofundá-la,necessário lato sensu, uma vez que a
compreensão desse termo se impõe ao espírito.

conflitoMainguenau noção de (dePara a

constitui-secontrovérsia violenta) deaspec toem um um
das relações explícitasma is geral: duasfenômeno entreo

A polêmica se articula sobre a duplaformaçoes discursivas.
discursivo:interincompreensão atravessa o espaçoque o

7/

relativo à conversação, em outras
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conflito conversacional ocorre quando, em determinado espaço
discursivo, há discursivasformações opõemque se see
rejeitam. Cada uma dessas formações como negativastraduz e
inaceitáveis unidades de sentido construídas pelo Outro,as

É através dessa rejeiçãooposição às próprias.em suas que
cada um dos participes da interação constrói sua identidade.

Qualquer formação discursiva, si, opõe dois conjuntos deem
categorias semânticas: as que são reivindicadas que sãoe as

unidades positivasinteração conflitanterejeitadas. Na as
categorias negativasprojetadas sobredo sãoOutro ouas

própria formaçãorejeitadas de seu próprio sistema e de sua
discursiva. (Mainguenau, 1987:

controvérsia, opiniõesDascal19 sobre aexpressa,
considerando-a, porém, ainda sobpróximas às de Mainguenau,

afirma que qualquer pessoaDascalaspec tos:outros que se

controvérsia chamaseriamente engajadaveja para siem uma
criticar maisdeobrigações, oponente, ocomoas

in ãO

19

discurso 
interesse 

Dessa 
discursiva.

Marcelo Dascal é professor e pesquisador na Universidade de Tel Aviv. Tanto quanto o 
saibamos é um dos pesquisadores que mais se tem interessado pelo estudo da estrutura e da 
controvérsia conversacional. Devido a muitos fatores, o acesso a suas pesquisas se tem 
tornado difícil.

90-93)18

o 
cotidiana.

É necessário assinalar que a atenção proporcionada pelos pesquisadores 
polêmico com foco em controvérsias, por assim dizer, literárias, precedeu 
sobre a polêmica ou conflito na comunicação interativa espontânea, oral, 
forma, vários autores se ocuparam do discurso polêmico e da controvérsia 
tomando por base as manifestações escritas desses discursos, para os quais é possível 
estabelecer certas distinções, sugeridas pela retórica: sátira, panfleto, diatribe, etc. 
Mainguenau distingue nesses tipos de discurso um nível dialógico, dado como o da interação 
constitutiva, e um nível polêmico, responsável pela heterogeneidade mostrada, pela 
citação, em sentido amplo. (19R7: llfl)
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efetivamente possível posição do de,outroa comoe,
própriosdefensor, defender total exaustivamentee seus

vista, independentemente dade firmeza dapontos crençae

que neles possui. Essas obrigações, segundo afirma Dascal,
àdo verdade",não solenementetantasnascem amor vezes

do objetivo primário desimevocado mas nascem
que é,D ogo, simplesmente, o de ganhar. Em outras palavras.

de oponente
papéis que indivíduo,j ogos interativos, tododecorrer dos

é levado jogar em sociedade.enquanto ser social, a

tão típicojogo revela-seDesse modo o aspecto de
defrontações,deimaginário quandohumano aspectodo o

AliásCourtès.Greimasmencionado parece-nos que oepor
prática, inerenteprimeiro aspecto é, ao segundo,na

ambos caracterizam grande parte das atividades comunicativas

fato deO ponto crucial desse processo
início instala,delogocomprometimento se noqueoque

pode entrar em choque (eluta,sentido de ganhar quasea
obrigações de entender denecessariamente entra) as ecom

ambas ditadas pelo e pelosentendido,ser
princípios da cooperação e da caridade. 1989a: 155)(Dascal,

adversário ébom argumentotemSe queumseuo
então não

interindividuais que exercemos em nosso cotidiano.

nascem dos papéis, e de defensor,

como razão,

"amor à verdade"

assumidos no

preciso destruir para vencer a discussão por que

reside no

e que
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representa-lo argumento realmente é,esse
por que não ibid.).(id. Desconsiderar

falsear deliberadamente representação do argumento doou a
adversário procedimentocorresponde possuia um que a
vantagem estratégica de adversáriotransformar esse em um

hebraico,"golem". Golem, termoou em um
significa autómato, coisa em alma. Segundo lenda nascida no
gueto de Praga o rabino Loew construiu uma figura em argila

transformava em ser vivo mediante palavras cabalísticas,que
quando queria usá-lo seu serviço.a

de argila caiuretorná-la desfez-se).estado e essa eao
controvérsiasfigura para afirmarDascal que nasessausa

criar"há podedois golemsoponentesentre eseque
(id. ibid.).

facilmenteconflitante emborainteração outras possam ser
Voltaremos"batizadas",identificadas noe

tema quando abordarmos o aspecto lúdico presente nas
interações sociais.

Os pontos básicos das postulações de Dascal sobre
àsperfeitamenteaplicam-se interaçõescontrovérsiaa

triviais:mais postulações,espontâneas essas que
aparentemente parecem pôr à mostra um fato óbvio, estão, na

artifício, estratégiaidentificandorealidade, um uma

"homem de palha"

controlar"

"to misrepresent it"?

Essa criação estratégica que Dascal identifica com

a esse

clareza constitui-se em uma das estratégias fundamentais na

menos bom do que

(Um dia esqueceu-se de

jogo interativo.
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fundamental e básica, embora elementar, que subjaz a toda e
discussão,qualquer constitui própriorealmentee que o

âmago do relativoproblema artifíciosaos recursos e
utilizados interações conflitantes. DascalOnas que

éenfatiza comprometimento vitória possuique o com a um
aspecto existencial profundamente estabelecido, estandoque
relacionado prestígioreputação doscom a e com o

está tambémcontendores associado, inextricavelmente, às
à estratégia e à própria substância do conflito.táticas,

A interação conflitante faz uso de todo um rol de
pragmáticos,estratégias cuj aartefatosde natureza se

(id. :identifica com a dos 156) , o
existaafirmarleva estruturaautor caso umaqueo aque

seráespontâneanaturalsubjacente e essaconversaa
pragmática. afirmação reside todaforçosamente Nessa a

mecanismos da interaçãodificuldade de compreender todos os
conduta pragmática que rege abrangeconflitante, aa

não só os aspectos verbais como também os não verbais.

20

o

qualquer
Mediante
qualquer

Aliás, reportando-nos aos conteúdos de nossa pesquisa anterior, sobre o uso pragmático 
de enunciados proverbiais nas interações coloquiais cotidianas, relembramos que uma das 
conclusões a que chegamos é que a "pretensa sabedoria dos enunciados proverbiais" é 
realmente pretensa, e não real. A propósito da desmistificação que as afirmações de Dascal 
operam sobre os processos de discussão, ocorreu-nos o provérbio "Da discussão nasce a 
luz". Ora, segundo o que vimos de expressar, na opinião de Dascal, opinião que endossamos 
plenamente, o aspecto lúdico está tão arraigadamente instalado em toda e 
discussão, que dificilmente ocorre a capitulação de qualquer um dos oponentes, 
nossas observações empíricas, e se estivermos alertados e bem atentos ao fato, 
ponto de vista se torna defensável nas inúmeras oportunidades de confrontos proporcionados 
pela vida social, tanto pública quanto privada. Quantas vezes não vemos políticos, por 
exemplo, defendendo pontos de vista que aparentam ser, pelo senso comum, indefensáveis, 
mesmo ocorrendo nas inúmeras discussões triviais do cotidiano dos indivíduos.

jogos e dos passatempos20



55

Do ponto de vista da conduta verbal estratégiaa

é,(1989) efetivamente, uma das mais utilizadas estratégias
pragmáticas consiste designaautore no que o por
manipulação do "status questionis " . Essa manipulação pode
ser percebida empiricamente:

próprias discussões àsoutrosa nossas com ou que se
terceirosentre observarmosprocessam para que, em seu

é possíveldecorrer, verificar mudançaconstanteuma
estratégica do alvo da discussão, como artifício para vencê-

Esse procedimento consistela. durante todo decorrerem, o
da discussão, escamotear os tópicosprocurar constantemente,

tentando confundi-losestão embaralhá-los.em pauta,que e
consiste manipular tópicosEm outros termos, em os

sucessivos através dédiscussão, afirmar,da do recurso
o interlocutor

para discuti-lo,enfoca determinado ponto, que não é aquele
estátópico do qual tratando naquele momento,seo em um

descritopode de escamoteaçõescomoque serprocesso

discussão.tópicos Evidentementesucessivas dados o
utilizadoprocedimento pode qualquer dosser por um

O conjunto do processo pode ser comparadointerlocutores. a
sucessivos de esquivança recíproca quanto aos tópicosatos

encadeados e sucessivos do conflito. Essa manipulação torna-
fácil discussão,damuito calor tendo vistanose em o

terreno já movediço da linguagem, mais movediço ainda quando

durante todo o seu decorrer e a cada vez que

que Dascal identifica em Controversies as quasi-dialogues"

basta que estejamos atentos ou
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linguagem interativade espontâneatrata dasse e e

interações conflitantes21. assistem àOs de foraque
polêmica, espectadores, identificar,desãocomo capazes
rapidamente, artificio muitascostumaesse que ocorrer em
discussões; faz porém parte dos procedimentos estratégicos

participantes fingirdos utilizandonão estão talque
artifício

Conforme observa Dascal,
jogo queser jogado,

interação conflitante necessita conservar peloporque a ou,
argumentativaostentar estrutura aparentementemenos, uma

lógica. essência jogo seriado de falsearentãoA a os
conteúdos estrutura argumentativaconservando aparenteuma

recursos verbais,para o que contribuem, tanto os quanto os
aléminterferem,verbais, jogo dos fatoresqualnão no

emocionais ecognitivos, os

pesquisadores referem fatoOutros mesmoo
interaçãotipos conflitante.derelativamente outrosa

interações conflitantesexemplo,estuda,Gottman aspor

conjugais e também observa que nelas o intuito é sempre o de
aparente estrutura argumentativa (1979). Nessepreservar a

21 Atribuem a Richelieu a frase: 'Dêem-me seis linhas escritas pela mão do mais honesto 
dos homens e encontrarei motivos para enforcá-lo'. Poderíamos conceber uma alteração dessa 
frase para 'Dêem-me algumas palavras ditas, em boa fé, por um homem e encontrarei motivos 
para entrar em conflito com ele'. Essa possibilidade se deve ao caráter de jogo contido na 
linguagem, que os parágrafos acima procuraram descrever.

os psicológicos.

na interação há um jogo a
se processa dentro de certos limites,
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tipo de interação conflitante também não há liberdadeuma
irrestrita das estratégias artefatos pragmáticosno uso ou

distorcer posição do outro. artefatosdessesOpara a uso
incontável número de regras que variam tambémobedece

de níveis hierárquicos e

diversas. defini-losde correspondenaturezas Tentar a

não somente a estrutura da conversação,tentar penetrar, mas
a da conversação conflitante, em particular.

é pesquisasCurioso muitas dasnotar queque
conflito focalizam o par conjugal,estudam a interação e o

também pela falta desobre outrosassunto paresmasesse
(mais difícil seria observarestáveis observação aspara

sócios, amigos,relações entre irmãos, etc . ) .

"Éafirma:respeito estudosdesses GottmanA
área:história da pesquisadifícil nesta aumaescrever

do modo pelo qual o conhecimentotarefa é difícil por causa
é transmitido nas ciências que envolvem o comportamento. Os

rapidamente disseminados levandonãoconceitos são se em

estejam fatode bemquantoconta o

issoobservando não11) .(1979 : O autor prossegue que se
físicas pois, por maisciências temasque oscom aspassa

comunidade intelectualsejam tematraentes campo, anesse
discuti-losevitarpodido durantefacilmente eventos

eminentemente sociais (id. ibid.).

estabelecidos"

não só pelo interesse que as ciências comportamentais mantêm

de acordo com incontáveis fatores,
a um
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Independentemente de concordarmos ou não
curioso vista,de interessaponto dizer éo que nos que
Gottman procura rastrear a tradição histórica e sociológica

àrelativa interação conjugal, assinalando interessantes
resultados.

Entre esses, os das pesquisas de Terman et alii que
confirmação cruzada das pesquisas de Ortaos

Hawkins e Johnson (1969)(1950), (1970) que
apreciável variáveis,dentre rol deconstataram que, um

evitar discussões constituiria fatoragressões dee
infelicidade discutirdesgaste enquanto argumentar,e e
resolvendo os conflitos por discussões, constituiria fator de

Pesquisa de Locke mostrou queajuste e felicidade (id.: 13) .
"acerto de desacordos ou diferenças"o

outras variáveis para o divórcio. Resultados análogos foram

por Philips mostrou relações positivasobtidos (1975) que
entre um estilo conflitivo e a satisfação conjugal.

Buttenweiser, Johnson WilsonFerguson,Terman, e
publicaram em 1938 um trabalho (que marcou data quanto
sofisticação metodológica) onde, além de outras constatações

verificaram,de grande interesse, fatos,entre outros o que
respeito da opiniãodechamaram sobre" caos a os

felicidade conjugal"determinantes da (apud Gottman,
1979 : 3 ) .

a sua

com esse

e Hicks e Platt

contribuia menos que

fornecem uma
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despeitofatos de poderemOs ser
interpretados lado,como uma por um

dificuldades tradiçãode estabelecerapontar se umaas
pore,

tradição não possalado, talvezmostraroutro serque essa
linguagem sim dasdo estudo dabuscada mas nono campo

fim,ciências comportamentais. fornecerProcuram, umapor

variáveisilustração prática quanto às relações entre as
interação, conversação, conflito.

cons ideradas,Essas variáveis podem ser
poderão trazer esclareci-combinadas,análise, as que,como

conversacionalà desderelativos estruturamentos seque
diversos aspectosmodo de buscar integrar seuspense

pragmáticos .

em última

em um

histórica quanto ao estudo da interação conflitante,

mencionados, a

digressão, procuram,
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estrutura subjacente às conversas espontâneas?

Aqui chegamos ao ponto torno do qual estãoem se
desenrolando, pesquisadores da área,entre as presentesos

discussões comunicaçãosobre interativa conversacionala
espontânea22. é pesquisadoresDascal dos têmum que
participado ativamente dessas discussões, preocupando-se com

àrelativos conversac ionaltodos temas estruturaos e,
à controvérsia conversacional.particularmente, Esse autor

lingúisticas, linha pragmáticaafirma ciênciasque as e a
insuficientes, atéelas compreendem, mostraram-se oque

momento, para responder certas questões sobre a estrutura da
do ponto de vista pragmático,conversação23, estrutura que,

obviamente, à da interação comunicativaestá correlacionada,

22

mesmos que

23

que

Se 
áreas.

A publicação intitulada (On) Searle on Conversation, compilada e introduzida por Herman 
Parret e Jef Verschueren em 1992, é constituída, inteiramente, por artigos de diversos 
pesquisadores, versando sobre a conversação e sua possível estrutura. Julgamos que essa 
publicação presta-se a mostrar, de modo excelente, o atual estágio das discussões sobre o 
tema, tanto mais que todos os autores dos artigos são linguistas conhecidos, que vêm 
estudando o assunto, de longa data.

Pensamos que essas discussões são tão fundamentais quanto os quadros teóricos já 
aparentemente estabelecidos. Quem se propõe a pesquisar em qualquer área tem que levá-los 
em consideração para não condenar seu trabalho a uma obsolescência ainda mais rápida do 
que aquela que normalmente costuma, por motivos óbvios, ocorrer com a maior parte das 
pesquisas. Falamos, evidentemente, do progresso geral das ciências. Se as pesquisas em 
humanidades pleiteiam o mesmo estatuto das realizadas em outras áreas, é necessário 
lembrar que, em contrapartida, elas também estarão sujeitas aos mesmos fatores 
costumam interferir com a atualidade das pesquisas em outras áreas.

Esse é o motivo que determina nossa preocupação com as presentes discussões em torno da 
existência e da natureza da estrutura conversacional. Preocupação que, no caso deste 
estudo, superou o desejo de aplicação prática de qualquer linha teórica exclusiva e bem 
definida

2.1.4. A questão ainda sem resposta — Haverá uma
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que a engloba Dascal, declarando que " o

segredo da de aloja-seresponder diretividadearte na e

clareza da (1992: 35), propõe questãoa

fundamental: estruturadas"?

A despeito de tudo que se tem realizado no terreno
da Análise Conversacional, ainda não se chegou a conclusões
satisfatórias relação cuj apergunta, resposta,em a essa

deverá também explicar em quais elementosafirmativa,caso

apóia quais são Muitoestruturaessa se e seus esquemas.

teóricaspossivelmente considerações estudosas e os que

linguagemde reflexão de observaçãobasetomem ou acomo
poderão contribuirespontaneidade,interativa, toda suaem

para as respostas a essas perguntas, relativas à estrutura da
conversa espontânea.

das maneiras de proceder em relaçãoUma a essas
dúvidas essenciais a respeito do fenômeno interativo parece-

dominios fornecer modelospesquisar possamqueosnos ser
teóricos que possam vir a explicar, na complexidade de seus
múltiplos aspectos, o conflito interativo espontâneo.

ponto .convém éobviamenteesclarecerNes te que
possível proceder a análises e estudos práticos sobre textos

selecionando-sepolêmicos controversos, apenas um. qu. .e
abstraindo-sealguns de tantoaspectos aspectose osseus

não verbais quanto os relativos à emotividade, na linguagem.

pergunta"

e na qual se insere.

"Serão as conversas
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prática de análisesextensa feitioA desse comprova essa
possibilidade. Sobre os textos polêmicos, mesmo interativos,
citamos, análisesexemplo, privilegiamcomo as que os

retóricos), opositivosmarcadores (que textosos nos
polêmicos se opõem de atenuação), tomadas de turno,aos as

assimcorreções (autocorreções, heterocorreções)as e por
diante.

é interesseNão nem esse nossoesse
é contribuirpretendemosenfoque. 0 paraprocurarque

encontrar resposta à questão fundamental "serão as conversas
e para a questão que lhe é decorrente:estruturadas?"

existência dessa estrutura seja confirmada como definir-lhe
Partindo dessas perguntasnatureza? procuramosa

teóricos proporcionadoscorrelacionar quadros por

disciplinas diversas para verificar o oferecerterãoque a
subsídios úteis à discussão em torno das respostas àscomo

mencionadas questões.

efeitos semânticos da argumentação na linguagem (os aspectos

caso a

porém nosso
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O PONTO DE VISTA PRAGMÁTICO:3 . ENFOQUE QUE ABRANGE TODOS
OS ASPECTOS DA INTERAÇÃO CONFLITANTE

Muito fala em pragmática, dias presentes.se nos
áreasdiversas do conhecimentoEm termovemos esse

se
os pressupostos fundadores da Pragmática,

da Pragmática Lingúistica,em geral, em particular.

Para que possamos abordar
torno da identificação de uma

possível estrutura da conversação temos

partir dedescrever (o faremosantes procurar queque a

o que hoje representaalguns autores)
mais norteiaabrangenteenfoque trabalho,esteque

derivaPragmática do filosofiadatermo grega
pragmatismo (Kpccyi.ia.Ta.) que significa atos, eventos, negócios.

escolhidofoi pelo norte-americano CharlesEsse termo
aparentemente no decurso de discussõesPierce,Sanders com

décadaWilliam James de 1870, defendendooutros, nae um

procurando resumir alguns conceitos fundamentais relativos a

tão pertinente às questões em

a visão pragmática

3.1. A PRAGMÁTICA

esse tema.

sua natureza,

incorporado ao título de obras: uma razão a mais para que

o atual estado da ques-

procure rememorar

e de
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modo de claras idéias,tornar mais precisamente,as ou,
determinar

significações dos conceitos intelectuais,as seja,ou

daqueles sobre quais raciocínio pode depender"os o

(Enciclopaedia Brittanica, 18 : 413) .

O pragmatismo foi popularizado pelos escritos de
James durante a primeira década do século vinte.

formulação originalA pragmatismodo Peircede
consistia considerar é idéia"que detemosem a que um
objeto qualquer nada mais é senão soma das idéias de todosa

imagináveis atribuídosefeitos nós objeto,os por a esse
(idéias) práticoefeito qualquer"terque possam um
(Ferreira, 1994) .

"O adjetivo pragmático, de um ponto de vista geral
significa: fatos"corrente, que osuso

teorias filosófico,"No uso o

pragmatismo é um empirismo pelo qual se julga a verdade de

pelos benefícios delecomportamento, resultam."quese um
1985 : 5) .(Eluerd,

De acordo com Van Dijk, lin
guístico da pragmática supõe a compreensão de seus fundamen
tos que sao, por um lado, conceituais (os que dizem respeito

"que

"método de lógica,

o estudo filosófico e

um método paradefendendo um

uma lei pela qualidade de suas aplicações práticas e julga-

1958, Vol.

e no leva em conta

desconfia das
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da interação), empíricose,

(os dizem respeito à investigaçãoque das propriedades
psicológicas sociais do linguísticoe processamento da
interação comunicativa). (1992: 74)

objetoPara Vogtz específicode estudo dao
pragmática é domínio das relações linguagemo entre e
ideologia, a

de representações (ideologias sentidono
restrito) podendo também abranger, certosmas em casos, a

(1980: 130) .

nome

'pragmática' está infimamente ligada à idéiade de outra
disciplina 1 semiótica' 1 semiologia *decom o nome ou que

(Dascal, 1982 : 8) .

Pragmática,definir divideJacob, tentar aao a
linguagemfilosofia duas grandesda correntes:em a que

corresponde à preocupação com a relação entre a linguagem e
trata dos aspectos semânticos,realidade,a e a que

à preocupação com a relação entre o significadocorresponde
linguístico frases,das dostrata aspectosuso e queoe

A linha divisóriapragmáticos 1984 : 324) .(Jacob, entre as
linguísticas pragmáticasanálises não pragmáticas ée as

estabelecida tomando-se em consideração o fato de levarem ou
não em conta os

sociais"

surgiu por volta deste século"

"má consciência ou mentira piedosa"

"A concepção moderna de uma disciplina com o

por outro,à análise da ação e

e que

fatos ordinários da comunicação humana. Tem-

última não só entendida como sistema de "idéias
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dos análisetrabalhostermos de prática têm sidoque
efetuados do que em termos da existência de uma teoria geral

unívoca éfato fundamentalcoerente quantoe que que a
este trabalho de pesquisa - persiste em constituir-se em uma

despeito incontáveislacuna, dos práticostrabalhosa

realizados inconvenientesIsso mostra (quenesse campo. os
têm sido apontados pesquisadores)alguns depor
apressadamente procurar proceder a aplicações práticas antes

teóricos compatíveis objetivosquadrosque os com os

específicos da observação desejada estejam suficientemente

definidos e amadurecidos.

primeira dificuldade tentativa doA na
síntese pesquisases tabelecimento das dade no campouma

até tempos muitoPragmática é que
recentes,

considerar uma possível divisão daPragmática pode-see a
primeira em três tipos: a)

ouvinte, do
considera Pragmáticab)emissor receptor; que ao comoao

te c)lugar de encontro o

tentativa de ajuste entre os dois tipos anteriores e segundo
da informaçãotransporteacrescentardeve-sequal ao oo

como disciplina claramente delimitada.

se buscado avaliar as conquistas da pragmática muito mais em

que corresponde à Linguística Pragmática, que representa uma

o que concebe a comunicação como

e de expressão de subjetividades;

Para estabelecer-se a relação entre a Linguística

meio de transportar a informação do locutor ao

essa não se apresentava,
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jogo dos papéis se
reconhecem como tais, agem como tais e assim fundam comuni
dades linguísticas, em um mundo humano (Eluerd, 1985 : 184) .

AS ANÁLISES RESULTANTES DAS CONCEPÇÕES EXPOSTAS3.2.

Linguísticamencionada tripartição daA
tipos de análise:proporciona três

linguísticasanálises distinguem1. As que a
língua, significação interiorizado desistema não,de ou

é, particularisto de cada deatousos comunsseus
comunicação expresso através da fala.

situam na linha mal definida2 .
procuram esquadrinharonde língua falatorna osqueese

/édessa passagemque a para apassagem,processos

deixaatravés da ajuda dos elatraçosenunciação, que no
enunciado.

análises que tentam abordar a linguagem3 . As em
recusandoordinários postulado docomuns, oouseus usos

interrogando-se sobre a emergência

pela comunicação.comunicação Somentelínguada e asna
análises desse último tipo são efetivamente pragmáticas.

As análises que se

dispositivo língua/fala e

e os atos pelos quais os interlocutores
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Dispaux considera tripartição de outraessa uma
forma. (1984: 69-71),
por pragmática recobre três tipos de procedimentos:

1. estudo dos linguagem,O de baseadoatos em
distinções constativo performativo,entre entreo e o o

o perlocutivo entre atos diretos (Austin)e
atos indiretos ou derivados (segundo a ampliação sugeridae

Para Dispaux tal corrente pragmática apresentapor Searle).
falhas em sua fundamentação porque, segundo sua opinião, ela

linguísticasparte da focalização de certas formas ou marcas
se esgota no estabelecimento extensivo de categorias que,e

determinam sentido, verdade,supos tamente, maso que, na
autor próximos dorevelam empregos circunstanciais,

bricabraque linguageiro (1984: 69). Deveremos, mais adiante,

0 estudo dos mecanismos conversacionais, muito2 .
em prolongamento aos trabalhos

opinião pesquisasdo autorGr ice (1975). Nade as
desenvolvidas sob essa sigla possuem valores muito desiguais

estabelecimento deatendem ao regras,queuma vez
implicaturas, em perspectivasmáximas,postulados, que se

classificatórias, intuitoemboraestritamentemantêm seu

diálogo e a conversação.seja o de analisar o verbal, o

retornar a essas noções.

ilocucionário e

expandidos nos últimos anos,

Para esse autor o que hoje se designa

para o
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3 . O estudo das pressuposições que, estando muito
durante é,certo tempo, entanto, somenteem voga no

praticado ho j e restrito pesquisadores.depor um grupo
basicamente, dos trabalhos de DucrotTrata-se, (1972, 1980)

com imbricações e empréstimos diversos: os atos indiretos de

máximas Grice,Searle, rebatizadasde de doas

discurso", a incorporação do conceito de polifonia, tomado de
Bakhtin, definição enunciação, antecipadadea por

representam alguns desses empréstimos.Benveniste, fundoNo
trata-se de uma metodologia composta que visa, um lado,por

fenômenos enunciativos propriamente ditos e,
identificar a intervenção do sujeito enunciadorpor outro, a

Dispaux criticasignificação.constituição da O quena
processo psicológico quequanto a

alocutários seriamlocutores e
psicológicos cognitivosdeterminismossuj eitos que,ea

intenções de formasignificariamtraduzidos, expressasas
enunciados (1984 : 70) .subjacente aos trocamindireta, que

tópico ao qual Dispaux endereça sua crítica
exatamente naquele que encerra, no presente,constitui-se o

respeito procedimentosmaior potencial explicativo dosa
é justamente levarpoisinterativos o que parece em

envolvimento psicológico emocional,consideração e nao
semântica cognitiva,comunicação. novo

semânticadomínio de pesquisa situado na
psicológica psicologiasemânticalinguística e naae

" leis

a distinguir os

Parece-nos que o

Ducrot define admitindo que

Estamos pensando na

esse ponto de vista é o

interface entre a
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cognitiva, posta em marcha pela Ciência Cognitiva (Denhière
e Baudet, 1992) .

teoriasDe que as que
interesse pela Pragmática Linguísticamarchapuseram em o

tiveram origem Peirceobra de James, norte-na e para os
americanos, Austinde Searle, Ae na e para os europeus.

necessidade de uma instância pragmática para a interpretação
do sentido.

Uma abordagem conversacional, a proposta porcomo
pertence à linha de pensamento pragmático que privi-Grice,

legia a interlocução
interlocutor o

multiplicidade deinterativo aspec tosato seusna
pragmáticos.

o usuário da linguagem em sua rela-

todo modo convém rememorar

partir das idéias desses autores passou a ser reconhecida a

ção com seu não levando porém em conta
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3.3. ALGUMAS OUTRAS LINHAS PRAGMÁTICAS

E necessário ainda mencionar algumas outras linhas
pragmáticas. elas usuárioprivilegiaEntre a que o como
elemento para determinar a relação da linguagem com o mundo:
nessa linha situa-se, por exemplo, Morris.

também pragmáticacitarPodemos indiciai,a
perspec tiva denuncia dificuldade semânticadaque a

tradicional em abordar sentenças que apresentam índices. Bar
Dascal podem ser consideradosHillel como representantese

dessa tendência.

Há também inserem linhatrabalhos que se na
praxemática, abordagem que recusa a problemática do signo em

benefício de uma teoria que considera o praxema como unidade

sentido: conceitosprática reunião,doproduçãode como
etc., sao exemplos de praxemas.discutir,

partir Morrisde foiPrincipalmente (quea
retomado posteriormente por Carnap) definirpassa-se a os

sintaxe, semânticapelapela pelaestudados ecampos
sintaxepragmática do seguinte modo: estuda relaçõesa as

signos mantêm entre eles ; semânticainternas a seque os
que significam,signosocupa da relação dos portanto

suae

i
/

com o
a pragmática encara os signos quanto àcom o mundo,
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os utilizam. Gramática, ontologiaque e uso
seriam, no dizer de Meyer (1982 : 105-115), as palavras-chave
dessa tricotomia, o que equivaleria a dizer, forma, signifi
cação e contexto.

3.4. A NECESSIDADE DA INSTÂNCIA PRAGMÁTICA E A

IMPOSSIBILIDADE DE DISSOCIAÇÃO DE NÍVEIS

há insatisfatóriodePara Meyer, o que nesse
recorte de linguagem é que não se pode isolar

níveis"isolamento" constitui-se,dos de observaçãoO

realmente, dos grandes problemas do estudo daem um

linguagem24. positivismo canonizouO recorte,esse no que
foi seguido por Chomsky que pensava poder fazer sintaxe sem

tem como praticamente impossível.que hoje sesemântica, o
Chomsky evoluiu sob a pressão dos críticos admitindo que as

sintáticas, incorporam elementosprofundas,estruturas
semântica se confundem nas linguagenssemânticos. Sintaxe e

sintaxe lógica é forçosamenteformais semântica:umauma
amálgamadúvida quisendossou quandoChomsky essesem

línguas naturaisfuncionamento dasreduzir aoso
automatismos das linguagens formais.

24 e não verbais 
pode também ser

A separação entre os aspectos verbais 
emocionais, na comunicação interativa, 
dessa tendência.

e entre esses e os componentes 
encarada como uma manifestação

relação com os

esses níveis.
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evolução do pensamento de Chomsky
aproximação consideração daa
existência de uma semântica gerativa, reconhecida como mais
fundamental que a sintaxe formal
se poderia mais, como se fez por bom tempo, separar sintaxe,
semântica e pragmática.

tradição que Wittgenstein doA Frege ao
privilegiava sintaxe lógica sendoa como a

teoria da linguagem. As dimensões pragmáticas
ficavam cobertas pelo conceito de referência. Essa atingia a
significação pelo viés do sentido. Compreender o sentido ou

a significação das frases equivalia compreender as condições

de verdade, a ver o que se

Verdadeiro Verdadeiro(Frege)quando ou opassava o oe

Wittgensteinsegundo (do segundomomentoEm um

análise da significação,

razão muito simples de que muitas frases, como por exemplo,
são desprovidas de valores de verdade.as perguntas,

Strawson caminhou em sentido semelhante ao intro-
considerações sobre discussãoduzir Aas

sobre a frase tornou-se

"Tratactus"

a associar sentido e referência e

"o atual Rei da França não é calvo"

período) percebeu que a

com as

e a lógica, mostrou que não

em termos
de condição de verdade, havia se tornado insustentável, pela

Com a

Falso (Wittgenstein) se produziam.

vem de

ideias de Hintikka),

os pressupostos.

(em sua

e semânticas
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ant©logicamente conhecida linguistas.entre Comoos
atribuir-lhe valor de verdade ou de falsidade sem conhecer o
valor de verdade afirmaçao Pois,pressupunha?que essa
obviamente, existadepressuposto Reiatual dao que um

é falso.França deduziu,Strawson desse fato, todaque
proposição que pressupõe outra proposição é falsa não éque

falsa, nem verdadeira, destituída de sentido,sim,nem mas
isto é, destituída de valor de verdade. 0 mérito de Strawson
foi de ser o primeiro a introduzir ao implícito na
análise do explícito; sua limitação fundamental foi a de tê-

lo feito ainda em termos de valor de verdade.

Wittgenstein apontou busca dousoo para a sen-
independentemente das condições de verdade.tido, E embora,

inicialmente, coisaessa noção fosse pouco clara, tor-uma
língua natural ignora a neutralidadecerta:nava-se a con

sentido é mostrado éde sentido. nãoautor o mas
Isso vale dizer que não se pode considerardito. frasesas

como se sua estrutura internapor elas mesmas,
combinações externas fossem tudo que há de importante
estudo das línguas naturais. A organização interiorpara o

torná-lo inteligível:dito não é suficiente parado o que

dos fatosé apresentação indicaçãonãoconta masa a

proposicional de sua possibilidade. A organização do dito é
imanente à sua relação com o mundo.

o recurso

em si mesmas,

textual e é no contexto de uso que se enraízam as condições

e suas

Para o
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porém, a produção
sentido nãodo

feito conhecimentoscontexto de tácitos têm,nãoque
forçosamente, sentidoO
deve, emergir do explícitoem parte, lhe corresponde.que

agenciamento do explícito,Quanto isto é, àao quanto sua
sintaxe, é autónoma, medida,somente certaessa mas em

é em função daquilo que não
já ser conhecido) . Há uma dimensão pragmática nas relações

implícito sentido.entre o
como consequência, indissociabilidadea

pragmático, semântico sintáxico.entre Poro o e o esse
motivo, três níveis,

A ironia,
constituem-se nas estratégiastos,

estratégias fundamentaissãoda argumentação, que para a
interações conversacionaisdas geral, dascompreensão em

interações conflitantes em particular.

A partir da admissão da indissociabilidade da sin-
da semântica e da pragmática, Anscombre e Ducrot falamtaxe,

de retórica integrada quando procuram estudar a argumentação

Tópicos estudados,na linguagem. pela retóricano passado,

examinadoshojetradicional, pelasão argumentação na

a manifestação sofística dos pressupos-

na interpretação do sentido.

os jogos com o implícito,

porque o que é dito o

explícito que determinam o

o é (por

Por outro lado,

qualquer análise deverá considerar os

e a apreensão
se constituem em uma simples questão de um

Esse fato acarreta,
e o

necessidade de serem explicitados.
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linguagem, modo de Anscombre pelaao Ducrot, Novae e
Retórica, forma como é considerada por Perelman e Tyteca.na

fundamenta igualmente,Parret pragmática,na o
estudo do sentido interesse último de todas as pesquisas

no campo da linguagem.

Como salienta Vignaux, todosque preocupa os
têm éo discursotexto encontrarque a ver com o ou com o

meio de formular que devem as condiçõesa cadao ser, vez,
de interpretação, desse discurso25.desse texto, A esperança
é, fundo, de determinar que seriaa de encontrar,no o uma

lógicas do discurso" (1988: 11). A pergunta que

história filosófica linguística está semprelancina ea a
indagar se é possível encontrar regras comuns
ao pensamento.

Paralelamente aos fatos relativos à necessidade da
indissociabilidade dos níveisinstância pragmática deae

análise é preciso referir que incluicontexto relaçãoo a

25

se

as

"O

Quanto a essas condições de interpretação, a pragmática pode ser comparada à 
hermenêutica porque as duas disciplinas referem-se ao sentido levando em conta muitos de 
seus aspectos que não estão incluídos nas metas da semântica; também porque ambas referem- 

às condições atinentes ao uso atual da linguagem e possuem finalidades de explicar o 
que está realmente envolvido na interpretação e na compreensão atuais do discurso, acima, 
além e em adição ao fato que as palavras e sentenças que deparamos possuem certos 
significados convencionais (levados em conta pela semântica) (Dascal, 1989b: 239-240).

Essa similaridade entre hermenêutica e pragmática assinalada por Dascal não impede que 
alguns autores refiram uma pragma-semântica como um dos principais vetores de 
desenvolvimento da pragmática com foco na reflexão sobre as diferentes abordagens da 
significação (Kleiber, 1987).

lógica ou as

à linguagem e
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aquele ao qualoutro, fala,com o consequentemente,se e,
engloba a situação de locutor,
a linguagem permite. Se há um outro,

sem o outro), sistema
incrustada possibilidade possui dea captarque o eu a
posição que adota respeito,ou tro apreensãoo a seu que

forçosamente, reflexão e interação.representa,

3.5. A NECESSIDADE DE UMA TEORIA UNIFICANTE

já conquistado pela PragmáticaQuanto espaçoao
dentro desse Feldman, recentecampo,

artigo denominadoo de 1986, Pragmatics■' The 1 Old1como no
afirmava: estudos pragmáticosand the "embora'New 1", os

ainda teoriacontemporâneos unificante"não possuam uma
despeito reconhecimento(1986: 413) do(a permanente da

necessidade dessa busca de unificação manifestada através de

vimostendências mencionar),de " umaquecomo as
instância pragmática hájustificativa para muito énãoa

Pragmática conquistadonecessária, poismais tendo a seu
à existência graças às conquistas filosóficasdireito como

àsteoria dos atos de linguagem, teorias relativas àdaas

wittgensteiniana mecanismosreavaliação dos dinâmicos da

teorias da análise conversacional,às a
conjunção dessas conquistas acabou por gerar um conjunto de

há um eu que lhe fala
bem como a reflexividade que

estando nesse

em ano

(e um não é concebível

língua ordinária e

recordamos que
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achados pelo menos,mostram, o completoque que acesso ao
sentido será obtidonão isolando-se língua sozinha,a
arrancada usuáriosde intenções."deseus e suas
(id. ibid.). de dez conquistas não sóanos essas
foram firmadas como passaram até a incorporar novos enfoques
trazidos pela nova Ciência Cognitiva.

Autores
dado negligenciamento(1982: 7)momento dacertoum
pragmática por parte dos linguistas, lembrando a expressão
de Bar-Hillel, lata deque como a
lixo da linguística, fenômenos ficariamconterpor os que
excluídos de teoria da linguagem. Pascal assinala,uma com

aduzindo que a pesquisa, foi conduzida.razão, nesse campo,

linguistas. épocadurante largo não Natempo, por mesma
problemas da pragmáticareferiaStalnaker estavamque os

sendo tratados de modo informal pelos filósofos da linguagem
comum e por alguns linguistas, mas ignorados pelos filósofos

espírito formalista,lógicos de que empurrarame os

problemas da pragmática para a sintaxe e para a semântica.

Inúmeros autores parecem ter constatado as coinci-
propósitos, àsdências formasapresentadas quanto deaos

conteúdos das diferentes linhas pragmáticas, a
mencionando Anscombre afirmatal ponto que Meyer, Ducrot,e

últimatêm, análiselinguistas faladomuitos dosemque
cada qual esforçando para trazerassuntos, semesmos as

análise e aos

Em menos

como Dascal e Stalnaker denunciaram em um

considerava a pragmática
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dimensõesoutras perspectiva,para tornasua o que se
justamente difícil pelo simples fato de a rigor,que, esses

interpenetram (1982 : 110) . observaçãocampos se Essa não
constitui privilégio de ele refleteMeyer: exatamente a
realidade que se refere aos estudos no campo das ciênciasno
da linguagem26.

A desejável unificação da Pragmática, aludida por
já décadaFeldman, linguistasde 80na preocupava como

Verschueren que publica, na revista Communications, o artigo
título pragmática unificada".de de Nesseprocura uma

artigo Verschueren assim disciplina:refere "Ase a essa

26 afirmações de

afirma
suas

mesmos

eose

"À

outros, o 
desse

Essas afirmações de Meyer apontam para 
problema dos pesquisadores: a proliferação 
distintas umas das outras.

Por outro lado há as discussões entre os linguistas, 
embora necessárias, contribuem para criar

um fato que se tem constituído no grande 
e coincidência entre teorias que se pretendem 

mas que se interpenetram ou que apresentam, entre elas, muitos 
pontos comuns. Por outro lado há as discussões entre os linguistas, divulgadas em artigos 
em periódicos, que embora necessárias, contribuem para criar ou para ampliar certas 
confusões existentes em relação às idéias que são realmente inovadoras e aquelas que não o 
são. O que leva alguns pesquisadores a afirmar, como Meyer, que, em ciências humanas, 
■fala-se sempre das mesmas coisas, de modos diferentes", ou a denunciar, de modo ainda 
mais crítico, certa 'verborragia linguística". O pesquisador preocupa-se com o volume 
sempre crescente de noções ou teorias aparentemente novas, acaba por descobrir, com o 
correr do tempo e mediante uma análise mais profunda, que está, na realidade, lidando com 
coincidências, dentre as quais algumas se apresentam travestidas ou disfarçadas de fatos 
novos. Meyer se refere ao sentimento da "ilimitada necessidade de conhecer" e o denuncia 
como uma realidade paradoxal, pois essa necessidade se confronta com os círculos viciosos 
que a proliferação de teorias gera.

Outros linguistas referem a mesma dificuldade. Patrick Chareaudeau, por exemplo, 
que hoje seria necessário escrever um livro por teoria ou, mais exatamente, em 
palavras, "um livro infinito por .teoria", pois não cessam de surgir analistas dos 
assuntos, analistas diferentes, em suas idiossincrasias, falando de textos de 
que é fatal ao pesquisador que deve tomar modelos para orientação de análises pois, 
modo, as análises produzidas não são senão um novo texto a propósito de um outro texto, 
etc. E dessa forma nunca se está certo de se estar falando com justeza por outro, no lugar 
de outro. O analista jamais poderá se libertar da interdualidade que se interpõe entre a 
língua e ele. entre os fatos analisados e ele próprio (1983: 5).
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um homenzinho
grande barriga. Esse é pragmática.ventre Aenorme a
pragmática impulsotomou desde momentoo em que os
linguistas viram obrigados reconhecer todase a que
linguística, possuindo como objeto a língua, em si mesma e

si torna-se desprovida de entranhas. A língua épor mesma,
essencialmente fenômeno ligado à realidade social àum e
cognição humana estudo da línguarazão,e, por essa o se
tornará reducionista,
lações. De dez
o
homenzinho" , infelizmente,acrescenta autor, " mas,o

exercitar, músculosde tempo,esqueceram-se ao mesmo seus
lá,abdominais. barriga" (1980 : 274) . aquiDe Osua que

importa é que, muitos novosde 1980 para 1994, fatos foram

incorporados conhecimentos anteriores disciplinasaos e

afins à linguística (e apresentando também afinidades entre
contribuições,próprias),elas tentandotrouxeram suas

estabelecer pontos comuns

citações atéimportância dessas pitorescas éA
com Verschueren,acordode deantesmostrar terque, sua

pragmática consideradaposição firmada dos" umeraa
domínios confusos linguísticamais nebulosos dae

época,referia,contemporânea" , Verschueren: "umnacomo
domínio no qual ainda se constrói à vontade conceitos novos,

tomar conhecimento dos que foram propostos por

com uma

até mesmo sem

anos para cá muitos linguistas compreenderam

e até mesmo novas sínteses.

linguística contemporânea parece-se a

a menos que se leve em conta essas re-

fato e ocuparam-se em encher a cavidade visceral de nosso
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outros linguistas", um domínio que por si segundo omesmo,
autor, prestava-se confusões infindáveisa gerar e
controvérsias.

É difícil afirmação,verdadecontestar dessaa
pois ela alguns dos fatos dizsão,resume que como
Chareaudeau, fatais pesquisador devee ao que
tomar modelos para a orientação de análises" (1983 : 5), para
o pesquisador que realização de trabalhos práticos,
no campo geral dos estudos da linguagem, quanto
instanciado, contextualizado e circunstanciado.

mostrem mais adequadas para dar conta de toda a complexidade
manifestada no uso da linguagem.

às primeiras elabora-ulteriorfaseEm suasuma
além doPragmática estendeu estudosções, seus para quea

levando em consideração
que dificilmente poderia ser classi-o ato de argumentação,

ficado na teoria de origem,
ou Teoria

que j áda Argumentação na Língua, início
também, como sendo adesta parte,

Jálinguística depragmática Anscombre.Ducrot outrose

"adversos

passou a ser reconhecida,

a constatar que falar é agir. A argumentatividade,

autores consideram que retórica e argumentação se refiram a

na teoria de Austin - o primeiro

A afirmação de Chareaudeau comprova mais uma vez a

ao seu uso

necessidade da elaboração de novas sínteses teóricas que se

foi mencionada no

parecia ser seu domínio específico,

visa a
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equivalentesfatos (Koch, 1984: 14) . Para Ducrot,
pelo menosentretanto, iniciais de visãomomentosnos sua

teórica (correspondentes ao que
o componente retórico seria um dos componentes do sentido ao
qual se opõe o componente linguístico. De todo modo percebe-

identifica três pontos de vista principaisMeyer
retórica:sobre de Anscombre, do Grupo deDucrota o e o

Liège tendo sido esses últimoso de Perelman e Tyteca,e au-
Ihe conferiram novo prestígio, situando-atores os que no

interior dos quadros da Perelman,argumentação. Para que
não háconsidera não haver discurso argumen-

artifícios da oratória. Todostação que não aos osrecorra
mobilizarvisam de modooutroargumentos o operamaque

autor não há privilégio modosemelhante. Para paraesse o
estariado qualassertivo forma(enquanto outroouma

sentido declarado.constituição doausente) Tampoucona
lógico-matemáticorigor éprivilégio parahaveria o que

línguas naturais,às quaisestranhonaturalmente nas se

aproximar noções,atravéspode, de argumentos, comparar e
também colocá-las em oposição. As duas técnicas têm pormas

27 De poucos anos atrás para hoje a argumentação passou a incorporar o estudo dos aspectos 
psicológicos. Quanto a essa incorporação as problemáticas teóricas e os campos 
disciplinares são diversos: psicolingUística dos marcadores argumentativos, análise 
conversacional, psicologia social, didática, lógica, são alguns dos campos mais 
representativos (Coirer e al-, 1990 (58): 315-348). Para uma completa relação dos autores 
de pesquisas sobre o tema remetemos à leitura do mesmo artigo.

sem auditório,

se a equivalência entre retórica e argumentação27.

expressou na década de 60),
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finalidade suscitar escolha, adesão valoresuma uma a
repositórios ou valores de referência.
hierarquia de valores no seio da qual se inscrevem as noções
colocadas em relação, no argumento.

Apostei logrou demonstrar que toda hierarquização,
até oposição, pode reduzida metáfora,mesmo a ser a uma

da outra por uma separação irredutível que faz com que sejam
segundo Meyer (1982: 115) ,

unifica a classificação de Perelman e desvela o sentido, que
seria por outro modo incompreensível, de afirmações do tipo:
'tudo é metáfora', constrói sobre

vocabulário émetáfora' estruturado'nossouma eme

metafóricos'. conceitosconceitos Segundo os expressos, o
crenças do "auditório", as pressuposições, osas

conferem medida apropriada às noções relacionadas,valores,
nos argumentos.

A argumentação consiste, pela definição mais geral
"estudo da rela-

implícito"ção entre o explícito e Retó-(1982 : 105-138) .o

semântica intencional ou semântica darica integrada, enun

ciação são outras designações pelas quais se têm reconhecido

lativos à pragmática.

'tudo que há em ciência se

Elas operam sobre uma

que se lhe possa atribuir,

aproximá-las uma

simplesmente, no

vistas uma pela outra. Esse fato,

porque opor noções é também compará-las e

alguns dos conteúdos que compõem o conjunto dos achados re-
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Moeschler teóricapropõe visão qualuma na
considera a pragmática linguística
dos enunciados, tendo por objeto descrever,em contexto, não

significação proposição,da função do dea atomas a

linguagem realizado pelo enunciado" (1985: 20). Se a frase e
a proposição constituem as unidades sintáxicas
máximas, unidade pragmática mínima.

unidades pragmáticas seriam, perspectiva,outrasAs nessa

constituídas pela intervenção (unidade monológica máxima) e
pela troca (unidade dialógica mínima).

pragmáticaMoeschler problemas dasãoPara as
do ilocutório levamque em

implícito (id. ibid.). O implícito diz respeito, em
sentido literalàprimeiro relaçãolugar, entre e oo

àem segundo lugar,e,
(linguística)convencionaldiferença naturezaentre oua

conversacional (não linguística) do implícito.

desejarchamarpode-serealidade, comoNa se as
implícito: pragmática,explícitorelações entre oeo

semântica integrada ou argumentação.

psicologia linhasalgumasdomínio daNo
identificam as aludidas relações designando-as sob a rubrica

maisnada sãoulteriores: atostransações que osessas
indiretos de fala. Voltaremos a esse tópico mais adiante.

conta o

como "o estudo do sentido

e semânticas
o ato de linguagem é a

sentido implicado por um enunciado

teorias do performativo e e as
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retórica tambémA constitui modalidade dauma
interpretação retórica consiste em calcularargumentação; a

valor da função conhecendo doo (Meyer,argumentoa
1982 : 112) .

3.6. A PRAGMÁTICA E 0 ATUAL DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA
COGNITIVA

última década verificou-se intensoNa progresso

da ciências da linguagem,geral dos estudos progresso que
pode, em parte,

disciplinas diversas àsdo uniramdeconcurso que se
ciências da linguagem, na busca de respostas e soluções para

relativos sentido funcionamentoproblemas daao e aoos

mente humana (responsável, em última análise, pela produção
hoje,sentido). Ainda dos feitos,do apesar progressos

aparentemente dispersasconvive-se com diferentes teses, e,
muitas vezes, incoerentes. Essa aparente desordem, nas pala-

3), é o preço pago para poder falar devras de Eluerd (1985:
linguagem humana e não de uma linguagem ideal desen-euma

Apesar dessa aparente desordem,carnada. autor, os
dados em torno dos quais se pode agrupar com certa segurança

são: o pa-"escolas"os postulados principais das diferentes

ser atribuído à aceitação, pelos linguistas,

afirma o
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interlocutores,pel dos papel do contextoo
usos ordinários da língua.

Uma nova fase no campo desses conhecimentos parece
sido inaugurada pela incorporação,ter muito àsrecente,

práticas de análise, dos aspectos emocionais, bem como pelo
desenvolvimento,

metáforas bem formuladasAs são geralmente
convincentes. respeito incorporação,daA estudo daao
linguagem e da comunicação humanas, dos componentes sociais

da literatura. O primeiro Agiulfo
Emo Bertrandino dei Guildiverni e degli Altri di Corbentraz

é cavaleiro(personagem da novela de ítalo Calvino)e Sura
impecável, armadura polida, cumpridor absolutode de seus

totalmente absorvido Agiulfo nãoseu papel.deveres pore
ele é seu papelexiste para além de seu papel: e representa

exemplo prototípico do homo sociologicus - um papelo
interior psicológico,self,

sentimentosautómato mas que

possuí-los independentemente depodenão papel“seu
(1994: 245).

Em contrapartida, Joe Boham, personagem da novela
também é uma espécie trágica deantiguerra de Dalton Trumbo,

está fechadocavaleiro inexistente:

" um
sem um

sem um

conhecidos personagens
Caffi e Janney sugerem a comparação com doise emocionais,

e o papel dos

também recente, da Ciência Cognitiva.

sem mente que pode expressar
um exterior social

confinado a seu leito,
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sensorialcontato é prisioneiromundoao sidecom o e
É o exemplo do homonão possuindo existência social.mesmo,

psychologicus - um self sem papel (id. ibid.).

metáforaA Caf f i ilustraproposta Janneypor e
perfeitamente fato de que muitas das presentes pesquisaso
sociológicas psicológicas não consideram fato dee o que,
nas interações diárias, expressamos sentimentos que temos e

expressamos de acordo com as exigências de diferentesque os

situações, de maneira voluntáriafazendo-o muito sutil.e
Mediante fatos tipo deautores perguntam:esses os que

poder-se-iaabordagem adotar levar contapara em a
capacidade comunicativa, de uma perspectiva unificada?

Extrapolando esse exemplo para do estudoo campo
poderiamos dizerinterativacomunicação algumasda que

interlocutoresanálises práticas passam-nos dea mensagem
que podem falar sem gesticular e sem manifestar mudanças em

expressões faciais, tom de etc . ,voz, como sesuas
quais além disso, tais,autómatos,fossem enquantoe,os

seriam desprovidos de emoções.

.necessidade incorporaçãoà da dosQuanto

Ciênciaproporcionados Cognitivapelaconhecimentos ao

comunicação interativa acaba de ser publicadaestudo da a
coletânea de artigos de Van Dijk, "um dostradução de uma

respeitados mundialmente da teoriamais no campo enomes

em seu
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análise do discurso e/ou "um dos pioneiros dessae
pesquisa pela qualidade, amplitude originalidade dee seu
trabalho" (1992 : 7) . Tal afirma teoriaautor que
cognitiva linguísticodo constitui componenteuso um

fundamental de teoria integrada interaçãodauma comu

nicativa, através (1992: 74). Essa

teoria deverá oferecer "insights" sobre os processos e es

truturas envolvidas na produção real, compreensão, armazena-
tipos de processamento dasmento, sen

tenças e discursos e também sobre as formas de planejamento,
execução e compreensão dos atos de fala.

A uma teoria cognitiva da pragmática, em particu-
caberá elucidar quaislar, os

vários sistemas cognitivos (conceituais) condições dee as
ocorrênciafala dedeadequação dos contextosatos seusa

indivíduoa explicação de éIsso inclui(1992: 74) .

está relacionadacompreensãocompreensão, queessa aos
chamados emolduramentos cognitivos (designação que se refere

inteligênciacomunicação, dasistemas, no camponaaos
artificial).

embora as condições pragmáti-Para

língua natural"

"uma

texto"

cas possuam uma base cognitiva, é preciso ter em mente que a

o mesmo autor,

capaz de compreender os atos da língua e de agir sobre essa

razão fundamental de uma teoria pragmática da linguagem é a

reprodução e outros

as relações existentes entre

como o

de uma
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de estabelecer relações entre os enunciados (campo da gramá

tica ) interação (campo das ciências sociais) .

No grande passo representado pelo intenso desen
volvimento da Ciência Cognitiva28, última déca-

linguagem passouda, considerada subdomínio daa a ser um

cognição. formasNovas de abordagem dos problemas de

do sentidocompreensão têm surgido: hoje existem novos
domínios de pesquisa, semântica cognitiva29como a e por

disciplinas ainda em formaçãooutras por exemplo,como, a
neuropsicologia discursodo (reconhecida ho j e somente em
âmbito muito restrito).

A abordagem cognitiva, mediante a teoria do protó
tipo , a explicar porque um catálogo de elementos dapassou
realidade não auxilia, efetivamente, na descrição dos meios
linguísticos dessa realidade e de seu uso.

A melhor forma de concluir sobre o ponto de vista
pragmático afirmarconsiste são modelosqueem os

Dijk,cognitivos, Van poderãoproposto porcomo o que

às necessáriasproporcionar meios chegarmospara novas

páginassínteses teóricas mencionadas algumas atrás. O

28 de

29 DENHIÈRE, Guy 
cognitivo. Paris,

e BAUDET, Sercje. (1992) Lecture, 
Presses Universitaires de France.

e a

compréhension de te.xte et Science

Denhière e Baudet citam entre os trabalhos de introdução a essa nova ciência os 
Haugeland (1985), Kintsch, Miller e Polson (1984), Le Ny (1989) e Sabah (1988).

ocorrido na
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próprio modeloautor, cognitivo, assimao propor seu se
"apesar de ainda existir lacuna teórica entreexpressa: uma

teoria da língua e do discurso, de um lado, e uma teoriauma

social da interação, de outro, nosso modelo cognitivo sugere
possível relação entre teorias*duas (1992: 35). Ouma as

estará presente duranteque
a falta de um modelo teóricotodo o decorrer deste trabalho:

unificado para análises práticas da interação comunicativa,
compatível conhecimentos Ciênciados dacom os progressos
Cognitiva pragmática imbricamentos,de modeloe seus que

considere o fenômeno comunicativo interativo na complexidade

de seus múltiplos e interdependentes aspectos pragmáticos.

que diz aponta para a questão
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VERBAIS DA INTERAÇÃO

QUESTÕES RELATIVAS À ESTRUTURA CONVERSACIONAL

Até estivemos àreferindoeste ponto nos
perspectiva pragmática Vamos agora
restringir esse conceito,

perpassa as questões relativas à estrutura conversacional.

referir de modo adequadopoderPara essa
problemática é necessário partir da teoria de origem sobre

atos de linguagem,os
têm,pesquisas de Austin Searle,de quee a

constituifalarde não somente trocarsecrença que o em
sim, qualquer enunciaçãoinformações, todade equemas

fala ena
"toda ativi-por meio da fala.

quando ela é destinadasujeito, a produzirdade de umaum
certa modificação da realidade, modificação distinta daquela

constituiprópria enquanto (Ducrot,elaque
440) .1984 :

atividade."

abordando os pontos nos quais esse

consiste em executar um ato,
Por ação ou ato entende-se

4.1. A RELAÇÃO DA TEORIA DOS ATOS DA FALA COM AS

consiste em um agir

retrocedendo ao primeiro momento das

4 . OS PRESSUPOSTOS PARA O ESTUDO DOS ASPECTOS

em sentido mais amplo.

em sua base,
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sobejamenteFatos conhecidos pesqui-entre os

sadores da área, referem-se
elaboração teórica, partiu dos verbos açãoexecutamque a

prometer, etc . e
Dessa forma foi Austin o primeiro a constatar que todo falar
é um agir.
já mencionadosbrevemente precedenteparte atona o que
consiste em fazer qualquer coisa pela palavra:

1) o ato de locução (a produção de sons pertencen-
a uma gramática, aos quais são ligados

'significação 1uma no
sentido clássico do termo): esse ato poderia se considerado
infralingúístico.

ato de ilocução, produzido se dizendo al-2) emo

tornar manifestocoisa as pala-comoguma
vras

compreendidas quer conselho,podem como um querservras
Este poderia ser visto um ato suiuma ordem, etc . comocomo

generis,

3)
leva em conta que o ato dá lugar a efeitos ou consequên-

Esses atos poderiamcias

sem paralelo com os demais.

do a um vocabulário e

a que Austin,

as mesmas pala-devam ser compreendidas nesse momento:

um sentido

autor desdobrou em três aspectosA partir dai o

e uma referência, isto é,

nos outros ou em si próprio).

o ato de perlocução (quer dizer o aspecto que

e consistindo em

como os que se pronunciam no ato de batizar,

no inicio de sua

que nomeiam,
identificou-os como verbos performativos.
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considerados como supralingúísticos efeitosser tême seus
sido identificados como perlocucionais.

Posteriormente Searle contribuiçãotrouxe sua a

essas hipóteses fundadoras a respeito dos atos de linguagem.

consideraSearle ilocucionais30atos de falaatosos como
completos, pelos quais se assevera, se pergunta, se ordena,
etc . ; são compostos, de referênciaele,atosesses para e
predicação, do objeto e do que se predica sobre esse objeto.
Austin distinguiu, inglês, mais milde verbosem
ilocucionais, dentre os quais afirmar, descrever, asseverar,
advertir, pedir,observar, comandar, ordenar,comentar,
criticar, pedir desculpas, saudar,censurar, aprovar,

exigir, alegar,objetar,prometer, etc .
par locutório/ilocutório pelo par proposição/força ilocucio-

embora discordando de Austin quanto à distinção en-
locucionais ilocucionais (1981: 35), postula,tre atos e

língua é executarigualmente, de fala,atosque
atos como fazer afirmações, fazer perguntas,dar ordens, f a-

domínio mais abstrato,etc . executarem ume,zer promessas,
em segundo lugar, que

atos são possíveis em geral graças a certas regras emesses
tais atos se realizam (1981: 26) .conformidade com as quais

na30 Os termos ilocucional, ilocutório e ilocucionário são encontrados como equivalentes 
bibliografia consultada. 0 mesmo para perlocucional, perlocutório e perlocucionário.

nária e

Searle substituiu o

falar uma

atos como referir e predicar. Afirma,
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Para Searle,
o das execuções dos atos de fala não são distintose

redutíveis nem constituem dois domíniosoutro, inde-um ao

um único,pendentes, visto sob dois aspectos diferentesmas
(1981: 28-29). além,Avançando afirmaDascal que
embora sejam estruturadasnãoconversasas
similares aos que governam os atos de fala ainda faz sentido
concebê-las compostas por atos de fala, reivindicandocomo
assim valor unidadesdesses deatos comportamentoo como
linguístico (1992: 37).

controvérsia conversacionalsobreA estruturaa
surgiu partir da publicação, 1986, de palestra deema

onde o autor apresentava duas idéias controvertidasSearle,
e duas propostas.

Ia: A conversação não tem uma estrutura intrínseca
sobre a qual uma teoria relevante possa ser formulada.

24: As conversas não são sujeitas a regras consti
tutivas .

Posteriormente a essa publicação, muitos lingúis-
o conjuntotemas:tas esses

comentário de respeito deSearlediscussõesdessas aoe
surgidas revistadas questões encontram-secada nauma

o estudo das significações das frases

um pouco

se manifestaram opinando sobre
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Pragmatics & Beyond New Series (1992) Vol 21 (On)
Conversation, Amsterdam, John Benjamins.

Searle reconhece "tanto teoriaquanto parece a
tradicional dos atos de fala não vai muito longe no sentido
de fornecer-nos sequência decorretaa regras para o
discurso" (1992 : 11) . E propõe: "Então vamos olhar em volta

verificar podemos baseencontrar outrae se para uma
consideração teórica" (id. ibid.). Da mesma feita critica as
máximas conversacionais de Grice "o trabalho em um assuntoe

que costumava ser chamado etnometodologia" (id. ibid.).

comentário às propostasDascal, aparentementeem
controvertidas de Searle, afirma que somente alguns tipos de
conversas são estruturados; isso ocorre quando essas possuem \
tópico finalidade mais bem comooue
critérios de relevância mais ou menos precisos, possuindo,
igualmente, certos padrões de sequência. Além desses fatores

estruturaconversa possua umaque aconcorrem para

pragmática os papéis da intencionalidade compartilhada e do

fatos genuínos deestruturadas sãoConversas
ação coletiva nas quais não há somente intenções individuais

também uma. intenção coletiva, uma intenção nós.somadas mas
mínimo,diz respeito éEssa intenção, ao seu grauqueno

mínimoconversação. Mesmo tempara esse quecooperar na

significa participantesintenção nós todosnão que osa

"background".

Searle on

haver uma intenção eu conformada à intenção nós. Note-se que

menos bem definidas,
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tenham a mesma intenção ou propósito, todosmas se
referem a uma intenção nós comum (Pascal, 1992 : 19) .

Para Searle finalidade geral para as

enquanto ficando(1992: 14)conversas"conversas

prejudicado, critérioexemplo, relevânciadepor o
assinalado por Grice, pois a relevância se coloca sempre com

quaisrelação sejam finalidades de cada dosa as um
participantes. coincidir,poderãoEssas não,ou com a
eventual finalidade da conversa como um todo31.

de vista considerasemelhante, PascalCom ponto
estruturadas,conversações (consultas)como conversasas

interrogatório de testemunhas,entre médico e paciente, as
direcionadas,redondas não estruturadasComoetc .mesas

filosóficaocasional, discussãoqualifica "bate papo" ao

comentáriosbrigas entre marido e mulher.espontânea e Osas

às formulações SearlePascal dede autoresoutros quee

constituem-revendo conceitos sobre a conversação,propôs,

expressão mais atual do pensamento sobrejulgamos, ose, na
tema em questão.

31 Quanto às máximas de quantidade e de modo, Searle opina que, embora sejam concernentes à 
eficiência na comunicação, elas não proporcionam um aparato adequado para captar todos os 
detalhes da estrutura conversacional ‘pois a eficiência é somente uma entre as restrições 
das sequências de fala do tipo que se tem nas conversas"(1992: 15).

sim que

"não há uma
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No momento atual, estrutu
ração da conversação persiste e não há modelos fixos, consa
grados e definitivos para explicar ti

pos e espécies e ainda predomina, entre os pesquisadores, a
insatisfação à identificação limitesquanto dos dase
imposições, da lógicadas relativas estruturaregras e a
conversacional.

Para Searle,

modelo gramatical quanto

análise da estrutura conversacional baseia-se no
já contráriomencionado relativofato doa que, ao que

defala,deatos conversas carecemocorre as umcom os
opinando sobrede uma finalidade. Dascal,assunto preciso e

fato aludido por Searleembora oacrescenta queassunto,o
maishá profundaverdadeiro, razão paraumapossa ser

à análiseTeoria dos daexplicar inadequação da Atosa
éé que a estrutura dasestrutura da conversação: conversas

analogiaspragmática,essencialmente enquanto as

relativas à Teoria dosgramaticais, Atos,tanto quanto as
sintática semântica.devesse Em'ouseressasugerem que

é pragmáticaconversaçãodaestruturaoutros termos, a
do uso da

entram no domínio da pragmática,linguagem:
teoria do uso da linguagem,

estão disponíveisestruturasfazem quecom asas pessoas

Embora devam-separa qualquer uso, levar

o da Teoria dos Atos são inadequa-

uma teoria elaborada sobre o que

seus vários gêneros,

concebida como a

porque as conversas são o exemplo, por excelência,

em sua linguagem.

a controvérsia sobre a

dos para a

o principal motivo pelo qual tanto o
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estruturas linguísticasconta de todos tipos,em os essa
teoria não se constitui em uma teoria dessas estruturas, mas
sim teoria de elas são postascomo E essas
estruturas são postas para satisfazer

significações do falante (Pascal, 1992 : 33-55) .as

Para Pascal,
de discurso são
pois, afirmado, Pragmática,“acomo
sentido mais amplo, teoria dos dausos
linguagem": típico da linguagem, é facultado

interlocutores utilizar expressões linguísticas queaos as
convencionais (i . e . ,significações sentidopossuem

semântico, reagir adequadamenteliteral) (epara procurar

por seus próprios padrões) às declarações uns dos outros. Na
interação, algumas vezes essas declarações são tomadas pelo

identificando pretendido pela(i.e.de oseu
semântico) ,maisdeclaração valor enquanto outras vezes,

éé desconsiderado necessáriovalor de face"■i eesse
significação, pretendida pelona declaração, umaprocurar,

difira da significação semântica.anunciador,locutor que
interlocutores deverão,isso, nãoPara chegar somenteosa

declarações recíprocas, tambémconfiar mas co-nas
Isso equivale a dizer que o entendimentotextos e contextos.

conteúdo semânticoestá confinado das expressõesaonunca
conteúdoreconhecerhabilidade éusadas; para essea

necessária para a compreensão, mas precisa da complementação

"valor face"

em uso.
em uso,

no uso social,

tanto as conversas como outras formas

em seu
nada mais é que uma

em uma

já tantas vezes

em seus

na conversa,

o campo por excelência do uso da linguagem
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o contexto de uso
pode fazer na declaração instrumento dever transporteum

sentido,outro pretendido A interpretaçãopara um não .ou
pragmática é pelo qual habilidade éo processo essa

adquirida, principal tarefa da Pragmática, do ponto de
vista éde Dascal, dar desse (Dascal,conta processo
1989a: 149) .

às quais itemquestõesAs refereeste se
constituem-se ainda definitiva.questões respostaem sem

porém àsconceitos contribuiçõesSubmetendo muitoesses

discussão,
reformulada,

cognitivos queconhecimento dosmelhor regem oprocessos
por consequência,funcionamento do cérebro humano regeme,

com base nas contribuições proporcionadas pelo

recentes da Ciência Cognitiva, percebe-se que até mesmo essa

os comportamentos inter-relacionais.

tão atual em termos temporais, já precisaria ser

e a

resultante da habilidade em determinar se
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4.2. OS MAIS CONHECIDOS MODELOS TEÓRICOS QUE TÊM SIDO
PROPOSTOS PARA A ANÁLISE DOS COMPONENTES VERBAIS DA

INTERAÇÃO

Quando dos teóricostrata pressupostosse
relativos à análise conversãoional nãoaparentemente se

consegue operar em compartimentos ordenados e estanques: os

conteúdos anteriormente expostos já aludiram aos postulados

teóricos básicos que têm sido admitidos em relação à análise

conversacional, teóricos relativos àpressupostose os

pragmática, até aqui estão permeados,expostos,

demais conceitos relativos à Análise daindiretamente, dos

Conversação.

ConversacionalAnálise estarO tema parece
alguns pesquisadores,Grice;obrigatoriamente associado a

Lógica Conversacional sendoDascal, como acomo
bíblia da Pragmática.

princípios conversacionaisidentificouGrice e
estabeleceu,pensamento de Kant,ecoando umo

máximas supermáximasprincípio cooperação,geral de e

de acordo com as categorias de quantidade,conversacionais,

forma, categoria dequalidade, modo. Dessarelação ae
quantidade, por exemplo, supõe as máximas:

referem a

a partir de
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a) Faça sua contribuição tão informativa quanto ne
cessária, para o propósito da troca de palavras.

b) informação mais informativa que o
necessário.

Como supermáxima, na categoria de qualidade, dis
tingue : contribuição seja verda-"Tente

deira". Nessa supermáxima estão incluídas duas máximas espe

cíficas :

Não diga o que acredita ser falso.a)
falta evidência ade-Não diga aquilo para o queb)

quada.

" Se j aA categoria de relação incorpora

relevante".

A categoria de modo não
modo pelo qual é dito. Nessa categoria, Grice inclui

evite ambiguidades, sejaa supermáxima:

(evite prolixidade desnecessária, seja ordenado) .breve"

Segundo o autor, ainda poderia haver muitas outras

máximas (1975: 46).

máximas supermáximas,conjunto deAlém desse e

conversacionaisimplicaturasàsGrice refere quese

a máxima:

mas ao
se refere ao que é dito,

"Seja pertinente

Não faça sua

fazer com que sua
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constituem atos de fala derivados; atos

dizem respeito às diferentes interferênciasque derivadas

das situações de fala. Alguns exemplos dessas implicaturas
já tornaram clássicos (e até gastos) de tantose serem re-

Épetidos. caso deste exemplo: fraseo a
pode ser dita intuito de que uma porta seja fechada
por outrem.

Grice, porém, não é único deveautoro que ser
citado quando se menciona análise conversacional. Outrosa

citadosdeverautores são, exemplo, Sacks,que ser por
Scheglof f sistema deJef ferson, estudaram a fundoe que o

inspirados linhatomada de deconversação,turnos, na na
orientação etnometodológica proveniente dos estudos

sociológicos de Goffman e de outros.

O primeiro propôs um modelo de análise de discurso com base
conjunto de diferentes orientações. O segundo autorem um

fundamen t adopropôs no
jáinterativa. Moeschler foiconceito de troca que

anterior deste trabalho (quandomencionado parteem
básicosconceitos relativos àprocurávamos esclarecer os

pragmática) considera interação, discurso e conversação como

conjuntos; considerarecobrem autortermos oque a

tipo particular de interação, istoconversação umcomo e,
interação na qual o componente verbal possui papel

esses consistem nos

como uma

um modelo de análise conversacional

com o
“estou com frio",

É igualmente necessário citar Roulet e Moeschler.



103

preponderante. inverso,modoDe discursosalgunssomente
podem ser classificados como conversacionais, inscrevendo-se
no quadro da interação; assim como nem todas as interações
são conversacionais tampouco todos os discursos o são.

discurso conversacional distingueMoeschlerNo

por definição, ins-forma e função . conversação seSe, uma
ela pressupõe a existência de

pelo menos dois participantes e de uma ou mais contribuições
verbais desses participantes. opõe a monologai,Moeschler

propriedades de superfície da conversação;dialogai, acomo
engloba o número deforma, do modo como

contribuiçõesparticipantes bem de turnosousuascomo o
explícitaUm discurso monologai pode simular,verbais. ou

àsituação de Quantoimplicitamente, uma
função, Moeschler utiliza a oposição dialógico/monológico, e
afirma que, de um ponto de vista conjunto quanto à forma àe

discurso pode ser dialogai e dialógico, dialogaifunção, um

monologai e dialógico (Moeschler, 1985 : 14-

15) .

divide trêsMoeschlerJá mencionamos em osque
tipos mais importantes, de constituintes conversacionais

conversação32

creve em uma interação verbal,

o autor considera,

32 Eddy Roulet estudou a esse propósito editoriais jornalísticos que simulam a situação de 
conversação (Roulet, 1982). Evidentemente esses correspondem a simulacros de interações 
real e efetivamente espontâneas para a análise das quais a dificuldade começa no registro 
de dados.

e monológico e
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intervenções,trocas,as as A troca
deverá peloconter duas contribuições turnosmenos ou
conversacionais de locutores diferentes:
duas contribuições ou turnos trata-se de uma troca mínima.

Moeschler atribuipõe dos primeirostroca.a
gerais da troca distinguindoesquemas a esse

respeito dois tipos: confirmativasgrandes as e as
primeiras principalmente,reparadoras. são, deAs as

natureza expressiva como as saudações geralmente na

abertura e fechamento de uma interação. As segundas ligam-se

conceito de ofensa territorial e de atividade reparadora.ao

Goffman define a troca reparadora em termos de ciclo:

reparaçãoPode passar-me o sal?AI
ciclo

satisfaçãoPois não.BI

apreciaçãoA2 - Obrigada.
ciclo

minimizaçãoB2 - Não tem de quê

ofensa territorial é(1985: 20-28)Para Goffman a
fato de se pedir algo a alguém:constituída pelo próprio se

é maissua posiçãorespeito veremosrefletirmos que quea
fundamentada. Ao conceito de ofensa territorial contrapõe-se

> l2

> 2a

A intervenção é a maior unidade monologai que com-
a Goffman um

se contiver apenas

estrutura da

os atos de linguagem.
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de defesa da face. Gof finan,Para negociaçõeso nas que
estabelecemos tudo gira detornoem
não perder a face, em última
análise, o perder-se ou não perder-se a face.

variedadesAlgumas àde fogemtrocas estrutura
básica reparação + satisfação + apreciação: por exemplo as

encaixadas (ou parentéticas segundo Goffman)trocas e as

negativas (Goffman, 1985: 20-28 e Moeschler, 1985 : 83-84)

A
reduzir-se

O ato de linguagem ée complexa.
identificá-loconstituinte da intervenção; pode-se como um

segmento discursivo associado a um único conteúdo proposici-

conteúdos ligados pelas conjunções lógicasonal (ou e ea

ou) . As trocas complexas compreendem duas ou mais contribui

ções .

mínima Goffman,representa, "atrocaA para
adjacente, conjuntomínima,dialógicaunidade par oo

formado por duas enunciações,

sendo cada uma .pronunciada por uma pessoa diferente,tipo,

seguindo-se uma à outra imediatamente no tempo. Moeschlere
unidadedefina não termospar ou emessesesugere que

representatividade dequantitativos termosde mas em
pertinência.

a um só ato daí sua classificação em simples
a menor unidade monologai

e todas as interações negociam,

cada uma pertencendo ao mesmo

troca é composta de atos de linguagem mas pode

com outros indivíduos
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Examinando questão do conversacional,a corpus
Moeschler reconhece a partir da linguística chomskiana,que,

convencionou-se considerar qualquer corpus linguístico, para

análises com quaisquer finalidades (fonológica, morfológica,

sintáxica, semântica pragmática), necessariamenteou como
incompleto, parcial e inapropriado, por conduzir a informa
ções parasitárias. fato é incontestávelA verdade desse e

relaciona-se unificantesfalta de modeloscom a e

integradores, termos de níveis, falta que temos procuradoem
porém, há um modoenfatizar neste Para Moeschler,trabalho.

de afastar essa objeção:
observação, não deproposto termosempara

em um tiporepresentatividade.
interrogue sobre os problemasde análise pragmática que se

do procedimento, da interpretação, do encadeamento, e sobre

os problemas do encerramento da conversação (19 85, 79) .P-

É claro que estamos muito longe de ter dito tudo
tema Análise Conversacional; tarefarefere essaque aose

praticamente impossível diversastorna-se uma vez que as

múltiplos desdobramentosteorias ostentarapassaram

ulteriores.

atingemdesdobramentos extremosEsses seus em
AuchlinLoufrani defendem (edeteses e quecomo as

análises) produzdemonstram que uma conversa umem suas

esse corresponde a definir o objeto

mas em termos de pertinência,
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texto único desenvolve níveis de textualização.que se em
Vistas dessa forma, tomadas de turnoas
individuais amálgamaformam do qual poderianãoum se
escandir as sequências interativas, amálgama que indicaria a
existência de locutor coletivo, além dos locutoresum
isolados constituindovão medianteque a conversa suas
contribuições, alternadas, simultâneas,mas quase na

prática33 .

Eluerd mostra o resultado de um desses amálgamas,
produzidos pela hipótese do locutor coletivo: "o pai também

o pai também mas entre o casal digamos entre
filho que pouco a pouco vao separar do restoo casal se

séculoainda nãofamília vaida sociedade se separar noa
será anúncioséculo isso doainda XVIIInãoXVIII ono

séculorazão não aindaséculo XIX você todatem mas noa
XVIII não ainda mas já se sente um pouco" .

resultado do seguinte diálogo:Esse é o

Li - O pai também!
L2 - O pai também, ca-e

entre o casal esal, digamos,
do resto da sociedade;se separar

Ll - Ainda não no século XVIII

33

o pai também e

a família vai se separar

A esse respeito ver Loufrani, 1981, 1983, 1984, 1990 e Blanche-Benveniste, 1990

e O

e as interferências

o filho que pouco a pouco vão
o pai também; mas entre o
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L2
Isso será o anúncio do século XIXL1

L2
L1

- Mas já se sente um pouco...L2

O que Loufrani quer mostrar é que nenhuma segmen
tação permite, Se-um.

É esse o ponto no qual o discurso poderia aparecer como pro-

Eluerd, 1985 : 192-193).

O trabalho de pesquisa sobre a estruturação do di

álogo orientaria, estudo das construçõesentão,se
produzidas por esse locutor coletivo: efeitos de antecipação

diversas que produzidas pelo enunciado de um só locutor ou
enunciados de alguns servem para ligar o

troca interativa são no fundo, segundo Eluerd,conjunto da
propôsito"chamaria dode "marcasele aas marcas que

(id. : 193) .

é possível inferirdo expostoCremos queque
quando se trata da análise da conversação comum, espontânea,

trivial, na

Ainda não no século XVIII

repartidas entre os

ou da interação conflitante,sem tema definido,

nem os pólos"nem as construções sintáxicas,

- Você tem toda a razão: ainda não

para o

gundo o autor

jeto de um único locutor, o locutor coletivo (Loufrani, apud

- Mas no século XVIII, ainda não

semânticos, nem nossa intuição, constituem guias confiáveis.

a rigor, delimitar a palavra de cada

ou de retroaçao, retoques, enumerações, estruturas e figuras
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qual os
dos participantes, demonstramos se

suficientemente abrangentes análises práticaspara as

pretendidas, embora possam até ser apropriados para analisar

tipos de mais organizadasestruturadasconversas e que
ocorrem em determinadas circunstâncias.

muitaGolder, por exemplo,

capacidade de argumentar um
argumento em apoio Golder exclui(1992 : 4) .a
porém do que designa por diálogo argumentativo elaborado os

do insulto, dos subentendidosameaça,

fé. mencionadosúltimos Kebrath-sãoEsses porcasos
assinalarAliás é muito importanteOrecchioni. que as

fémá resistirãointerações qualquerregidas pela a
tentativa de lhes determinar a estrutura e os processos que

são em número ilimitadoas determinam uma vez que
interaçõesardis podem ser postos nasos que

j ogos cognitivosmencionaVignauxsociais, geral. osem
astúcias discurso,do desvio, dolinguageiros, arte asa

simplesmenteconotando-as, mas como
regras de jogo, ressalvando que a noção de astúcia (ruse, em
francês) deva ser compreendida no sentido dos procedimentos

antigos conferiamlógico-práticos termoaoosque
(1990 : 14) .

uma posição"

descreve, com razão, a
como a

os jogos e
em prática,

tópicos vão sendo manipulados ao sabor das emoções

e de máprocessos de

não como dissimulação,

"competência em fornecer

modelos propostos não
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dissemos aliás sobreO interações regidasque as

pela má fato assinalar:a

maisquanto foracentuado conflitodeteor deo uma

interação mais precária tornará possibilidade dase a

utilização de pressupostos lógicos, principalmente porque
esses visam, como dissemos, somente à análise do componente
verbal das desconsiderandoconversações, demaisos
componentes pragmáticos interativos, como os que representam

também suscetíveis à existênciao não verbal

de regras e de

pragmático àunificado, apropriadomodeloUm

teóricas não parece poder apoiar-selinhas aludidas, mas
exclusivamente em apenas uma delas.

consiste formatodo deO problema em que essa
(ainda que adotado um ponto de vistainteração não se passa

componente interativo verbal)que na
idealmente concebida)(até mesmoforma organizada proposta

por esses modelos.

descrição ontogênesedaexemplo, doPor uma
discurso argumentativo que passagem dacomo a

interlocutorsimples dos do àneutralização argumentos

tomadas de perspectivasatitude dascoordenaçãode em

"astúcias".

observação da interação conflitante espontânea, certamente se
fará amparar de elementos contidos em cada uma das diversas

e o emocional,

um outro

levasse em conta só o

encontro defé vem ao

o considera
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relação às coletivas (coordenação que pressupõenormas uma

espécie de moral coletiva que,

sortilégio de ordenar qualquer tipo discussãode (ver

Golder, 1992 : 3-24) não pode obviamente, aplicada àsser,
discussões espontâneas, verbais" (ver Falb,aos
1975), duelos repetimos, verbais,não são, somenteque na
forma como os consideramos neste trabalho.

atéEstivemos aqui referindo modelosnos aos
principais dentre que têm sido propostos para análiseos a
dos componentes verbais da interação. A seguir, efetuaremos

estratégiasconsiderações sociaisalgumas sobre as

caráter lúdicointerativas conversacionais sobre dae oe

estratégias.relacionamlinguagem, aspectos que a essasse
convencionaltambém deExaminaremos aspecto certoso

convencionalidadeinterativos,elementos que por sua vez,
lúdico.caráterrelaciona-se da0 aspectoessea

levar-nos-á à abordagem dos elementosc onvenci ona1i dade
supra-segmentais, que podem ser considerados em uma posição

intermediária entre o verbal e

dos possíveis quadros teóricos que parecem

poder sugerir possibilidades de oferecerem suporte ao exame

do componente não verbal das interações.

"duelos

conduzir ao exame
o não verbal,

quando invocada, possuísse o

prestando-se a
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OS TRAÇOS PRAGMÁTICOS COMUNS AOS ASPECTOS VERBAIS E AOS5 .

NÃO VERBAIS NA ATIVIDADE INTERATIVA

O CARÁTER DE JOGO NAS INTERAÇÕES SOCIAIS E NA5.1.

CONVERSAÇÃO

A simples observação empírica permite comprovar o

caráter jogode apresentam, tanto comportamentosque os
interativos sociais, interação comunicativaquanto a que

caráterincorporam, já estivemosqualesses ao nos
referindo.

domínios hávários pesquisadores têmEm que
caráter lúdico das atividades interindividuais,estudado o

caráter estender-se comportamento de outrasaoque parece
espécies: Bateson,

lógicosteoria tiposfantasia dosbaseada e seuse na
visto dois jovens brincando,paradoxos relata ter macacos

isto é,
mas não idênticos, aos

issopara os macacos,
fenômeno só poderiacombatenaorepresentava essequee

organismos participantes fossem capazes deos um
é,isto intercâmbiode metacomunicação, de decerto grau

" istotransmitissem a mensagemsinais Issoque

ocorrer se

autor de um esboço de uma teoria de jogo

ações ou os sinais eram semelhantes,
empenhados em uma sequência interacional na qual as

é um jogo".

do combate. A partir daí concluiu que,
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corresponderia "Estas ações
nas quais estamos agora empenhados não denotam o que aquelas

ações elas denotariam"representam (Batesonque apud.
Watzlawick, 1981: 231-232).

Além de tambémBateson Koestler sustenta "aque

vida orgânica, manifestações,todas desdeem suas a
morfogênese ao pensamento simbólico, é governada por "regras

jogo"do conferem coerência,lhe unidade-na-ordemque e

variedade; funções,(ou acepçãoe que regrasessas na

matemática) sejam inatas adquiridas, sãoquer ou
vários níveis,forma codificadarepresentadas em desdenos

até à sistema éestrutura,os no nervoso,cromossomos que

responsável pelo pensamento simbólico ( . . . ) sãoAs regras
infinitas jogo,fixas variaçõesexistem cadaemmas

variabilidade ordem ascendente ( . . . )aumenta emqueessa
qual diz que nenhumaregra geral do jogo,Também há auma

é final" mencionar(acabamos deabsolutamente esseregra

atrás)páginasfato "que, certasalgumas e em

podem alteradascircunstâncias, serregras eessas
combinadas num jogo mais sofisticado, o qual proporciona uma

variedade ainda maior"unidadesuperiorforma de umae
1981: 233) .apud Watzlawick,(Koestler,

A primeira noção que o aspecto lúdico da interação

comunicativa é noção desocial, relacional convoca ae

referem àsestratégias. que se

a um enunciado como o seguinte:

Van Dijk é um dos autores
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estratégias interaçãopresentes social. Propondona um

modelo cognitivo para compreensão do discurso, consideraa

estruturas do discurso possam ser especificadas tantoque as
através análiseda síntese,daquanto uma vez que suas
regras se prestam a ser formuladas de dois modos: ou através
de representações semânticasmapeamentos atravésentre ou
das superfícieexpressões da estrutura ■ de dee suas
ordenações. afirma,Segundo cognitivomodeloem um para

discurso, será possível,compreensão do ànão quanto

simplesmente inverter direção do mapeamentocompreensão, a

11 o ouvinte o locutor têm acesso a diferentes tiposporque e
de informação, cada ponto da compreensão do processo dea
produção, sendo que as estratégias relevantes são também, em

diferentes" (1992: 31).cada Quantocaso, a essas
estratégias, muitoafirma embora presente momentonoque

é possível identificar algumassaiba elassobrepouco se
básicos:distribuí-las doisvariedades gruposem ase

As estilísticas têm a função de sinalizar relações
socialcontexto pessoal da fala,discursoentre ee oo

permitindo que
alternativas demaneirasentre expressar o mesmo

significado. Para
inferirestilísticos diversasdos marcadores para as

propriedades do locutor ou do contexto social (raiva, amor,
etc.) .cooperação, dominância, classe,

o usuário da língua faça opções linguísticas

retóricas e as estilísticas (1992: 32).

o ouvinte isso implica o uso estratégico
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retóricas,As produção quantona na

compreensão de retóricasestruturas (figuras de palavra,

entre são usadas eficácia"para doaumentar a

discurso da "estratégicassendoe
por definição" (1992: 33) . Essas são as que levam a perceber

objetivos interaçãoda compreendê-la. Taisos e a
estratégias interferem com a aceitação do discurso

sucesso do ato de fala (id. ibid.). Van Dijk acrescenta que
retóricas à"não conduzem dasconstruçãoas

representações semânticas, mas auxiliam nesse processo, pois

figuras de palavra podem conceitoschamar atenção paraa
importantes, fornecer pistas coerência globalde locale

sugerir(por ameaça),exemplo, promessa versus umauma
interpretações pragmáticas plausíveis e, de forma geral, dar

semântica,mais deelementos representaçãoestrutura aos

para que a recuperação seja mais fácil" (1992: 33) .

Outro fato referente ao deciframento dos aspectos

interativos estratégicos apropriadamente assinalados por Van

que em um modelo completo de processamento

modelo estratégico e cognitivo,discurso, nãode seumem
simplesmente invertersegundo opode, autor,

na realidade,mapeamento compreensão/produção, uma vez que,
diferentes tipos deouvinte locutor" o ae o

doinformação compreensãoda decada ponto processoa

interação comunicativa"
outras)"

"tanto

Dijk refere-se a

e com o

têm acesso

a direção do
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produção, sendo estratégias relevantes serão tambémque as
(1992: 31).

é fácil inferirDo exposto que as conversas es
pontâneas são mais resistentes à análise poisas
terá que perceber o tópico do discurso de diversas maneiras,

locutor, já sabeenquanto tópico doo casos, o
discurso produzido, tiposalgunsexceto dea ser em
conversas espontâneas" (o grifo é nosso).(1992: 31)

Não é possível, segundo o autor citado, reduzir as
macreposições estratégiastextual semânticasde base a
locais globais interpretaçãosugestão depara umaou a
pragmática plausível.

A existência de estratégias define apenas
porém.Do ponto de vista,interativo.jogo dedoaspectos

psicologia cognitiva da linguagem seria necessário levaruma
interação variam os "estados de consciênciaem conta que na

estratégias, estadosrelacionadosdo essas quea
estratégico interativo.jogoativopapel Anoassumem

que faz também parte desse jogo, jáassunção de papéis, tem
enquanto elemento de uma visão pragmática,sido mencionada,

definitivosmodelosdefaltaatualNa para
tanto estratégias quanto estados psicológicos dodescrever

diferentes"

eu"

em outras partes deste trabalho.

em muitos

"o ouvinte

um dos
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desejamos, pelo menos, assinalar certo parentescoeu, entre

alguns dos princípios teóricos da Pragmática Conversacional

determinadas explicações psicológicas para comportamentose

interativos, linhapertencentes prestaa uma que se a
mostrar as convergências ou coincidências de conceitos entre

o domínio da pragmática e o da psicologia.

indiretividade da linguagem constitui-seA
dos pontos nos quais essa convergência pode ser assinalada.

indiretos deO falaque
comportam implícitos(que subentendidos), psicologiae a

identifica intençõesdeclarações portadoras decomo
isso exatamente que,

significação semântica, frase pode servir de instrumentoa
"ulterior".para comunicar uma outra significação oculta, As

linhas psicológicas que identificam essa intenção, algumas

que têm procuradocaráter eminentemente prático,de

papéisinterativosjogostambém identificar e os queos

papéis que cada indivíduo desempenhadeles decorrem, emos

explorar,cotidiano. pretendemos momento,Não no asseu

duas formas possíveis de interpretaçãoafinidades
deixar registradaQuisemosdo fato. apenas essamesmo

teorias denãocoincidência, entredesta um mesmovez
teorias de domíniosdomínio do conhecimento,

afins:

as ciências do comportamento.

ulteriores significando com além de sua

no caso em questão, entre as ciências da linguagem e

em um

mas sim entre

são as

entre as

a pragmática identifica como atos
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existência das aludidas convergências,
atépresta-se, certo ponto, apontar algumas explicaçõesa

linguísticas que muitas fatos da linguagemvezes

mais complexos do realmente virtudesão daque o em

complexidade das descrições que são propostas para explicá-

Convémz quantolos . ponto, recordar segundoa esse que os
conceitos filosóficos clássicos, as explicações efetivamente

explanatórias àsdiretamentesão àsvãoas que causas e

motivações dos fatos.

OS ASPECTOS CONVENCIONAIS INERENTES AO CARÁTER LÚDICO5.2.
DA COMUNICAÇÃO INTERATIVA

anterioritem colocarNo propusemo-nos a em

destaque o aspecto lúdico dos comportamentos interativos em
também linguagem possuijogocaráter degeral aquee o

enquanto parte integrante desses comportamentos. A noção de

além da noção de estratégia,jogo convoca, de forma natural,

convencionaispoisconvencionalidade traçosde os oua

fazem parte integrante dos jogos, em geral.formulaicos Na
comunicação pragmática. entre os indivíduos há uma permanente

representados pelaalternância opostosentre os

c onvenc i onalidade

elementos convencionais e o uso de elementos criativos. Essa
formaalternância de balanceadanão umaprocessa ese

Assinalar a

e pela tipicidade,

tornam os

o uso deisto é entre
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regular mas sim de uma forma aleatória que depende não só da
habilidade de cada doas regras

também de outros inúmeros fatores.

convencionalidadeA refere-se elementos deaos
quaisquer tácitonaturezas acordoque, por ou expresso
social, têm predeterminado de acordoseu uso com as
situações; criação refere-se étudo peculiar,a a que
pessoal e original. Esse fato pode ser associado à idéia
que hoje se firma na Ciência Cognitiva - de que o ser humano
funciona meio ativaçãoda de planoscertospor ora
voluntários, ora de certos planos automáticos.

alternância convencionaisfatoresentreA e

níveiscriativos qualquer dos dapode ocorrer em

pragmático.sintático, semânticocomunicação : Aou
associação entre estratégias interativas e conversacionais e

funçãoconvencionalidade estabelece-se não dosomente em

estratégiasmuitas épróprio defato de usoque o
jogos)aliásc onvenc i ona1 (como costuma ocorrer nos mas

estratégias são,
introduzidas por elementos linguísticos (ou nãoem geral,

carátertambém apresentam convencional.linguísticos) que

convencionais linguagemelementosEsses

semifixas,expressões fixas caráterdecertas ou

sido classificadastêmidiomático, deocasionalmente que

discursivosmarcadoresdiversos: operadoresmodos ou

jogo interativo mas

verbal, a

função do fato de que essas

correspondem, na

igualmente em

indivíduo para manipular
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(Marcuschi), gambitos (Keller) , etc.

interessa destacar a classificação desses elementos. De todo
modo, relativa facilidade de identificá-losa linguagemna

fato de que muitos trabalhos práticos,

da Análise Conversacional, tenham privilegiadono campo o
estudo desses marcadores, detrimento de outrosem

procedimentos conversacionais maisde camuflada,natureza

estratégias interativasexemplo, caráterdecomo, por as
semântico de dizerPode-seoutras naturezas.ou que os
trabalhos quais aludimos, vistos prisma,aos por esse
focalizam estratégias invésfaceta dessas deuma ao
focalizar próprias estratégias elessãoas que por
introduzidas.

conversacionaismarcadores apresentam,Os entre
cristalizadasfixascaracterísticas, formasoutras e na

constituindo-se em instrumentos linguísticoslinguagem, que

podendo fazê-lo fluirpossuem diversas funções no discurso,

prestando-se a barrare avançar, ou,

Golder

último tipodesigna do conectoresmarcadores poros
©positivos (1992 : 4) ,
marcadores de rejeição.

Foram principalmente alguns pesquisadores norte-
identificá-los ajuntá-losamericanos eprocuraram emque

classificar tipos debuscando, tempo, osmesmoaogrupos,

a progressão semântica da conversa.

Nesta pesquisa não nos

ou a interromper
em sentido contrário,

enquanto Marcuschi os identifica como

verbal determinou o
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grupos obtidos: essa classificação só se torna possível caso

Procedendo a uma revisão bibliográ-
verificamos que nem sempre há muita faci-tema,

1idade sentido estabelecimento denesse padrõese que o
muito rígidos precisos distribuição dessase para a

classificação categorias, demonstradotempor se
relativamente improdutivo.

(ver Keller, 1979: 219-238)

em língua portuguesa,embora possa, provocar certa sensação
suficientemente genéricade estranhamento, parece-nos e

adequada para abranger grande parte das expressões fixas que
introdutores semânticos àsidentificaKeller como

quaisintervenções intervençõesinterativas, estãonas
interativas. Gambito provém,estratégiascontidas as

originalmente, do italiano

no jogo de xadrez, lance no qual se sacrificade partida, um
posição;deobter extensãopeão vantagem porumapara

significa ardil para vencer torna

associar-sedesignação preferível outras, pora aoessa

interaçãocaráter depolêmico que . toda modoapresenta,

único lexemaTrata-se dedissimulado. um

tiposvários os

porém,indivíduos, poderão possuirdiscurso; algunsde
manej o. dessasdomínio 0sobre expressõesmelhor usoseu

expressões fixas em grupos distintos, com a finalidade de uma

fica sobre o

esses grupos ou classes.

se possa admitir uma certa fluidez quanto

lexemas coocorrentes que aparecem em todos

"gambetto" que significa abertura

ou de

o adversário,

aos limites entre

A designação 11 gambito"

motivo que

expresso ou
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(que podem constituídas elementos verbaisser por ou
nominais que permitem manipulação morfológica ou sintática)
está também, obviamente, submetido a fatores culturais. Para
falar bem uma língua é necessário dominar

estudosOs de outrose
convencionais linguagem têm ocorridotraços maisna com

frequência a partir da matéria escrita, tornando-se bem mais
da matéria oferecida pelas manifes-quando tratararos se

principalmenteespontâneas fala,tações da da falae

interativa, dialógica, espontânea e natural.

procedimentoscomunicativa nãointeraçãoNa os

jáverbais muitastornam-se, como procuramosvezes,
verbaisprocedimentosconsubstanciaisassinalar, aos e

função de marcadoresúltimos,podem, exercer acomo os
verbais podeminterativos. nãomarcadoresComo ser

as posturas, os gestos e as expressões faciais,consideradas
prosódicos, Esses, tanto quantoetc .alguns elementos

têm sido estudados.praticamente nãoaveriguar,pudemos
é fatoporém outros estamosentreEntrevê-se, (e queesse

possibilidadetrabalho) deprocurando nesteapontar uma

classificação do não verbal equivalente à do verbal, tanto
função de marcadoresà gestosrelativa eventual essesque

(lato sensu) possam apresentar, quanto aos diversos graus de

esse uso.

sua convencionalidade.

a respeito dos marcadores
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Seria possível também efetuar estudoum que
examinar quais quaisprocurasse gestos, expressões ou

são criativosposturas quais são convencionais, dadae em

interação. Essa análise, tal que poderiamoutrascomo ser

realizadas sobre interação, poderiaoutros daaspectos

apresentar caráter contrastivo,

o fato em culturas diferentes ou em grupos diferentes de uma
Julgamos que possa virmesma cultura. tornar-se objeto dea

hipótese de que parte de nossos gestos e posturasexame a

sujeitos àscorporais convencionais jogosão doe regras
social por terem sido aprendidos enquanto outra parte desses

Jáé idiossincrática sentido, criativa.gestos e, nesse

mencionamos que, quanto ao componente verbal da comunicação,
sintática,convencionais depodem ser naturezatraçosos

ocorrerápragmática.semântica quanto0 aosmesmoou
signos prosódicos. Em muitoscomponentes não verbais aose

níveispossívelseránãoprovavelmente separar oscasos

mencionados.

tema convencionalidade/criatividade é um assuntoO

múltiplasamplaspoderá fornecerfecundo eaque

possibilidades quanto a trabalhos de análise, quando modelos
Éser desenvolvidos.teóricos

linguagem interativa estudonível pragmático da oqueno
maisconvencionais aspectosdesses assumetraços

declarado dasdesafiadores pelo caráter não dasregras e

e métodos apropriados vierem a

caso se propusesse a estudar
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convenções às quais está sujeito jogo interativo pelao e

estudoO dos linguagem sujeitos àdaaspectos
interferência de fatores convencionais tambémafeta o que
diz respeito à alocação dos turnos de fala. Essa alocação

igualmente efeitosofre de convençõeso regras e
interativas: isso dizer jogodoqueremos com que para

mais palavra, faz exemplo,parte,manter tempo por oa

último turno de fala (o que se poderiaempenho em alocar o
última" síndromefigurada,linguagem de dachamar, em

em particular,interação conflitante,palavra"). Na parece
assumir extrema importância qual dos participantes alocará o

surgimento de expressões estereotipadasúltimo turno.

silên-"dizercomo,

síndrome não deixa de constituir-secio" , etc . Essa
forma de estratégia.

infinita variabilidade dessas regras.

em uma

Daí o
a última palavra", "reduzir o outro ao
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5.2.1. Criatividade e convencionalidade

Convencionalidade criatividade podem poise ser

integram e configuram o jogo da linguagem.

Um bom exemplo para pôr em destaque a criatividade

existência de "linguagenscertasa

indivíduos indivíduosdeque os ou grupos
de s envo1vem, têm,certas colocaçõesde tal modo que para

associações ramificações cumulativas de interaçõeseles, e
8). A autora acrescenta a seguintepassadas" 1987 :(Tannen,

observação:

comunicaçãoreconhecimentopossível da entretorna o

também,companheiros de muitos anos e é esta, uma das razões
por que é tão triste quando tais interações prolongadas (por

terminam.amizade) encontraexemplo, em seuuma

frase expressãopróprio repertório palavra, ou queuma

interlocutor poderá entender do jeito que elanenhum outro
linguagemtalAlém disso, deutilizá-la.queria o uso

história docompartilham umaparticular entre aqueles que

históriafalantesrecorda suaaosmesmoseu em siuso,

afinidade (id. : 8-9) .

particulares"

comunicativa compartilhada, servindo assim para reforçar sua

essa autora assinala,

"É a instituição de tal linguagem particular que

em sua alternância,

com muita perspicácia,

A pessoa

consideradas como extremos opostos que,

na linguagem é fornecido por Tannen:
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Os exemplos acima mencionados procuraram apenas
ilustrar o fato de que os elementos lúdicos e convencionais
(ou formulaicos) na linguagem correspondem a engenhos que os

interlocutores têm à disposição no sistema comunicativo para

interação consensual contratualentrar interaçãoem ou em

conflitante.

ficar suficientementeDeve claro assuntoque o
dois últimos itens não se esgota,abordado entretanto,nos

com essas poucas observações.

5.2.2. A interferência da convencionalidade sobre os

aspectos prosódicos da comunicação interativa

posição que podeConvém lembrar uma seremque

intermediária entre o verbal o gestualconsiderada ecomo

ponto de vista seção que(explicaremos melhor na seesse

prosódicos daelementossituam-seesta) ossegue a

também afetados pelasãocomunicação. elementosEsses

Segundo Martinet (1970: 83-95) fatosconvencionalidade.

articulação fonemasnão .respeitamlinguísticos emaque
capítulosupra-segmentais formamdizem-se e umpor vezes

FONEMÁTICAPROSÓDIA, distinto da dastrataintitulado que

(id.: 19) .unidades da segunda articulação"

"os



127

Há tom apropriado,um uma modulação altura dee

convencionalmente estabelecidosvoz tipocadapara ou

modalidade comunicativa. interaçãoEm polêmicauma

geralmente é assumido retórico acalorado.um e
Obviamente, os mesmos conteúdos poderiam
altercação e a elevação da voz. Se se quiser explicar porque

tom da acalora altera durante interaçãoo voz se e se uma

conflitante é possível alegar que participantes desseos
tipo de interação são obrigados a falar cada

porém,do embora nãooutro;para superar a voz se possa
lançar fato das convenções,somente contanao a

interativoaprendizagem jogo ligadadas do aregras
certamente deverá interferirsituações interativas diversas

convencionalidade,procedimento. Uma que aveznesse

explicar doissuficienteésozinha, não porquepara

adultoestado deinterlocutores racionais, seu ego,noe

necessita-se

áreas deprovenientes de outrasconhecimentos outrasde

Cognitiva)disciplinas (como a da psicologia e

para auxiliar na análise de fatos. As explicações fornecidas
àsrelacionadasestritamentedisciplinaspelasapenas

linguagem não se mostram suficientesciências qpie estudam a

para explicar todos os.procedimentos interativos.

relativaconvencionalidadeexemplo deOutro aos

(supra-segmentais, segundoprosódicos outrasfatores
designações adotadas) da linguagem é fornecido pelo fato de

a da Ciência

tenham que altear o tom de voz quando discutem,

ser expressos sem a

vez mais alto

tom de voz
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falar dentes.entrese Esse traço constitui-seos

convenção que, em muitas culturas, irritação, a
raiva, a Essa conduta

atribuída,pode a padrões aprendidosem parte,ser e, em

fatores biopsicofísicosparte, somáticos relativosa e ao
gerado pela situação, fatores aos quais já aludimos

outra parte desta exposição. As últimas explicaçõesem nos
remetem a fatos etnolingúísticos e antropológicos.

Obviamente haveria muito mais a dizer sobre temao
convencional idade /criatividade linguagem. Através dena

alguns quisemos assinalarexemplos fatos, aparentemente

triviais quanto
inegável impossibilidade deapontam, entanto, para ano

dissociação dos diversos aspectos pragmáticos que apresenta
com muito maiorinteração espontânea e,a

da pragmáticainteração conflitante: dadosrazão, da "os

as palavras, suas configurações e significados,não só,são,

semântica,sintaxe daconstituem dadados e masque os

não-verbais linguagem doconcomitantes e aseus
acrescentaríamos àsnósmais, açõesAindacorpo.

comportamentais pessoais as pistas de comunicação inerentes
contexto em que ela.ocorre. Assim, desde esta perspectivaao

só fala,nãopragmática, comportamento,todo a eo
comunicação pistascomunicação; toda mesmo asae

impessoal afetacomunicacionais contexto onum
(Walzlawick, Beavin e Jackson, 1967: 19) .comportamento"

"stress"

um comportamento agressivo.

em decorrência e

cólera e
expressa a

ao uso efetivo da linguagem interativa, que

também os

em uma



129

através dessa citação dePodemos perceber, 1967,
níveisnecessidade diversosde observar daaque os

já foi assinalada hácomunicação buscarRestatempo.

ciências da linguagemcausas pelas quaiscompreender as as

parecem ter adotado em alguns casos a posição mais cômoda de

ignorá-la.
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6 . OS ASPECTOS PROSÓDICOS NA INTERAÇÃO

Conforme referimos seção anterior aspectosna os
prosódicos podem considerados posiçãoser em uma
intermediária verbalentre não verbal,o e o uma vez que
muitos elementos da entonação são motivados. Tais elementos

constituem-se em elementos psicofisiológicos e correspondem

ao aspecto geral da entonação.

anterior relacionarseção fatoresNa procuramos

prosódicos determinados convencionais daaspectosa

linguagem. Nesta seção vamos considerá-los através de outros
pontos de vista.

considera-se altura,Normalmente tom,o a o
ainda qualidade vocaltimbre, intensidade, duração e aa

principais parâmetros para descrever os componentescomo os

da melodiaacústicos Esses integram estudodo o quesom.
prosódicos,"signoscorrespondendofalaacompanha aa

supra-segmentaiselementosdecorrentes chamadosdos porque

à segunda articulação daacomodamelementos não seesses
vêmlinguagem também superpostossempreporque aose

(Preti, 66) . Em outrosfonemas" 1994 :
à entonação e à fluência da fala. Para a representá-ritmo,

sinais de pontuação,escritalos osapenas ospossui
repetição vogais,demaiúsculas,diacríticos, a osas

"a

termos reportam-se ao
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o destaque de sílabas,espaços,
negrito, do grifo, da caixa alta baixa, todos elese
insuficientes (para essa representação) apesar das variações

originais de certos autores" (id. ibid.).

Segundo classificação algunsproposta por

éautores, considerá-las simplesmente como

elementos vocais unidades paralingúísticase como que se
relacionam tanto ao verbal quanto ao não verbal.

paralingúísticasunidadesEssas podem ser
distribuídas dois primeirogrupos: oem resume as
características que compreendem a altura tom da voz, a
qualidade vigorosa,articulação (que pode forte,da ser

descontraída, emissãotipo (labial,deetc.),tensa, o

(rápida ritmorespiração lenta),glotal, etc.), ou oa

0 segundo grupo(apressado, irregular, etc. )lento, resume

à àscaracterísticas referem vocalpostura ouseque

três modalidades:vocalizações podem apresentar osque
riso,vocais, choro,caracterizadores sussurros,como

bocejos,balbucio,gritos, gemidos, etc . ;muxoxo, os

gualificadores vocais, doextensãoacomo
maneira de proferir palavras frases;e

o conjunto de sons que acompanhacomo

interj eições, tiques vocais,grunhidos,emissão vocal,a

estalidos e cliques.

os recursos tipográficos do

e o

os segregados vocais,

registro vocal ou a

a intensidade e
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Se noções,repassarmos expressando-asessas em

técnicos,termos diríamosmenos participa daque a voz

matériaprodução da fónica responsável pelo componente
verbal das interações. Essa participação não é porém neutra,

idêntica em todos os indivíduos; é pessoal, idiossincrática

e sofre

participação da comunicação precisaA voz na e
integrada comunicativos34estudo dos fatosmerece ser ao

sintáticasmotivos)(entre relaçõesoutrosporque as na
linguagem oral são marcadas pela demarcação prosódica.

É participapossível considerar doque a voz

pensarmos que ela acompanhado não verbal,verbal ossee

é possível,a produz certosda bocagestos eme queque

fala sem produzir sons, que se faz,ocasos, a
por exemplo, quando determinado interlocutor quer se dirigir

terceiro presente perceba. Tannen,outro umquea um sem
dedica aoautora especializada no estudo da fala interativa,

específicas, relacionandoconsideraçõesalgumastema
conversacionaisestilosvolumetimbreentonação, come

(s/d: 49-54).

34

e
como

uma

"gestualizar"

Citamos, a esse propósito, como exemplo, os artigos de títulos "Conversational 
functions of rythmical patterning: a behavioural perspective- (Cowley, 1994) 
"Paralinguistic ç/ualifiers: our many voices" {Poyatos, 1991). O primeiro se refere a 
os aspectos rítmicos contribuem na comunicação entre as pessoas e o segundo a 
classificação de qualif icadores paralingtlísticos tais como: controle respiratório, 
laríngeo, esofágico, faríngeo, velo faríngeo, lingual, labial, mandibular, articulatório e 

articulatório tensional.

a interferência de fatores biopsicofísicos.
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A revela, maistanto facevoz ou que a e os
procedimentos corporais, emocionais,estadosos em suas

diversas igualmente,revela, naturezanuances, e a e as

modalidades de discursos individuais e interindividuais.

6.1. ALGUNS ESTUDOS PRÁTICOS E EXPERIÊNCIAS SOBRE O TEMA

modalidades, de estudosQuanto um corpoessasa
possibilidade designificativo defenderelativamente oa

falante escolher entre a realização de parâmetros prosódicos
envolvimento emotivorevelandomarcados,marcados nãoou

enfático ou não enfático.

De modo muito sumário referimo-nos,
estiloestudo sobreprincipais do otema, pontosaos

1994 (Journal ofSelting,enfático, publicado empor

Pragmatics, 22) .no .

afirmação de que,É importante salientar sobrea
pesquisas no campo geral da emoção em relaçao àII

muitassido executadostêmcomunicativainteração em

subdisciplinas da psicologiadistintas e

Seltingpesquisas citasumariar(1994: 377). essasPara

Fries (1991), Couper-Kuhlen (1986)Fiehler (1990),

da linguistica"

e Arndt e

quanto a esse

esse tema,
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Janney (1987) referindo também que as pesquisas mais antigas

da entonação estão agrupadas em tornoe

de Couper-Kuhlen. reafirmaO autor vistade depontosos
Bolinger e de Lakoff e Johnson segundo os quais as metáforas

cima baixo" dimensõesrepresentame para

emocionalmente relevantes, quanto aos elementos prosódicos.

muitos realizadosEstudos de outros autores, no

espaço de tempo decorrente entre 1986 e 1994y são mencionados
por Selting avançaria(1994 : 377-387) . nada elencarmosDe

todos esses nomes.

importa é importância quereferirO a oque nos

assinalarparâmetros prosódicos usadosestudo dos para o

análiseprogressivamente assumindoestilo enfático navem

conversacional.

Selting afirma que noFanshel e Tannen,Com Labov,

especiais e marcados de elementoscontexto apropriado, usos

sinais intensodeinterpretados comoprosódicos podem ser

portadores de significaçãoemocionalenvolvimento comoou

emotiva (id.: 381) .

"para

em torno da prosódia
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dificuldadeA signosrepresentarpara os

prosódicos35 tem constituídose que

se constituam em objeto de estudosesses

dos demais aspectos da fala interativa. Entretanto podemos
referir algumas análises feitas nesse sentido,
têm recorrido, basicamente, dois métodos principais:a o

o método de uso de

filtros eletrónicos.

métodos, porém,Nenhum desses logra estabelecer

isomórfico adj etivosrelacionado relação a queemcomo

édescrevam o conteúdo emocional da voz. Apesar desse fato,
através dedigno de nota que observadores possam qualificar,

aindaemocionaladjetivos, da nãotom que possamvoz,o

experiências nas quais

sílabastenha sido compostoconteúdo discursosdesses por

discurso tenha sido eletronicamenteque esse

ignorarO primeiro desses métodos consistefiltrado. em o

focalizar somente a matéria sonora;conteúdo e

indícios vocais do que ao conteúdoconcedido maior peso aos

indícios vocais foramEm estudo efetuado por Zahn,verbal.

em julgamentos queresponsáveis, por 1,39.vezes

conteúdo verbal (Zahn, 1975indíciostais ocomcomparam

a variância,

ou o

que os integrem ao

método da não consideração do conteúdo e

3 5 ge a ortoctrafia nem sempre consegue uma transição precisa dos signos sonoros, por outro 
lado há pouquíssimos recursos para representar, na língua escrita, os signos prosódicos 
decorrentes dos chamados elementos supra-segmentais (Preti, 1994: 66).

sem sentido ou

nesse caso é

análises que

em um impedimento para

que um conjunto de indícios físicos ou materiais possa ser

ouvir o conteúdo do discurso, em
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apud Gottman, 1979 : 61) . referimos, aliás, fatosa
dessa natureza, quando abordamos o tópico “convencionalidade
na linguagem".

Gottman observa conteúdo emocional daque o voz
sidonão tem geralmente codificado partir da fala dea
interagindo. lacuna àsEssa muitaspessoas vem somar-se

análiseoutras referem estudo linguagemdaque se ao e

interativa, espontânea, cotidiana à falta de modelose

teóricos e métodos adequados para essas análises.

método consisteestudo daO para voz que na

uma

Apesar da literatura não ser consistentecerta frequência.
mais usuaisda frequência de sãocorte, cortesacerca os

A filtragem eletrónica é chamada,400Hz e 250Hz. comumente,

À primeira vista,de filtragem do conteúdo.literatura,na
conteúdo emocionalsugerirdesignação pode oqueessa

permaneça imutável na filtragem eletrónica. Entretanto, pode
frequências maisconsiderável conteúdo emocionalhaver nas

oscilações das frequências filtradas, das maisaltas, ou nas
conteúdo emocional que poderiamais altas,baixas para as

eletrónica.filtragemdavirtude Outraperdido,ser em

deficiência desse processo refere-se ao fato - relatado por

relativomuitos investigadores aumento daoque, coma

codificadores poderãocodificação,experiência osem

conteúdo discurso.do Desseeventualmente,reconhecer, o

filtragem eletrónica remove todos os ciclos maiores que

Já nos
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modo, alguns dentre investigadores instruemos os

codificadores a ignorar esse conteúdo.

variávelUma ainda foi descritanãoque na

literatura sobre filtragem eletrónica é a característica de
filtragem ("slope"), própria de cada filtro, e que se refere
à quantidade de energia removida da voz além das frequências
de corte. Um filtro de 3db36 é inadequado; um filtro de 20db
retira maior parte da energia. filtro de 20dbCom uma a
experiência associadosde aindaGottman mostroue ser
possível, conteúdo,circunstâncias, discernirnessas o
podendo, sentidoser efetuadoentretanto, no

ignorá-lo. Porém filtrode de 20dbdo pareceuo uso
ocasionar alguma distorção do conteúdo emocional. éO choro

raiva depressão não.geralmente perdido, Istoe amas a
indícios raivadapossivelmente daos eporqueocorre

ritmo e timbre.depressão envolvem intensidade, Em geral, a

ignorar o conteúdo, permanece sem solução.ramente
dificação envolver apenas

métodos proporcionarão,doisentãoneutro, ose
resultados similares.provavelmente ,

36 O decibel (db) é unidade de intervalo de potência, igual a 1/10 do bei, frequentemente 
empregada para exprimir diferenças de nível de sensação acústica.

decisão a respeito de usar a filtragem eletrónica ou de me-

um treinamento

Se a co-
os julgamentos positivo, negativo
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6.2. A RELAÇÃO ENTRE OS INDÍCIOS PROSÓDICOS E O CONTEÚDO

EMOCIONAL

Para o estudo da complexidade dos indícios no jul
gamento do conteúdo emocional da informação vocal, Gottman

(1979 : 62) .

parecidos procurando investigar
específico associadoindícios, pelosde eranos sons,

Eis alguns dosouvintes, resultados que
obteve:

algunsSchererderesultados sugerem queOs
indícios são passíveis, de não serem afetados pela filtragem

(por exemplo,eletrónica, os

Moderada variação de amplitude 
Extrema variação de amplitude 
Extrema variação de timbre 
Contorno de timbre para cima 
Contorno de timbrç para baixo 
Timbre baixo_______________
Timbre alto_________________
Ritmo lento_________________
Ritmo moderadamente rápido 
Ritmo muito rápido___________
Tom átono ou tom menor______
Tom menor_________________
Tom maior_________________
Rítmico____________________
Arritmico

Felicidade__________
Medo______________
Felicidade/surpresa 
Raiva/medo/surpresa 
Tristeza____________
Tristeza/tcdio_______
Raiva/medo/surpresa 
Tédip/desgosto/tristcza 
Alegria_____________
Medo/raiva/surpresa 
Desgosto___________
Raiva______________
Felicidade__________
Medo, surpresa______
Tédio______________

julgamentos de tom maior ou menor e os contornos de timbre) .

com vozes,

aproveita os estudos feitos por Scherer em 1974
Esse pesquisador usou um sintetizador Moog para criar sons

se um conjunto

enquanto outros são afetados

a certas emoções.
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Apesar da evidência ser limitada, a identificação

de conteúdo emocional, através de indícios vocais,

teúdo verbal filtrado eletronicamente, tem mostrado possuir

alguma validade, quando utilizada em previsões. Por exemplo,

filtrada eletronicamente, foi excelente indicador no sentido

verificarde posteriormente, alcoólicos,se,
atendidos,ele (Milmoe,não tratamentopor procuraram ou

Rosenthal, Chafetz, & Wolf, 1967, apud Gottman, 1979: 62) .

poisinteresse corroboraexemploEsse apresenta enorme

observações empíricas de que naturalmente, todo o(e,

inter-revela,corporal)comportamento nos processos

dadas como básicasrelacionais certas emoções do indivíduo,

quais emoções),são(veremos, parte,outra essasem
independentemente de sua vontade.

6.3. AS PERTURBAÇÕES DA FALA

édaaspecto importante voz o queOutro acerca

Gottman identifica como perturbações da fala.

dois tipos principais:essas .perturbações,nhece, quanto a

tem sido chamadas11 er"de tipos " ah11 ououas como

demais como perturbações não-ah. Exem-perturbações-ah,

pios de perturbações não-ah são mudança de rumo no meio da
repetição, gagueira, omissões, deslizes da língua,sentença,

" um"

a voz

e as

com con-

0 autor reco-

a identificação de raiva na voz, de um médico numa consulta,

os pacientes
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introdução de incoerentes.e As perturbações não-ahsons

relacionam-se, geralmente, com a tensão do falante, enquanto

perturbações-ah são solicitações de tempoas para pensar e

são, ditadas pelo desejolado,outro depor conservar a

palavra enquanto se pensa (Gottman, 62). Vários desses1979 :

fenômenos têm sido estudados,

ponto de vista linguístico, com abstração feita às inúmeras

perspectivas quais apontam experiências acimapara as as

mencionadas.

6.4. A PERTINÊNCIA DOS ASPECTOS PROSÓDICOS NA PRAGMÁTICA DA

COMUNICAÇÃO

Os estudos sobre a relação entre as variações das

características da voz e a expressão de conteúdos emocionais

exposto pretendeu0não ponto. apenasesgotam nessese
experiência dedeaté termosmostrar emmesmoque,
realizadossidotêmestudoslaboratório, alguns por

ciênciasdaspesquisadores campo.nooperamque

possibilidadeindicar decomportamentais, aparecequeo

práticas queexperiências às vêmintegrar essasprocurar
linguagem,estudo dadorealizadas emsendo campono

comunicaçãoconhecimento damelhorbenefício de um

interativa.

no campo da linguagem, de um
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De qualquer forma, ainda que não possamos definir
todos parâmetros dessa integração no presente,os o estágio

qual estudos mencionadosno os encontramse sugere a
necessidade integrarde experiências estudo daessas ao

comunicação interativa espontânea. maisAs recentes

postulações afirmam que "o sistema supra-segmental semiótico

da linguagem existe, de fato, como um componente simbiótico.

é independente e autodeterminado,Ele não operando de modo

diverso da músicado sistema nãoao que ocorre no cerne

vocal37 . Assim pode-sesendo, aspectoesperar. que o

deveráemocional conteúdo tambémdiscursodo total do

correspondência com as estruturas nocionais,evoluir, deem

isto é, funcional,simbiótica,maneira cooperaçãouma em

(Danes, 1994: 262).

O estudo da interferência dos elementos prosódicos
pragmática da interação conflitante é tão fecundo quantona

o relativo à dos demais aspectos interativos. Basta lembrar,

leve mudança de entonação podeesse propósito, umaa que

longa sequência verbal. Provasignificar mais que toda uma

"desdizer" entonaçãodedisso dificuldadeestá essana

é(empregamos desdizer em sentido figurado,posteriormente
claro) tentando anular .o efeito pragmático da utilização que

e

As feições supra-segmentais vocais das linguagens naturais são semelhantes à da música, 
possuindo elementos como entonação, ritmo, dinâmica, movimento, colorido de voz, som, etc. 
A diferença entre elas está na forma real, na estrutura e principalmente nas 
possibilidades de interpretação semiótica (Danes, 1994: 262).

complementação e interação mútua"
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foi feita dos prosódicos:elementos "enxurrada deuma
palavras não conseguirá, muitas efeitoanular dovezes, o
uso de uma simples variação de tonalidade da voz.
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7 . IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS TEÓRICOS POTENCIALMENTE ÚTEIS

PARA A ANÁLISE DOS COMPONENTES NÃO VERBAIS DA INTERAÇÃO

EXPRESSÕES HUMANAS

A definição enciclopédica do termo fisiognomonia,

édo (natureza)e gignoskein (conhecer),grego physis dada

conhecimento do caráter do homem pela inspeção decomo o

suas formas

dos traços de seu rosto (Larousse: 559).

interessedespertoufisiognomoniaA esempre

efetivamenteLavater constituiu-sefoi estudada massempre

de estudar1772publicando "A arteprofeta, aemem seu

fisionómicos". Afisionomia" 1779,eme,

fisiognomonia partiu do princípio da consideração de que uma

indivíduos apresentarmuitos uma vagaparecemvez que
indivíduos deveriamanimais,semelhança certos essescom

às dessescaracterísticas semelhantestambém apresentar

princípio totalmenteanimais. talObviamente . era
foi esse o ponto de partida do estudo dos

expressão dasdo papel de cadamúsculos da face um nae
emoções.

"Fragmentos

inconsistente mas

e de suas diversas atitudes, mais especialmente,

7.1. A FISIOGNOMONIA: PONTO DE PARTIDA PARA O ESTUDO DAS
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No século XIX muitos estudiosos passaram a estudar

assunto; eles Darwin,entreo naturalista inglês, é sem

dúvida o mais célebre.
das emoções no homem e nos animais estabelecendo a idéia que
ho j e, colocada em termos etológicos, reporta-se à existência
do específico da espécie",IIque

conduziu campo da psicologia tentavamque

principalmente verificar informação transmitida pelas

faciaisexpressões seriam todosas mesmas em os seres
humanos ou se haveria variações culturais.

neuropatologia, fisiologia dasestudou emoções.a

antropólogo italiano,médico fundadorMantegazza, doe
primeiro existiulaboratório de patologia Europa,que na

figura em evidência dehomem de vasta cultura e

publicou diversas obras relacionadas ao assunto.

mímica,estudos,Anteriormente aesses aa

já haviamgeral,fisionomia gestualidade, seeme a

de descrições cujasobjeto de discursosconstituído eem

finalidades resumiam-se uma,
vislumbrarvisando homemdivinatória,função a ocom

homem exterior;interior funçãodetrás outra,do compor
reproduzir fielmente,estética, visando teatro,no naa

manifestação das emoções,pintura dasescultura, ae na

paixões ou de outras características diversas.

se a

sua época,

é designado por

No mesmo século, De Boulogne, um dos fundadores da

em duas aplicações práticas:

Darwin publicou, em 1873, A expressão

idéia que

a pesquisas no
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éIsso "Um objetoo que
definidomal ciência (1992) .nome"em uma A autorasem

procura demonstrar que, não existe o que se

chamar ciênciade da comunicação não verbal, pelapossa
falta objetode delimitado de metodologia definida. Ae

considerações de ordem metodológicaessas outras,somam-se
de ordem institucional. Nenhuma instituição veio oficializar

eventuais teóricosencontros entre autoresos os que se
foi criada revistado algumaassuntoocuparam umanem ou

associação comunicaçãoespecializada não verbalna na
lista dosexpressão das emoções. Apesar de tudo,

interessaram por Descartes, Leautores temas:essesque se
Piderit, Bain,Bell,Engel,Brun, Camper, Stewart,D.

Delsarte, Hacks,Wundt,Gratiolet, Lemoine, Spencer,
além dos já citados. TaisFrontignan, James,Lange, Dumas,

teóricouniverso de algumarevelavam possuirautores um
caracterizado pela simples divulgação informalforma c omum,

pela retomada do pensamento de uns autoresde informações,
idéias algunsde entrepelos pela trocaoutros,

críticasépoca pelaspesquisadores de oumesmauma
efetuadas, visando uns aos outros.

aliás, deintuito de Drouin, oO
estabelecer um quadro sinóptico do que identifica como uma

de comunicação conceituai autores. Suarede esses

saberde que, ainda queéconclusão queaa

é longa a

no século XIX,

relação com o

refere Drouin no artigo

comum a

nesse artigo é,



146

demons traram pela mediaçãopasse de comunidadeuma

intelectual reflexiva, existênciae somente dessaa

comunidade é, porém,não suficiente para que se possa

reconhecer alguma cientificidade em relação objetoao em
causa.

realizados épocaOs estudos nessa possuem,

característicaentretanto, realizadosuma os em

épocas mais já derecentes, revestemcom os que se um

caráter mais científico. Uns e outros estudos são realizados
pesquisadores das mais diversas áreas. foiMantegazzapor

médico médico,e antropólogo, Piderit, Delsarte,

que perdeu a voz e passou a interessar-se pela dança, Hacks,
Darwin,aventureiro médico dase

naturalista,

7.2. O DESENVOLVIMENTO CONTEMPORÂNEO DO ESTUDO DA

EXPRESSÕES, POSTURAS CORPORAIS, ETC.GESTUALIDADE,

áreas diversasprovêm deIgualmente os
pesquisadores que a partir de 1960 ou 1970 fizeram reacender

interesse pelo estudo dos movimentos expressivos humanos:o
Scherer(1972),Scheflen(1972) ,Davis (1971), Knapp e

dentrealgunssão(1988),ArgyleEkman (1984), esses
Os principais campos do conhecimento nos quaisautores. as

"Messageries Maritimes",

e assim por diante.

um cantor

comum com
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pesquisas sobre assunto têm sido mais expressivaso são os

da Psicologia os psicólogos interessando-se

pelos estados emocionais faciaisexpressõesque as e os
movimentos corporais traduzem. Os etólogos vêm examinando o

regulativoaspecto determinartentando qual funçãoe a
social das expressões e gestos. risoNesses estudos, o e o

sorriso têm sido privilegiados, por possuíremtalvez uma

identidade bem definida, das demais expressõescontextono

faciais39 .

publicaram sobretodosEntre assuntooos que
com mais de uma dezena de obrasdestacam-se Ekman e Friesen,

publicadas.

áreaalcançados dodosApesar naprogressos
ainda não estão definitivamenteconhecimento do não verbal,

delimitados o objeto e a metodologia que lhe possam conferir

caráter científico.

38

39

e a

austríacos, e Tinbergen, holandês, 
por essa razão, do prémio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1973. A Etologia 

e caracteres humanos e a acomodação do homem às condições do

e da Etologia38,

Disciplina criada pelos cientistas Frisch e Lorenz, 
ganhadores, 
estuda os costumes, usos 
ambiente.

Veja-se, por exemplo, a bibliografia fornecida por Otta (1994) , a esse respeito, em -O 
sorriso e seus significados-. Quanto à bibliografia relativa ao estudo da gestualidade, em 
geral, veja-se a fornecida, por exemplo, em ‘Comunicação do corpo- de Rector e Trinta 
(1993). Na realidade, o pesquisador que restringe seu interesse às ciências de linguagem 
ficará certamente surpreendido ao tomar conhecimento do que tem sido estudado e publicado 
em relação ao não verbal e provavelmente sentirá que não é mais possível dissociar os dois 

níveis, na interpretação do sentido.



148

7.3.

O semioticista europeu Greimas (1970) propõe uma

é comentada por Barros

artigo publicado primeiro número revistadaem deno

semiótica Significação.

Os textos de Greimas referem-se figuras gestuaisa

figurassubclasse das do mundo natural,como a uma

estabelecendo distinções entre comunicação gestual e práxis

não comunicação,última identificadagestual (a como mas
eixodefinida, "pelo daladooutropor

(Barros, 102) .1974 :

artigo,particularmenteReferindo-se Barrosao

esclarece que Greimas "concentra seus esforços na definição
delimitação dos estudos semióticos voltados para a práxise

relegando a um segundo plano a comunicação gestual"gestual,

justamente, no objeto(id. : 98)

desta pesquisa).de nosso

referência, estabeleceBarrosartigo “ oNo em
é,isto estabelecesemiótico da práxis gestual,caráter o

também na práxis gestual há relação semióticafato de que

muito embora tal relaçãoconteúdo,expressãoentre oea

trans i t ividade"

UM ENFOQUE SEMIÓTICO PARA O ESTUDO DA GESTUALIDADE

interesse, no caso

(essa última constitui-se,

interpretação da práxis gestual que
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(id.: 92). Barros identifica,
(e quanto

simbiosecerta práxisentre comunicação gestual),e o

caráter desse comunicação:modo de "Ponto
incontestável, porém é que a comunicação gestual, conquanto
paupérrima, como código de comunicação prática

à comunicação linguística,quando comparada afasta-se da

comunicação linguística, consistência,ganha enriquece,

enfim, código comunicaçãoquando tomada decomo

(id. : 98) .

teríamosAs objeções que fazer quantoa essasa

linguagemafirmações dizem respeito sobretudoque, naa
é àconsubstanciaiinterativa, comunicação gestuala

palavralinguística, entendendo-secomunicação a
simbiótica,sentido de substância comum,consubstanciai no

dois aspectos da comunicação - o verbal e o não verbalaos

modo,Dessedeprodução quepensamos ana

"afastada", separadaconsideradaprimeira não pode eser
considerada de forma independente da segunda, possibilidade

acimaafirmações expostas.falsa fazemqual ascrerna
isoladamente,tomadagestual,comunicaçãoObviamente, a

prática,comunicação"enquantopoderá até parecermesmo

à comunicaçãocomparadasobretudopobre, seextremamente

(id.: 98).

mítica"

"paupérrimo"

a esse tópico parece ter ocorrido

e sobretudo

por outro lado
surja como um tanto especial
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conceitosOs greimasianos à gestualidadequanto

não oferecer condições de aplicabilidade práticaparecem

estudo da interação espontânea: tanto assim épara o que,
artigo mencionado,exceção do pudemosnãocom encontrar

exemplos de análises práticas emolduradas pelos pressupostos

mencionados.

7.4. ALGUNS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS POTENCIALMENTE COMPATÍVEIS

COM O ESTUDO DOS ASPECTOS INTERATIVOS NÃO VERBAIS

interação, istocomportamento corporalO na

todo (o conjunto composto pelasgestualidade vista

sigestualidade pelosfaciais, pelaexpressões em e
é, medida,espaço) certamovimentos do emnocorpo

práticasverbal,consubstanciai comportamento nasao
demandamnaquelassobretudointerativas cotidianas, que

maior ênfase na comunicação.

pesquisadoresalguns começam apresenteNo
reconhecer a necessidade de procurar os meios adequados para

àverbal daconduta nãodaestudoincorporartentar o

pois essaverbal,

40

éz a

"sujando as mãos"40 no terreno dos outros,

como um

Aqui estamos apenas repetindo a metáfora utilizada pelo psiquiatra e especialista no 
campo da ciência cognitiva Henrique del Nero pertencente ao grupo de pesquisa do Instituto 
de Estudos Avançados, da Universidade de São Paulo, quando reafirmou, como outros



151

é, efetivamente, única forma de chegar mais próximoa aos

objetivos desejados, explorando perspectivas que possam

oferecer subsídios para uma melhor compreensão da linguagem

interativa espontânea possam contribuire,

formalização das àsna respostas questões datornoem

possível daestrutura conversação, fenômenoenquanto

interativo complexo, natural e espontâneo.

comportamento não verbal incide sobreO todas as
formas interpessoalde linguagemrelação de dae uso
comunicativa, permitindo intençõesdeexpressão dea e

afetivos, interação propiciandoestados regulando a e o

contraste entre atitudes e entre personalidades individuais.

aproximam,conhecemduas se sequepessoas

da primeiraimediatamente fala.duelo Oantesumcomeça

determinado maisépapel do falante sempre porquase

visual, dasindícios expressõesprovenientes do contato

faciais e dos gestos do que por palavras

têmde falaobservação dos turnostrabalhos baseados na
verbaisnãocomportamentospraticamente ignorado queos

41 artigo de título
(1994) no qual

■Language attitudes: an 
se avalia a conduta de

A esse propósito é de muito interesse o 
Interactive situated approach' de Côté e Clément 
estranhos que interagem pela primeira vez.

1,41. Enquanto tantos

"Quando

pesquisadores já mencionados ao início deste trabalho, a necessidade atual de enfoques 
multidisciplinares, para fazer avançar o conhecimento científico. Na mesma oportunidade 
salientou um fato que merece ser mencionado. Quando se procura pesquisar em "terrenos dos 
outros- ficamos, sim, mais sujeitos a errar. Porém é preciso correr o risco, rebelando-nos 
quanto a certa postura que, segundo eles, na prática, dá a ciência como algo inefável, ou 
seja, algo de não se pode falar, "sem muitas e muitas aspas", pois o simples fato de falar 

a seu respeito já determina o erro.

ao mesmo tempo,
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interferem chamadascom "tomadas deas Falb,turno“,

responsável pelas observações acima citadas, enfatiza: "Uma

característica fundamental de qualquer éconversa que um

único falante domina enquanto elea e,
faz, suprime, aparentemente, peloo demero som sua voz

assim indíciosalguns visuais, qualquercomo por fala
simultânea de outros participantes" (Falb, 1975: 107-108) .
Como abstrair utilizaçãoportanto do não verbal dosa

trabalhos práticos de observação da fala?42

O não verbal integra cerimónias e rituais bem como
mímica,faz de dança,parte teatroartes como a o e a

constituindo domínio mais abrangentebem do queum
é levado a supor.normalmente se

Gottman43 afirmava:ainda alguma1979Em
literatura de pesquisa comportamento nãorazão vasta ema

42

43 muitas de suasEsse autor interessou-se principalmente pela interação conjugal; 
observações são porém aplicáveis a outros tipos de interações.

“Por

Deborah Tannen que se tornou conhecida até mesmo entre os não linguistas por seus 
trabalhos relativos à análise da conversação (divulgados até pela mídia não especializada) 
propõe, ao final de sua obra “ Conversational Style: analyzing talk among friends-, os doze 
passos para analisar a conversa (19«4: 160-161). Suas prescrições, porém, parecem 
literalmente ignorar qualquer fato relativo ao não verbal, exceção de alguns fatos supra- 
segmentais aos quais a autora alude nas prescrições de número 4 e 6. Entretanto, para que 
possa ser compreendida a relevância dos aspectos não verbais para a interpretação do 
sentido não há exemplo melhor que a obra prima do cineasta Ettore Scola, O Baile, na qual 
o filme é inteiramente compreendido em todos os seus aspectos interacionais (e inclusive 
quanto aos aspectos históricos) sem que nenhuma palavra seja pronunciada (Na primeira 
ocasião em que o assistimos, em uma mostra internacional de cinema, tal filme foi 

aplaudido “de pé“ pelos espectadores.

conversa a cada vez,
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tem sido grandemente ignorada pelos pesquisadoresverbal no

estudo da interação. . . " (1979: 55).

linguistas,Se analistasgeral, daos em e os

em particular, não têm logrado incorporar o nãoconversação,

verbal ao verbal, no estudo da estrutura conversacional, no

campo da psicologia e da neuropsicologia, muitosentretanto,

feitos cáforam de 1979 muitosprogressos para e

pesquisadores têm ocupado conduta não verbal. Ase

disso é artigosvolume decompostoextensoprova poro

vários dedicadopublicado 1992, temasautores, em a

à ecologiafaciais,relacionados às daexpressões

às diferençasà expressividadeexpressividade, e
discurso,individuais, à gestos no aoaosvoz

àinterpessoal,àsimbólico, coordenaçãocomportamento

àà abordagemauto-apresentação,verbalconduta do não e

àà competência socialverbal,funcional nãoda etroca

pesquisadoresaquelestodossãoautoresOs
trilha de Ekman (do qual viremos a falar,

têm procurado aprofundar os conhecimentos sobrea seguir) a

Malatesta, Izard,Rinn, Camras,verbal:.conduta não

Manstead, Halberstadt, Philipot, Custrini, Arvid0'Sullivan,

Enrico, Bitti,Schiaratura,Rimé,Scherer,Kappas, Hess,

com a

e à emoção,

conduta não verbal, etc.

americanos que, na
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Poggi, Bernieri, Rosenthal, Depaulo, Feyereisen, Patterson,

idéia do interesse
vem despertando,assunto interesseque o no presente, que

vem de longa tradição: a rigor a partir da obra clássica de
Darwin Expressão de emoções em homens animais de 1872. Ose
estudos sobre tema passaram realmente a adquirir estatutoo
científico a partir dos trabalhos e pesquisas de Ekman e de
seu grupo.

AS RELAÇÕES ENTRE GESTUALIDADE, EMOÇÕES BÁSICAS E7.5.
TEORIA DO PROTÓTIPO

detalhadamente,associados estudaram,Ekman ose

fisiológicos das emoçõescorrelatos emo-
possuir correlação universalções básicas com ex-parecem

pressões faciais. Essas emoções básicas seriam a felicidade,
interesse. So-tristeza, o medo,a

consistentesemoções possuiriam correlatosmente emessas
embora os indivíduos sejam também capazestodas as culturas,

inúmerasconceitos, sutisde com palavrasdescrever, ee

e outros.44

44 Os temas e os autores citados são mencionados por Kendon (Semiótica, 1994, vol. 102) ao 
referir-se à obra Fundamentais of Non verbal Behavior.

A longa lista proporciona uma

a surpresa e oa raiva,

e descobriram que
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emoções. O não se pode é que palavrasque negar gestose

possuam em comum o enraizamento nos sistemas cogni tivos4^.

Lakoff baseia-se teoria protótipodona para

mostrar emoções apresentam matizes e variedadesque as que

integram conformam categorias. Algumas expressões faciaise

funcionam membros centrais dessas categorias .como As

básicas tambémemoções nível básicodestatuspossuem o

("basic levei"), isto é, parecem serem vivenciadas em todo o
mundo de forma semelhante pela gestalt.percepção Pela
teoria do protótipo, imagens faciais e movimentos motoresas

ao sentirmos determinada emoção, representamque produzimos,
determinada categoria46. As formulações de Ekmantoda uma e

teoria,associados parecem se adaptar a essa uma vez que,

45

nem sempre

46

utsãhakrodhahãsa
cóleraalegria coragem

vatsalatarati
sentimento
paterno

as emoções
As

Também na índia, 
básicas.

desejo 
sexual

bhaya 
medo

jugupsã
aversão

çãma 
paz de 
espírito

vismaya 
susto, 
espanto

çoka 
sofrimento

priya 
amizade

(Notas do curso sobre retórica promovido pelo Departamento de Letras Clássicas e 
Vernáculas e realizado no primeiro semestre de 1994 na Universidade de São Paulo. Essas 
notas correspondem à palestra proferida, no decorrer desse curso, pelo Prof. Dr. Carlos 
Alberto de Fonseca, professor da cadeira de Sânscrito dessa Universidade).

na antiguidade, eram dadas como sendo em número de onze 
dentre as quais algumas são coincidentes com as sete identificadas por Ekman. 

onze emoções às quais nos referimos são as seguintes:

em 
significados, que, desde 
o signo linguístico.

Apesar desse fato alguns linguistas mostram-se céticos quanto à possibilidade de 
integrar, em uma mesma descrição, o verbal e o não verbal: 'A analogia possível, para fins 
de análise, descrição e classificação, entre sons articulados e gestos, é limitada. Nem 
sempre a atividade significativa do corpo apresenta similaridade em relação à produção 
linguística. As relações entre significantes e significados, que, desde o advento da 
teoria de Ferdinand de Saussure, caracterizam o signo linguístico, nem sempre são 
aplicáveis ao gesto" (Rector e Ramos Trinta, 1993 : 15-16).
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aparentemente,

status de protótipo, tal como defende Lakoff.

conceitos emocionais são incorporados (no sentido de

fazer parte do corpo) . fisiologiaformapassar Dessaa a

correspondente à emoção tem muita relação

qual a emoção é conceitualizada. Lakoff procede a um estudo

detalhado no qual toma a emoção da raiva procurando mostrar

é metaforicamente entendida em termos de calor e deque essa

além,pressão interna. Re tornaremos

capítulo à serátrabalho, parteneste umvez queuma
estágio pesquisasdedicado das sobreatualdoao exame

raiva e a frustração, enquanto geradoras dosemoções,

interaçõesagressivoscomportamentos ocorrem nasque

conflitantes.

tambémde EkmanestudosLakoff reporta-se eaos

base(1983)Friesende como para suasLevensonaos e

postulações. Os autores em questão mostraram que há uma ati-

àsautónomo correspondevidade sistemado quenervoso

de tem-emoções básicas. A

sentidoperatura da pele e

como pressão interna. Nos termos descritos pelos autores “as

envolveram doisfatosexperiências demonstraram essesque

procedimentos. No primeiro os participantes eram instruídos

músculo por músculo,expressões faciais, atémudara suas

como a

Lakoff procedeu ao estudo de casos para comprovar

a um aumento do ritmo cardíaco,

com o modo pelo

raiva corresponde a um aumento

que os

a esse estudo um pouco

as sete emoções básicas que mencionam possuem
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expressões protótiposque suas faciaiscasassem com os

correspondentes determinadas emoções. segundo,a No os

indivíduos solicitados experiênciaseram a rememorar

emocionais. frequência cardíacaA dostemperaturasa as

(Ekman, Levenson

Friesen, 1983 : 1209) . Eis dois maisresultadose os

consistentes atravéspuderam verificados dessesque ser

procedimentos.

no medo do quee
temperaturas dos dedos direitos(ii) As

raiva dodos maisaumentaram naquena

(id. ibid.)

no estudo que realizou sobre a raiva,Lakoff, pro-

sentido de realidade dos indivíduos podecurou provar que o

termos de metáforas populares, emboraestruturadoestar em

não seja absolutamente geral (Lakoff,diz ele,essa regra,

O que procura demostrar é que há uma organização1987 : 415) .

expressões metafóricassubjacente àsconceptual coerente,

algumas emoções e que muitas dessas expressõesrelativas a

(pp. 380-415) .são metafóricas ou metonímicas por natureza.

enfatiza refere-seLakoffsegundo ponto queO a

conceituação metafórica que corresponde ao sentimento

"(i) A frequência cardíaca aumentou mais na raiva

felicidade."

na felicidade.

dedos direitos e esquerdos foram anotadas"

que a

e esquer-
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raiva estáde efetiva realmente incorporadae S.N.A.ao
(sistema nervoso autónomo), podendo portanto afirmar-se que

são motivadas pela atividade do S.N.A.

7.6. WIERZBICKA E 0 CONCEITO DE PRIMITIVOS SEMÂNTICOS

UNIVERSAIS

As descobertas de Lakoff a respeito de uma organi-

subjacente às expressões metafó-zação conceptual coerente,

que buscou encontrar primitivos semân-tudos de Wierzbicka,

universais léxicos relativos à descrição do não ver-

(1993: 1-23) afirma ser de conhecimento amplo

existência de algumas emoções básicas que são

universalmente associadas a expressões faciais.

interesse peladeafirmaçãoEssa sumoparece-nos
demaisdoscoincidência pensamentoapresenta com oque

afirmaçõescitar.de Sãopesquisadores acabamos comoque

essas que indicam a possibilidade da identificação de regras
constantes e invariáveis no estabelecimento da correlação do
uso dos gestos ao dos demais instrumentos interativos.

Wierzbicka leva em conta, principalmente,
tos de vista de Ortony e Turner bem como os de Castelfranchi

remetendo os especialmente interessados no assuntoe Poggi,

invariável e

aos es-

ticos e

os pon-

e corrente a

ricas, parece associar-se, em termos de postulações,

bal. A autora
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outros autoresa que a
faciais,expressões Darwin (1872) , Tomkins (1962,como

1963 ) , Izard (1977), Ekman (1989), etc.

Wierzbicka defende a necessidade do estabelecimen-
primitivos semânticosdeto II de universais léxicos" . Ae

autora utilizar,deva descreversugere que se para as

léxicos de caráter universalemoções, (1993: 19),

exemplo: ao invés de utilizar

conceitos específicos,mais felicidade,como prazer,

alegria, pois considera que essas palavras não representam

independentemaneira rigorosa culturalmenteuma parae
suficienteAfirma seriadescrever emocionais.traços que

descrever tristeza, depressão, infelicidade, pela emissão de
"algo ruimconstatação mais genérica como, por exemplouma

"não me sinto psicologicamente bem", ou deacontece comigo",
porém, haveriaenunciados equivalentes. Nesse caso, a

ampla adjetivação para podernecessidade ulterior de uma

descrever todas as possíveis nuances desses "estados do ser"

dificuldades operacionaisacarretariafatoEsse mesmasas

que a própria Wierzbicka propõe evitar,
o uso de expressões maisou seja,"léxicos universais",de

estados dogenéricas, de. abranger outros ser oucapazes

estados emocionais que lhes são afins.

fatos de maior interesse que sobressaem dentreOs

constatações da autora são os que traduzem sua concepçãoas

quando sugere o uso

também procuraram associar emoções

como por
"Sinto algo bom neste momento"
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semântica da comunicação não verbalde que a apresenta os

mesmos problemas semântica da comunicação verbal,que a a

qual portanto tipo de metodologiarequer um mesmo para

análise. Não dizpode, (comse autora total razão),a

saídas já encontradas: polissemia, sincronia

diacronia, metáfora, invariantes, primitivos,versus

iconicidade,componentes, (que forametc. amplamente

estudados Linguística).pela conceitos devemEsses ser

estudo da comunicação não verbal. A autora,

porém, fornecenão conceitosmodelos tornemque esses

realmente operacionalizáveis, para a execução de análises do
componente interativo não verbal e, obviamente, muito menos

para propiciar integraçãomodelos definitivos do nãoa

verbal ao verbal.

análogosentidoopinam,Outros autores em ao

feiçãomencionado Wierzbicka, gestos possuemosquepor

confundirem com açõesperformativa esevezes

ordem prática, atinentesimplicarem circunstâncias de ao

é signoindivíduo gesticula. Assim sendo, o gesto umque

comunicação doelementar de corpo,processoem um

enquanto tal, três níveis de distribuição:"relacionando, o

gestos podem figurar sequência,sintático, numaosporque

provém docujo considerado contexto,sentido, seuo

semântico, gestosencadeamento; os possuemporqueo

significados (convencionais) ; o pragmático, porque os gestos

aproveitados no

desperdiçar as

por muitas
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à experiênciaremetem individual à competência sociale

daquele que gesticula" (Rector e Trinta, 1993; 17) .

Os referemautoresmesmos davantagensas

semiótica explicação classificação tipológica dospara e
afirmandogestos vantagens sediam-se virtualna

ultrapassagem da semântica pela via da pragmática. Afirmam

também que a perspectiva semiótica permite que se

elaboração de listas de movimentos (e de posturas) gestuais,

acompanhados de significados verbais e distribuídos em áreas

semânticas (indiferença, tristeza, irritação,adeus, etc. ) .

gestos expressivos são signos, poisNessa perspectiva, os

constituem unidades de expressão que relacionam uma forma de

(id. ibid.: 18-19)provocam uma ação (signo-interpretante) .

Não

quaisquer perspectivas que acolhamautores. o
aspectos não verbais paralelamente aos aspectosestudo dos

verbais poderão conduzir a uma melhor e mais completa forma

comunicação interativa.de avaliar a

Pensamos que

manifestação (signo-veículo) a alguma coisa (signo-objeto) e

tencionamos discutir aqui essas opiniões dos

que essas

evite a



162

7.7. UMA TABELA MINUCIOSA: AS SUGESTÕES DE GOTTMAN

as

passam pela elaboração das referidas listasde Gottman, de
movimentos gestuais, acompanhadas de(e posturas)

significados. O autor coloca em evidência três áreas básicas

na face: a

A mistura de várias emoções manifesta-se mediante ada face.

relativos trêstraços expressivos,combinação de a essas

regiões:

a da parte inferior

Muitas postulações teóricas, como, por exemplo,

área do cenho, a dos olhos e
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QUADRO N° 1

Olhos

Apreciador da retórica

Falador (tipo advogado)

Lábios c nigas

Testa

Nariz

(Gottman, 1979: 57)

Arco da 
sobrancelha

Descendente
Sobrancelha próxima dos olhos
Sobrancelha longe dos olhos
Projeção acima dá sobrancelha

Estético
Afável
Discriminador, critico
Metódico, preocupado com detalhes

Eficiente, negociante, económico, 
conciso, lacónico

Muita ação, impulsivo, pouco analítico
Analítico
Linhas de riso, humor, felicidade

Falsidade
Critico: O inspetor

Feição________
Formato do rosto

Lábios cheios
Boca cai nos cantos
Rugas da boca c olhos para baixo
Boca com cantos para cima
Rugas horizontais
Rugas verticais _________
Nariz convexo falcão
Nariz côncavo_____________
Ascendente

Caractcristica______________
Oval vertical
Quadrado
Oval horizontal_____________
Não se vê toda iris 
Vê-se toda a íris 
Olhos bem separados 
Olhos bem juntos 
Olhos pequenos 
Olhos grandes
Linhas voltadas para baixo 
Branco entre íris c pálpebra 
inferior
Olhos esquivos
Olhos inclinam-se para baixo no 
canto exterior
Vê-se muito pálpebra superior 
Vê-se pouco pálpebra superior 
Linhas nos cantos dos olhos 
irradiam para fora, 
simetricamente
Linhas nos cantos dos olhos 
descendentes em direção da boca 
Linhas do nariz vincadas c 
pronunciadas para baixo cm volta 
da boca___________________
Lábios finos apertados

Generoso, sensual
Amargo, pessimista
Depressão
Otimismo_____________
Preocupado
Suspeitoso____________
Bom chefe c administrador 
Acolhedor, obsequioso 
Dramático

Marca_________________
Tipo caseiro
Tipo rude
Tolerante, feliz__________
Emocionalidadc
Emocionalidadc escondida
Alta tolerância
Baixa tolerância
Sentimentos muito recalcados
Expressividade
Melancolia
Sobrecarga de problemas
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2 associa emoções às três áreas da face:

Testa Parte inferior da face

RAIVA

FELICIDADE

TRISTEZA

(Gottman, 1979: 57)

1. Somente testa ou 
boca de medo conota 
preocupação ou 
apreensão

1. Surpresa ques- 
tionanlc -boca neutra

Lados internos das so
brancelhas são elevados 
c podem se aproximar. 
Triângulo da tristeza 
entre sobrancelha e 
pálpebra superior

Não necessariamente 
envolvida nesta 
expressão

Sobrancelhas para 
baixo juntas. Tcsla 
abaixada. Sem nigas 
horizontais exceto se 
permanentes

Os cantos da testa, 
elevados c retos, 
aproximam-sc

Sobrancelhas para 
baixo

Sobrancelhas curvas c 
altas. Testa franzida 
horizonlalmcntc

A sobrancelha inferior 
levantada aumenta a 
expressão de tristeza. O 
olhar está gcralmcnte 
baixo

Maçãs elevadas. Pés de 
galinha. Olhos sem 
importância. Rugas sob 
pálpebra inferior

A abertura dos olhos c 
reduzida, produzindo 
rugas c dobras sob o 
olho

Pálpebras: superior 
elevada c inferior tensa. 
Olhos abertos c tensos

Bem abertos. Branco do 
olho aparece sob a íris

Boca aberta mas lábios 
não relaxados. Tensão 
no lábio superior. Can
tos dos lábios podem 
ser puxados para trás.

Mandíbula cai. Boca 
aberta, relaxada

Pálpebras tensas. 
Olhar fixo.
Sobrancelha superior 
abaixada

Lábio superior elevado. 
Ponta do nariz muda. 
Lábio inferior ligeira
mente à frente. Nariz 
franzido. Maçãs elcva- 
das_________________
Dois tipos de boca: lá
bios comprimidos jun
tos ou abertos, boca reta 
dependendo se a pessoa 
está falando ou tentado 
ganhar controle_______
Cantos dos lábios para 
trás c ligeiramente para 
cima. A intensidade 
tem relação com o n° de 
dentes que aparecem. 
Ranhuras naso-labiais 
visíveis_____________
Cantos dos lábios para 
baixo. Lábios estarão 
frouxos c tremendo se a 
pessoa está quase cho
rando ou tentando 
segurar

2. Surpresa atónita - 
testa neutra
3. Surpresa estupefata -
olhos neutros_________
MEDO

QUADRO N” 2 
___  Olhos

2. Medo apreensivo 
difere do medo 
horrorizado, gelado - 
Choque____________
DESGOSTO

Emoções c subtipos
SURPRESA

O Quadro n2
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Do Quadro na 3 constam certas palavras indiciais,

sugeridas por Gottman, em termos de positividade e negativi-

dade, para codificar expressões de emoções, na face:

QUADRO N° 3

Face positiva Face negativa

(Gottman, 1979: 61)

é de misturarcrítica fazA aque se

realidade, facecritérios dinâmicos. deestáticos Na ae

estática:indivíduoqualquer apresentanão move-se ese

modos deemocionais, traçosrevela disposições e emem

Por outro lado, algumas expressõesexpressão da sua feição.
possíveis correspondentesmaisduramque suasque

revelando algumadisposições emocionais podem não estar

sim estar expressandodisposição interior específica, mas

devidodisposição. Talvezalgum tipo de a essaoutro

estudointerpretação daspossível ambiguidade de o

Psicologia, tenha sido desacreditadofaciais,expressões na

Sorriso
Risada
Face empática
Aceno com cabeça
Contato com os olhos

Franzir a testa 
Escárnio 

Cara de medo 
Choro 

Riso de mofa 
Sorriso artificial 

Cara brava 
Desgosto 

Encarar

a Gottman
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algum Pos teriormente,tempo.por reavaliaçõesentretanto,

têm sido feitas estudos experimentaise de outrase

efetuadosnaturezas sobre comunicação corporal tomarama

novo e vigoroso impulso, principalmente na última década.

TrintaPara (1993: 17) qualquer gesto,Rector e

signo, só pode analisado levandoenquanto em seser em

conta:

a)

qual se assenta;

b)

cultural ;

c)

idéias, maneiras dementais,hábitosde ver,

etc., no qual se inscreve e adquire um valor.

As listas de significados que estivemos referindo,

físicosassentamentoscorrespondentescom eseus

fisiológicos parecem,
algunscerto ponto,

componentes não verbais que acompanhamprática relativa aos

servir de modelo para outras formasfala interativa,a ou

classificatórias.

ou poder proporcionar, pelo menos até

a estrutura ou base física e fisiológica sobre a

a função ou valia social do gesto enquanto signo

rumos metodológicos para a observação

a referência ou relação do gesto a um conjunto

7.8. O GESTO ENQUANTO SIGNO: RECTOR E TRINTA
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Rector sugerem um quadro geral de (como

"uma linguagem sem palavras e muitos

(1993 : 28) no qual tentam correlacionar à dimensão

não-verbal, certo número de formas sequência deum

interpretações possíveis.

as mãos

os gestos

os mídos

as 
manifestações 
psicofisiológicas

os movimentos 
do corpo

a mediação dos 
objetos

as posições do 
corpo

os meneios 
a cabeça

sentar-sc; levantar-se; mexcr-se (de 
pc on sentado); bater com os pés; 
andar de um lado para outro

peito inflado; busto erguido; posi
ções das pernas; maneiras de sen
ta r-sc

cabeça erguida ou baixa; rigidez; 
pescoço encolhido ou estirado

Não-verbal 
o olhar

cntzam-sc; colocam-sc um repouso 
uma sobre a outra; dão socos no ar; 
abrcm-sc. exibindo a palma; cris- 
pam-sc; os dedos se mexem______
movimentos dos braços, dos ombros 
c das mãos; a expressão corporal

__________ Formas_________  
fixo; esquivo; de esguelha; esperto; 
distante; etc.

_______ Interpretações possíveis_______  
informa sobre estados afetivos; sobre a "vida 
interior"; traduz um significado moral 
(franqueza, honestidade,); dá indicação de do- 
les pessoais (inteligência, profundidade)_____
pontuam as frases (expressão verbal), acompa
nhando a entonação ou reforçando-a; substitu- 
cm-sc às formas verbais de afirmação ou nega- 
ção ("sim", "talvez" e "não")______________
remetem à palavra, duplicando-a; dão uma 
"imagem" do pensamento; registram a tensão, 
o medo ou o "à vontade" da pessoa; denunciam 
suas posições ou convicções_______________
o corpo "fala"; substituem a palavra ou 
realçam a expressão linguística, dando "vida" 
e "cor"; informam sobre os estados afetivos 
informam acerca de caraclerislicas 
psicológicas da pessoa; informam acerca do 
grau de segurança, desenvoltura, timidez; 
estatura moral; posição hierárquica_________
registro de sensações de ordem geral, provin
das de formas cm que se desdobra o "diálogo" 
(contentamento, perplexidade; irritação; ansie- 
dade ctc.)____________________________
assim se procede para "liberar" a tensão; 
disfarçar a apreensão; serve à indicação de 
cansaço ou desinteresse; serve para indicar 
busca ou manutenção de autocontrole________
intenção de manifestação fora dos domínios 
estritos da palavra articulada

informam sobre condições psicológicas 
(normais ou anormais); forte emoção, medo, 
surpresa; assinalam transformações; perplcxi- 
dade, desgosto, raiva ctc.

sentidos"

"brincar com lápis"; com cigarros; 
com relógio; com óculos; com o 
próprio rosto; com botões da roupa; 
rabiscar_____________ ______
tosse; pigarro; "limpeza" da gar
ganta; bamlhinhos com a boca; 
suspiros; exclamações ctc._______
enrubescer; empalidecer; sentir 
"calores" ou calafrios; gaguejar; 
tremer; suar "frio", crispar-sc; ter a 
respiração alterada.

e Trinta

dizem os dois autores)

e uma
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Os autores lista de indíciosa que
estabeleceram são insuficientes constituição de um
saber científico, porque "falta-lhes a base estabelecida por

conjunto de proposições demonstráveis",um nãopor
método definido derecorrerem um nãoe por

objeto diferenciado, construído pelaproporem a ser

(1993: 30).

afirmações confirmam fato deEssas o que as

análises que poderiam conferir cientificidade ao saber sobre

comunicação não verbal ainda estão por serem feitas, tantoa

feitas venham buscarestãoquanto que a oasserempor

estabelecimento de relações, mais ou menos constantes, entre

o verbal e o não verbal.

Convém recordar que, entre o analista e as tabelas

interporá a interpretação subjetiva:propostas, a essese

conforme muitosserá demais enfatizar que,respeito nunca

autores já observaram, grande número de pesquisas,

envolvem comportamentoselas, principalmente, queas

humanos, jamais poderão prescindir da intuição do observador

Essa intuição constitui,de ação ao mesmoem seu campo
indispensávelponto de partidatempo,

para qualquer pesquisa: nenhum estudo no campo da linguagem

poderia ser bem sucedido sem o concurso dessa intuição, por

análise"

" um

"a

verificação das proposições iniciais"

e entre

para a

afirmam que

e condição básica e
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mais buscasse apoiarque essa modelos linhasse em e

teóricas cientificamente constituídos.

A POSSÍVEL UNIVERSALIDADE DE CERTAS EXPRESSÕES:7.9. UMA

EXPERIÊNCIA DE LANDES

àProcurando chegar demonstração da
de algumas expressões fisionómicas, Landes

membros de seu grupo pintaram os próprios rostose

vão e procuraram avaliar, em diversas situações, expressões

faciais resultantes. Os resultados foram iguais com todos os

circunstância de serem colocadosmembros do grupo, na ex

crementos sob suas narinas. Na descrição do autor, a expres-

sorriso".são educadofoide dolorosotodos de Eme

mostrar que, mediante o aperfeiçoamento do1972, logrou-se

observadores podem identificar,instrumental metodológico,

significado dede até acurado,modo certasomesmo

fato refere-seinteresse dofaciais47.expressões 0 a que

nãopudermos estabelecer certos comportamentossomente se

47

as

" um

"universalidade"
com car-

Para que se possa compreender a relevância das expressões faciais, relevância que se 
manifesta até mesmo de forma independente da utilização dos recursos oferecidos pela 
utilização do verbal, lembramos que a pesquisadora Maria Thereza Claro utiliza os recursos 
não verbais mostrando a crianças internadas em hospitais uma série de figuras de rostos de 
personagens de histórias infantis que ostentam diversas expressões e as crianças apontam, 
dentre essas, a que pode traduzir a intensidade da dor que sentem. Desse modo, tem sido 
possível detectar o grau de intensidade dessa dor que, nem sempre, as crianças muito 
pequenas são capazes de descrever verbalmente.
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verbais, universais, poderemos, talvez, estabelecer relações

constantes entre não verbal verbal ào chegare o e
elaboração de modelos científicos análises, embora,para

segundo algumas opiniões, "a analogia possível para fins de
análise, descrição e classificação entre sons articulados e

gestos seja limitada"

à possibilidade análisesReferindo-nos deagora

práticas, Gottman considera fácil utilizar a técnica de afe

rição de expressão de emoção facial (Facial Affect Scoring

Technique Friesen, (1971, apudde Ekman,FAST)

por meio de videoteipes, pois, na reali-Gottman, 1979: 59)

duram vários segundos,dade, nascendo,muitas expressões
atingindo um ápice e decrescendo acrescendo em intensidade,

que há umaté apagar-se.seguir de expressividade, Uma vez

de redundância nos videoteipes, que apresentamenorme grau

40 quadros por segundo (havendo, dessa forma, muitos quadros
codificarafirma Gottman,é mais fácil,por expressão), e

expressões a partir do vídeo do que
fizeramfotografias de atores posando emoções puras, como

níveis razoáveisobtiveramEkman deFriesen, quee

utilização de fotografias foiconfiabilidade. Mediante a

doisaté crianças de forampossível anosconstatar que

a partir de

e Tomkins

avaliar as

7.10. O TRABALHO COM VIDEOTEIPES: A SUGESTÃO DE GOTTMAN

(Rector e Trinta, 1993: 15).
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de reconhecercapazes expressões àsas correspondentes

emoções (Izardz '1971,puras apud Gottman, 1979: 59) . A

respeito do tópico não poderia haver prova empíricamesmo
mais forte sobre capacidade universal de determinadasa

expressões que a seguinte: quando olhamos para uma criança

(até mesmo antes de seu primeiro ano de vida)

écenho, elacomum chore; lado, quandooutroque por

sorrimos, criança também manifesta expressãoa

correspondente, ainda que não sorria. 48

trabalharsugestão de Gottman quantoA com

videoteipes problema dasolução paraconter oaparece

observação prática da interação espontânea conjunto deno

Gottman porém não põe em prática nem detalhaseus aspectos.

além disso, suas sugestões não são completassua proposta e,

pois propõe dea

negativopositivo,códigos: neutro,três eapenas

("cue words") para denotaracrescentando palavras indiciais

prescindindo3) ,diversas expressões faciais (Quadroas

oferecidasrefinadasdas sutismaisdenominações pore

sentido daEkman, FAST. NoTomkins,Friesen seueme

modelo mais completo os dois procedimentos
(ou ainda outros mais) .teriam que ser associados.

n2

e franzimos o

elaboração de um

48 Experiências realizadas nos Estados Unidos mostraram, recentemente, que o movimento 
empático de enternecimento dos adultos em relação às crianças é biopsicofísico e, como 
tal, universal.

a se

alternativa de se operar com um esquema
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De qualquer maneira, Gottman propõe modeloum
interativoestrutural embora inicialmente concebidoque,

para o propósito de examinar presta-

extrapoladose quaisquera ser modalidadesoutraspara

interativas envolver dois mais indivíduos;que possam ou

modelo que, segundo o autor,

reconceptualização três dimensõesde afeto negativo,
reciprocidade negativo dominânciado afeto (Gottman,e

1979: xii). categorias (negatividadeSão essas as e

positividade) utilizadas por Gottman, no estabelecimento de

sistema observacional conduta (CISS "Couplesdeum

Interaction Scoring System").

àqualépoca temospresente,Em nacomo a

disposição um número incontável de instrumentos tecnológicos

videofilmadoras (os procedimentos fílmicos.sofisticados, as

à disposição de qualquer um e registra-seem geral) estão
interações. nãoSetodo tipo dede ações pensar,see

registrartentar surpreender,entretanto, e conservarem

elas,(entrediversas asespontâneas

indivíduos,dosvidaconflitantes) colhidas comumna

futuras provavelmente não terão meios de saber,gerações a

sofisticação tecnológica que assistimos,

as pessoas efetivamente se comunicam, em seu cotidiano,como

milénio. presenteNoúltima década do anesta mesma

interaçãodemodosignorância dorelação aosemocorre

mais e menos distante. As situações interativas sãopassado,

pressupõe a necessidade de uma

a interação conjugal,

despeito de toda a
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reproduzidas filmesem romances e tersem que possamos
eram realmente essas as formas através das

quais indivíduos viveram época,os interagiam,que na
etc .conversavam,

7.11. ALGUMAS POSTULAÇÕES PÓS-DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA

COGNITIVA

Muitas outras propostas que parecem encerrar

possibilidades teóricosestabelecimento de quadrosdo e

métodos verbal poderãoestudo do não e quepara seo

últimas considerações,prestar, parecem mostrar as acomo
têm surgido nosserem compatibilizadas

últimos Segundo investigações de Rime gestos queosanos .
discurso correspondem ao esforço do falante

estado bruto (" rawestruturaspara representar em
seja as estruturas cognitivas para as quaisstructures") , ou

("coverages")coberturasfalante desenvolveuainda nãoo
lógicas, sintáticas e léxicas profundas.

evidenciar qualetapaKendon naa oprocura
afirmando:dessas pesquisas hojeconjunto encontra, "0se
palavra estãogestosproblema relativo e aoscomoa

do assentimento implícito de que todarelacionados asurge
produto automático do esforço da falagestualidade é eum

ao estudo do verbal,

coocorrem com o

certeza sobre se
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deveportanto explicada,ser causais,termosem como

consequência inevitável de certas condições"(1994 : 311-322).

São porém os estudos de Rinn,

conclusivamente apontar para as soluções que estão por vir.

Rinn mostrou faciaisexpressões de emoçãoque sãoas

governadas circuitos subcorticais neurais sãopor e que

produzidos como padrões fixos de ação. Não somente Rinn mas

também Izard divulgamCamras, Malatesta resultados dee

pesquisas sobre expressões faciais e a expressividade,as em

geral, que poderão mudar o curso dos estudos nesse campo.

indivíduosRinn, trabalhando cegoscom e

indivíduos normal pôde controlevisão mostrar que ocom

governando mais,inferior,parte superior faceda naque

portanto,

Os movimentos das sobrancelhaso sorriso. que pontuam as

subcortical, enquantopalavras controlesobestão o

de modoorganização diferente e se encontra,

apresentando portantocortical,mais controlepleno, sob

maior controle voluntário. Esse é um dos motivos pelos quais

riso merecem considerações particulares dentroo sorriso

faciais,expressõesinterpretação dasdo da emcontexto

geral.

sorriso tem uma

e o

os aspectos orais das expressões, como por exemplo

cortical responsável pelas expressões faciais atua menos na

em 1992, que parecem
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Prosseguindo suas pesquisas, Rinn comprovou suas

primeiras descobertas concluindo que os indivíduos cegos têm

habilidade controlarmenos voluntariamentepara seus

músculos faciais (o foi possível verificar medianteque

solicitações para produzir expressões faciais)"posar"ou

exceto quanto à expressão de humor. A comparação do sorriso

com a pontuação dos movimentos das sobrancelhas (nos mesmos

de indivíduos levougrupos constatarcegos a

poucas diferenças entre os dois grupos, ficando, desse modo

reforçada a evidência a respeito do controle subcortical dos

movimentos das uma organizaçãodesobrancelhas bem como a

diferenteneuropsicológica sorriso, da dedo outras

expressões.

Rinn vai mais longe, esclarecendo os motivos pelos

controle sobrequais têm seumenosas cegaspessoas

todaemborafacial outrascomportamento apessoas:que

bem provida de proprioceptores,sejamusculatura do corpo

músculos da face,éesse não para oso caso

controle tem que ser aprendido por feedback visual,quais o

imagens refletidas são muito importantes.qualpara o as

é intermitente e não constante,Como dessas oa presença

fornecemoutrosfeecLback consiste nas . respostas que os a

respeito das expressões que produzimos - assunto que, para o

autor,

49 As experiências mencionadas são reportadas por Kendon (1994).

merece mais pesquisas49.

em relaçao aos

e com visão)
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Serão pesquisas que daqui frenteessas para a

poderão estender-se (através do desenvolvimento da Ciência
Cognitiva,

proveitocorporal,comportamento grandecom para uma

globalizante integradora comunicaçãocompreensão dae

interativa.

foi exposto pretendeu mostrar que aliando-seO que

psicossociologia,áreas daCognitiva, daCiênciadaas
ciências da linguagem e da comunicaçãopsicologia às das

maispoder-se-á resultadospropriamente chegarditas a

possível análiserespeitopromissores diz umaaqueno

interativos,comportamentos comunicativos,global dos quer

apresentem eles ou não natureza conflitante.

a outros componentes doem seus diversos ramos)
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8 . AS DEMAIS DISCIPLINAS RELACIONADAS AO COMPORTAMENTO

COMUNICATIVO DO CORPO, AO USO HUMANO DO ESPAÇO E DO TEMPO E

AOS MOVIMENTOS DO CORPO NO ESPAÇO

8.1. A CINÉSICA

Até que estivemos expondo quantomomentoo o ao

estudo do componente interativo não verbal atribuiu ênfase

estudo das expressões faciais. referir-Devemos,ao agora,

demais compõem condutaelementos nãomo-nos aos aque

verbal.

kinesis, significaCinésica (doA quegrego

movimento) estudaé disciplina comportamentooqueuma

princípios básicoscomunicativo humano. Seusdo corpo

antropólogo(principalmente doprovêm antropologiada

apresentam afinidades com as teses de Sapir.Birdwhistell) e

inicial descriçãoCinésica modeloA umateve como

atravésnorte-americana , dosistemática fonologiada

cinemas dechamadasunidadesreconhecimento de e suas

unidadesdesse enfoque,(alocines) . . Atravésvariantes as

movimento)de sãomaiores (classes "oscinemasque os

constituintes de todos os atos da comunicação

dos olhos, do corpo, etc.)social (trejeitos da face, em que
integrantes e
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estão, frente a frente, dois interagentes" (Rector e Trinta,

1993 : 52) .

dos primeiro refere-segestos: o a que esses parecem ao

mesmo tempo universais e diferentes, de cultura para cultura

segundo refere-se há necessidadefato dee o deao que

palavras explicar gestos. efeito, aindaCompara que os
presenciemos, que recorrer às palavras no esforçotemos de

científica, não deixa decompreensão um grandeser

baraço para as análises pretendidas.

As mensagens cinésicas estão sujeitas a uma enorme

cinésicosvariedade sociais. estudosde Aosaspectos

interessam consideradoscorporais sobmovimentos oos

socioculturalaspecto

0 método utilizado éou psicológico.
de base empírica.

cinésico,fluxodesignafazem do naporparte seque

dos olhos,todos os movimentos da cabeça,interação social:

dos lábios, variações nas posições do tórax e dosdo queixo,

mãos e dedos,movimentação dos braços,ombros,

intensidade,variáveisdiante. contaLevando-se comoem

amplitude e rapidez e estabelecendo-se os limites superiores

possívelévariáveis tornainferiores sedessas quee

E

o da observação direta

e assim por

e não sob o aspecto neurofisiológico

identificar os contrastes e as oposições entre os cines.

Existem dois paradoxos essenciais quando se trata

Os movimentos estudados são todos os que

o que
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ainda há levarque variantesconta livres,em as

constituídas pelos contextos diversos.

Pela variedade de sociaisaspectos estãoa que

su j eitas cinésicas, Gottman consideraas mensagens o corpo

confiável dentre canais de expressão.como o menos Oos

autor menciona que até mesmo a gesticulação de mãos e braços

é diferente quando de judeuspor exemplo,trata,se
italianos. primeiros parecem usá-las enfatizarOs para um

tópico segundosqualquerponto os paraou na conversa;

quais estejamdescrever objetos sobreformas dos osas

discorrendo 1979: 62). Qualquerapud Gottman,(Efron, 1941,

indivíduo é teoricamente capaz de observar as diferenças que

de cultura para culturaesses dados,quanto aocorrem,
dificuldadesimensasdasde dar conta que secapaz se

trabalhos de análisepesquisadores e os

científica

8.2. A PROXÊMICA

A Proxêmica é uma disciplina ainda em formação que

inconsciente-distâncias mantidas conscienteexamina ouas

seus conteú-indivíduos na interação social;

à concepção e à estruturação do espaço quedos referem-se

indivíduos e ao uso que esses fazem desse espaço.cerca os

a respeito do tema.

mente entre os

ou de

e é

interpõem entre os
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ProxêmicaA é "uma disciplina melhor,ou um
projeto de disciplina semiótica visa analisarque a a
disposição dos suj eitos dos objetos maise no espaço e,

particularmente,
fins de significação. Assim definida,
domínio problemático da teoria semiótica, que cobre em parte

semiótica do semiótica natural,a espaço, mas a

semiótica teatral, etc. "

Courtés, s/d: 359) .

"parece interessar-se

pelas relações espaciais (de proximidade, de distanciamento,

e pelas significa-indivíduos mantêm entre si,etc . que os

ções não verbalizadas que eles daí tiram" (id. ibid. ) .

É culturalcadapossível observar grupoque

estabelece distânciasas

pode-se imaginardemais indivíduos.
concebida,cada indivíduo envolvido por uma ampola, ao mesmo

psicológicos. Essefísicostempo, espaçotermos eem
periférico varia de cultura para cultura,

está, sujeito à interferência de variadosindivíduo, enfim,
fatores50 .

50 Entre os dados relativos à necessidade desse espaço, no caso associada à necessidade de 
privacidade, é interessante rememorar que Viktor E. Frankel (1963) relatando sua 
experiência em um campo de concentração, reporta que costumava procurar um desvão de

de indivíduo para

a semiótica discursiva,

em relação aos

(Greimas e

também a

a serem mantidas,

Em termos metafóricos,

ela aparece

o uso que os sujeitos fazem do espaço, para

Essa disciplina, em projeto,

como um
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Quando se deseja caricaturar a atitude de um indi

víduo belicoso e desafiante em relação a outro (no cinema,

no espetáculo de mímica, em quadros cómicos

outras situações) geralmente obtém-se esse efeito colocando

esse indivíduo defronte

braços postura de boxeador,com fazendoos em e com que,

alternadamente, afaste aproxime de oponente.se e se seu

éEsse quadro todos já tiveram oportunidade de
assisti-lo, pelo algumas formaOutra demenos vezes.

desafio (pelo culturasoutremexpressar o menosa em
ocidentais) é situar indivíduo empertigado e bem próximo ao

de modo a parecer não lhe ceder a passagem ouseu oponente,
riste agitadodedoencostado,Rostoo empasso. quase

defronte sãodo outrosdo oponente,rosto recursos para

reproduzir essa situação. Esses elementos são convencionais,

conhecido em muitas culturas.fazendo parte do "feedback"

de rejeição podeJá emoção de espanto seroua

através de alguns dadosconvencionalmente passosexpressa

à posição do outrasoutro, etrás, relação porpara em

gestualidade, expressãoatitudes envolvem aaque

performance verbal.fisionómica

janela para poder satisfazer 
como básica e

a necessidade (que como psiquiatra o próprio autor refere 

vital) de espaço e de isolamento.

ao outro, em uma atitude saltitante,

e a

e emno teatro,

clássico e
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É fato facilmente observável indivíduosque os

tendem a manter espaço periférico mais preservado quandoseu

detratase que lhes desagradam;pessoas quando lheessas

agradam, ao contrário, tendem a ser mais tolerantes quanto à
invasão desse cuja determinação depende, além dosespaço,

fatores já citados, também de fatores idiossincráticos:

algumas mais do que outras, sentem-se visivelmentepessoas,

incomodadas houver,não elas demais,entrese e os

determinada distância51.

cultura, tocar o braço do outro durante

uma interação, é ato consideradoforma de ênfase,como ex

tremamente impolido pelas classes mais refinadas. Em outras

culturas (por exemplo entre os britânicos) tal procedimento

aliás,britânicos,chocante. Os costumampassa a ser
livre periférico muito mais amplo que

principalmente maisdos indivíduos culturas,de outraso

indivíduos de cultura latina. Os inglesesamplo que doso

apertos de mão nos cumprimentos, apertos de mão

quase obrigatórios,usuais entresãoque oscorrentes, e

ambiente cotidiano trabalho.franceses, Em

tocar a cabeça do outro com uma das mãos podenossa cultura

na Tailândia,o mesmo gesto,representar um sinal de afeto:

em ofensa. Os exemplos são incontáveis: emboraconstitui-se

51 necessidade de sobrevivência: 
era muitos casos, através da

A manutenção desse espaço representa, muitas vezes, uma 
basta lembrar que a contaminação de doenças se processa, 
saliva.

dispensam os

até mesmo em seu

Em nossa

reivindicar um espaço
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interesseapresentem énão necessário alongar mais esta

ilustração.

À Proxêmica interessam não só movimentos dosos

indivíduos relações demaisem tambémsuas com os mas em

relação objetos. Segundo definiçãoaos de Greimasa e

Courtés, essa

espaciais também gestuais. Osmas autoresas sugerem que

independentemente dos limites Proxêmica deverá fixar

os procedimentos de proxemização deverão ser

integrados, já,desde componente correspondenteno a uma

espacialização da semiótica discursiva. Tal afirmação aponta

necessidade de mais pesquisas nesse campo (s/d: 359).a

É conveniente registrar a diferença estabelecida,

semióticas naturais (as quepelos mesmos autores,

as semióticasenvolvem os

envolvemconstruídasartificiais teatro,(as oque aou

urbanismo, etc.). Esse modo de encararliturgia, o ritual, o

já referida diferença entre as interaçõesfatos remete àos

efetivamente espontâneas. Desseforj adas interaçõese as

ponto de vista,

teatro,no uma

de improvisação

atitudes corporais que independem dos espaçosHá

indíciosapontadas deperiféricos podem comoserquee

para mencionar apena um exemplo, só haveria,

ou de fuga do roteiro.

entre as

que a

para si mesma,

"comportamentos reais do mundo") e

realidade verdadeira e espontânea nos casos

disciplina envolve não somente as linguagens
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posi tividade de negatividade:ou de acordo Goffman,com
deixando-se de lado algumas atitudes culturais muito
específicas, pode-se constatar de mais status

assumem posturas mais relaxadas que as de status mais baixo

(inferior). Braços cruzados sobre

timideztrancamento reativa atitude podeou e a ser
considerada como negativa.

avaliadas independentemente conteúdo propriamentedo

semântico Um indivíduo pode dizerdas outromensagens. ao
é claro)(segundo seu próprio conceito de verdade,verdades

até imprudentes inaceitáveis da parte outro,em tese, see,

acompanhar da gestualidade adequadafizer atenuaras a os

processo de atenuaçãoenunciados produzidos. temEsse se

objeto de estudos que entretanto têm enfocado

1992) .apenas o componente verbal das interações (Rosa,

Proxêmica bemàrelativosconteúdos como osOs

demais aspectos interativos não verbais embora

aprendidos,comportamentoscorrespondendo, parte, aem

corresponder comportamentosdeverão acertamente

enraízaminteligíveis,universalmente se nosquevezuma
Tanto assim é que linguagenscognitivos humanos.esquemas

do sãocinema, teatro, etc .sincréticas doascomo

interpretadas qualquerpassíveis, de emgeral, seremem

consisteestudodedificuldadecultura. emnesse campoA

Positividade ou negatividade de atitudes podem ser

constituído em

relativos aos

que pessoas

o peito indicam tensão,
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conceber forma de avaliar universalidadeuma dea

determinadas faciais,expressões gestos, etc . , em

contraposição aos gestos não universais e não convencionais

individuais.

deApesar conjuntoapresentar-se decomo um

princípios teóricos ainda em elaboração, a Proxêmica oferece

muitos

múltiplos aspectos da comunicaçãopretenda enfocarque os

interativa espontânea.

considerações sobrerelativoquadroO osa
aspectos não verbais da interação não ficaria completo sem

faremos de modo sucinto.

8.3. A CRONÊMICA

comunicação verbal quantoTanto a

envolvem não sótica verbalnãoe a

espaço quanto a de tempo.

idiossincrático,tempo individual,Há eum

tempo social. Esse último é estudado pela Cronêmica.

que correspondem às "criações"

a dimensão humana de

a paralingúís-

que aludíssemos à Cronêmica, o que

elementos que podem ser aproveitados em uma análise

há um
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indivíduo pode,Um por exemplo, falar

ma is rapidamente, deou acordomenos estruturacom sua
biopsicofísica; por outro lado,

a solenidade requerem movimentos mais lentos.

Trinta latino-americanosPara Rector sãoe os

policrônicos (isto é, váriassão decapazes exercer

atividades nórdicossimultâneo)de modo sãoe os

monocrônicos (só coisa vez) . Algumasfazem poruma
experiências recentes mostraram que as mulheres seriam mais

homens de fazer várias atividadescapazes ao mesmoque os
tempo.

bem como a Proxêmica e a Cinésica naoA Cronêmica,

estão suficientemente definidas em seus postulados e métodos

estudo dacontalevadas noempara que serpossam

comunicação interativa. É necessário, entretanto, pelo menos

disciplinas enfocamassinalar aspectos essasqueosque

estarão envolvidos em um estudo mais abrangente da interação
em geral, da interação conflitante, em particular.

a pompa e

e mover-se

circunstâncias sociais como
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8.4. A PERTINÊNCIA DESSAS DISCIPLINAS PARA 0 ESTUDO DA

PRAGMÁTICA DA INTERAÇÃO

enfatizarPara pertinência dos aspectosa

interativos abrangem três últimas disciplinasque as

assinaladas fato Birdwhistell,apontamos deo que
antropólogo, já citado, e autor de uma obra que ele próprio
concebe à Cinésica,introdução enfatizacomo uma a

necessidade interação,de levar conta, tantoem na a

Cinésica de códigossistemasProxêmica, enquantocomo a

complementares ao verbal.

Cinésica e Proxêmica constituem porPara

ési próprias, Birdwhistellde códigos. dossistemas um

emaranhadopesquisadores dosrazão,reconhecer, ocoma

tambémdiversos

outros pontos desta investigação, considera
alegações de Birdwhistell (1984 : 8) .totalmente justas as

naturalmente devista, estamosQuanto depontoa nosso
defendendoEmboraforma de ver.acordo quequanto essaa

considerados estudo daprecisam noaspectosesses ser

inerenteinteração dificuldade talreconhecemos aa
interaçãodaquandoprocedimento, tratamormente se

espontâneainteraçãodaespontânea maior razão.e, com

conflitante.

já mencionado em

recursos codificados na interação. Guespin,

o autor,
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No presente não devemoscremos que nos

impressionar aparente falta de quadros teóricos para

descrever elementos:esses provavelmente pesquisauma

aprofundada das artes cênicas poderia contribuirno campo

desenvolver pressupostos teóricos passíveispara de serem

uma tentativa integradora, quanto à análise da

interação comunicativa.

Podemos referir, em acréscimo, que a categoria da

domínio dos movimentos do

indivíduo dos movimentos relacionadosno espaço e uns aos

executados no território de seu próprio corpo.outros, Todos

dados gestuais devem ser considerados sobesses aspectoo

sociocul tural e sob o aspecto psicoemocional52.

A linguagem do olhar - tema sobre o qual livros já

excluídaficado destasforam escritos terparecem

estálinguagemgestualidade.considerações Essasobre a

naturalmente associada à das expressões faciais. 0 olhar tem

especificidades próprias. Nãoporém, sorriso, noscomo o

colocarDesejamosaprofundaremos tema. apenas emnesse

refletindo sobre a razão do fatoevidência uma observação:

à conclusão de que procedem assimpelas chega-seoutras,

52 Para mais 
1993: 54-57.

convencionalidade atinge também o

esclarecimentos sobre a cinésica veja-se, por exemplo, Rector e Trinta,

utilizados em

com a

de que as pessoas se olham e se observam quando passam umas
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(entre outros motivos talvez) as

estão olhando, olhar dos é crítico,se o outros se as

afronta, Esse único fato,etc . relativo ao à troca deuso e

olhares já revela, mais são complexasuma vez, como e

sofisticadas jogodo interativo dizas regras no que

respeito ao comportamento não verbal: no caso do olhar, esse

consiste em um comportamento silencioso e imperceptível mas

está muitasque revela-sepresentesempre e que vezes

contundente.

estudos possíveismuitos respeitoSão daaos

carátergestualidade: além relativo universaldo deao

determinados gestos podemos examinar os que são aprendidos e

idiossincráticos.culturalmente definidos sãoquee os

possibilidadePodemos também de estudosimaginar a

diversos,contrastivos, culturas entreentre grupos naou
mesma cultura.

Podemos concluir o que desejávamos dizer sobre a

necessidade de levar em conta, na interação, os aspectos não

verbais lembrando que "todo ato de comunicação é sincrético"

(1994: 74). autorconforme afirma Silva prossegue

ignora osmodo de.ver do senso comum esquece,
incrívelfala.sincretismos implicados de Porato queno

acreditaré por quepaga asepareça quepreçoesse o

primário.modelizantesistemasemiótica éverbal um

tão primária nãoModelização que prestasetorna quese

"odizendo que
0 mesmo

para avaliar se os outros
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atenção materialidade informadana évoz, na que o

significante verbal. Esquece-se que, antes de ser mensagem,

enunciado, frase, proposição, éfala éa voz, corpo, ou

melhor, (id.; 75).tem corpo."

Já ficou demonstrada a possibilidade que

ator Stanislawski do segmento de frase tarde,russo " esta

noite": "variandoesta (sincretismo físico-entonaçãoa

linguístico propriamente dito,como ou
se j a, sincretismo analógico diferencial,do com o com o

discreto); mímica,facial,variando expressão a aa

o relacionamentoa iluminação,

(id. 74)com a platéia (frontal, três quartos ou de costas) "

experiências dovariaram também interpretações. Asas

foram relatadas por Jakobson que reportoumencionado autor

dedezenasde quatroprimeira obteve cercaque na esse

cincodesegunda,significações diferentes cercanae

dezenas.

comentados: elesprecisamfatos não serEsses
quanto à aludida necessidade de integrar

comunicaçãodaà observaçãoverbaisnãoaspectosos

interativa.

falam por si mesmos

fisiológico - voz

disposição no espaço cênico,

tirou o
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9. PRESSUPOSTOS CONCERNENTES ÀS RELAÇÕES ENTRE

COMUNICAÇÃO INTERATIVA E EMOÇÃO

Do início do desenvolvimento deste trabalho a esta

nossa investigação tem consistido em buscar elementosparte,

provenientes de campos que não são estritamente relativos ao

estudo dos interativos verbais, tentativaaspectos dena

exame da interação em geral e da conflitante em particular.

Nesse atingida àcorrespondemetaprocesso, a sera

elaboração de a

observação à verbais,verbais dosdos nãoaspectos na

interpretação do sentido

integração se j atalpermite pensarO queque

procedimentospossível é simples fato de tanto osqueo

de modo semelhante anão verbais possuem,
função pragmática,além dedenominador seuum suacomum,

cognição da emoção.enraizamento Esseda ecampono
dizer,assimenraizamento "amarrar osapresta-se, por

(de modo claro ou velado)múltiplos aspectos que ostenta a

caráterela nãointeração comunicativa, apresente ou

conflitante.

LivetAndlersegundoCognitiva,Ciência eA

inteligência cognição(1989: 341) estuda e atanto a

na comunicação interativa.

subsidiar a elaboração de um quadro teórico compatível com o

verbais quanto os

um modelo abrangente que permita integrar
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naturais quanto artificiais,as todos níveisem os

pertinentes de descrição. cogniçãoA envolve todos os
através dosprocessos quais "input" ésensorialo

transformado, reduzido, elaborado, armazenado, recuperado e

usado, na forma definida por Neisser53,

Algumas disciplinas nas quais a Ciência Cognitiva

buscam nívelcaracterizar realizaçãode doso esquemas

funcionais biológico. Ciênciasubstrato CognitivaAno
possui, como macrocampo científico, um domínio designado por

neuropsicolinguística constituído pelaoutroe um

inteligência artificial. Envolve dois níveis de descrição:

abordagens funcionais que resultam nas disciplinas soft,as

lógica,linguística, teoriapsicologia, dacomo a a aa

informação, abordagens materiais que resultametc . nas

disciplinas hard, como

a neuroquímica,

A neuropsicolingúística ocupa-se do sistema cogni-

através de uma abordagem que étivo humano tantonatural,

Associa,funcional estudo doquanto material. portanto, o

sistema neuronal (sistema hard) com o estudo dos componentes

linguísticos dos comportamentos humanospsicológicos (oe

53 1967.
of

a eletrónica aplicada, etc.a robótica,
a neurofisiologia, a neuropatologia,

Trata-se da obra esgotada Cognitivo Psychology. New York, Appleton-Century-Cofts, 
referida em artigo de Michael I. Posner e Patrick Bourke no American Journal 
Psychology, Winter 1992, Vol. 105, No. 4, pp. 621-659.

e as

se desdobra visam o nível psicológico ou o funcional; outras
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estudo do sistema neuronal não é restrito aos comportamentos

humanos).

A partir das últimas décadas, os estudiosos que se

de relativos cognitivoocupam temas datratamentoao

pragmática linguística têm auferido proveito do daavanço

Ciência Cognitiva. filósofos,elesEntre contamse

linguistas, psicólogos, analistas discurso, enfimdo

estudiosos que formam um grupo interdisciplinar que tem como

objetivo limitesconhecer tentar ose

cognitivos impostos da linguagem pelas propriedadesusoao

inatas of(Journaladquiridas humana".da menteou

Pragmatics, 16 1991: IX)

àrelativos emoção estãoObviamente fatoresos

incluídos entre essas propriedades, prestando-se a explicar

humanoscomportamentosprofundas dosmais nasas causas

à necessidade depráticas conduzinterativas. Isso

interferemfatores pragmáticosconsiderá-la queentre os

jádemais aspectospráticas, paralelamente aosnessas

mencionados.

“compreender



194

9.1. O RECONHECIMENTO DO PAPEL DOS SENTIMENTOS E DA EMOÇÃO

NAS CONDUTAS E PAPÉIS COMUNICATIVOS

De fato de que tenha

prestado atenção sistemática integraleste segundoa mas

domínio semiótico da linguagem é uma das causas pelas quais
onipresença da emoção no discurso não se tem refletidoa na

descrição (1994: 258). razõesEntre as que

interesseassinalafatotal autorconcorrem opara o

textos gráficos monológicos,predominante sobre focooos

preocupação primáriasobre elementosla langue, a

cognitivos (conceituais)

própria pragmática. Além dessas razões o

partir de Milner,direcionamento do foco sobre seao que,

núcleo que, em cada uma das línguasdesigna por la langue,

distinção. La langue não podeunicidade esuporta suasua

indefinidamentepartir da substância -representadaser a

sobrecarregada de acidentes diversos -

invariante através de suas atualizações,forma, uma vez que

termo de relações.

desenvolvendo seu ponto de vista sobre aDanes,
discurso,emoção no

que, praticamente,

linguística"

resumem nossa preocupação neste trabalho:

ela é definida em

mas somente como uma

acordo com Danes, o

em relação à

"não se

com os
e certa negligência

o autor menciona

estabelece um conjunto de afirmações
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"Certamente a comunicação humana tem uma natureza

de multicanal que os traços extralingtiísticos

que emoção também devessem
levadosser uma

adequado linguístico (propriamente dito),seu componente

junto com esses traços,componente que, forma uma totalidade

complexa funcional. A linguagem não constituie se

sistema auto-suficiente estruturae sua os

linguísticos comunicaçãocomponentes da (Danes,não

1994 : 258) .

diz revela preocupaçõesO Danes asque

diversos pesquisadores (cadacontemporâneas de um em seu

que estão procurando chamar a atenção paracampo de ação) a

buscar modos de integrar, não só os aspectosnecessidade de
não verbais,

intercomunicativatotalidadeda funcionalcomplexa quee

interação entre os indivíduos.representa a

às desemelhantes Danes,opiniõesExternando
emoções são muitas vezes

tais,sozinhos, enquantoconsideradas sentimentos ecomo

costumam ser vistas como desprovidas de conteúdo conceituai.

54

"as

assume54

o que faz com

Traduzimos por assume o termo reckons por não termos encontrado outro que nos parecesse 
mais apropriado.

são relevantes para sinalizar a

mas igualmente os aspectos emocionais ao estudo

em conta,

Lakoff se expressa deste modo:

vez que são sincronizados com o

em um
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Como resultado,
sério estudiososa da semânticapor da estruturae

(1987 : 380) .

possíveis modos de

situartentar comunicativos relacionadosproblemas àos

emoção, Stevenson-Hinde consideram

humana inserida elementos de um quadro ordenadoentre os

pela dialética, elementos são constituídos pelasno qual os

características situação socialindividuais pela dose

indivíduos, personalidadesentreoutros termos, asem

individuais social. propõemOs autoresestrutura oe a

esquema:

Grupo SocialIndiv. A

Normas SociaisIndiv. B

(Hinde and Stevenson-Hinde, 1986: 32)

da Universidade deBerscheid,Outra pesquisadora,

Minnesota,

no desenvolvimento das inter-relações humanas.

emoção é,Segundo essa autora, a no

experimentada in vivo e in situ, ela ocorre

Relacionamento
A - B

conceituai"

procurou descrever algumas implicações emocionais

mais das vezes,

a interatividade

Igualmente preocupados com os

uma vez que

Hinde e

o estudo das emoções não é usualmente levado
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natural espontaneamente,e relações interindividuais.nas

Desse modo, compreender fatos de éemocionalnaturezaos

compreender a contexto no qual

têm lugar, de forma análoga ao que ocorre quando se trata de

compreender a intencionalidade pragmática de uma declaração,

é necessário compreenderpara o que contexto,seu coseu

texto e suas circunstâncias.

afirma relações humanasA autoramesma que as

determinaçãomais importante fonte de darepresentam a

experiência individual da emoção, através do ciclo da vida,

fato encontra amplamente reconhecidoque se

pois está confirmado situações que envolvem outros

sempre se apresentam mais carregadas de emoção que asseres

demais situações vivenciadas pelos indivíduos.

O

também imensa quantidade de sinónimos ou de termosrentes e

qualificativos deequivalentes, modificadoresde e

transformações adjetivais. Na compreensão da conexão entre
tendênciaidentifica-se deemoções relacionamento umae

do primeiro,definir-se Issoúltimo termos ocorreemo

reinaqualéemoçõesdas campo noporque aumo campo

respeitoprópria literaturaambiguidade conceituai aae

apresenta diversidade quanto a seu constructo central.

termo emoção tem uma enorme variedade de refe-

sua relação funcional com o

e documentado,

que as
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Para tentar caracterizar esse constructo, de modo

resumido, pode-se dizer emoção oposição àque a em

cognição sugere os seguintes pontos as

emoções difusassão variáveis, difíceis de descrevere e

ainda mais difíceis de diferenciar e de classificar. Apesar

desse fato é fenômenoemoção concreto, tantoa um que

interfere com o equilíbrio bioquímico do organismo.

emoções permeiam vários setores da experiênciaAs

humana, mudam na maior parte das vezes continuamente e são

também suscetíveis de apresentar gradações contínuas. Essa

fato de que sejam codificadasnaturezasua por

sejam,análogos determos (iconicamente) quee
discursosprimariamente manifestadasconsequentemente, nos

existênciade demodo conotafatoverbalnão aque

processos de decodificação e de inferência específicos por

emoções saoreceptor). Asouvintedoparte (ou

modo muito mais imediatoexperimentadas vividas de eou
cognitivos pois têmintenso emoçõesasprocessosque os

são espontâneasessência,caráter pessoal e,

intencionais.

hásociedadesculturasdiferentes normasouEm

expressão e a manifestação da emoção;diferentes regulando a

existem também diferenças socioculturais quantoem que grau

ser investigado.às (Danes,próprias emoções é caso para
(Os grifos são nossos1985 - Simon, 1982)1994 - Wierzbicka,

a serem lembrados:

em sua

acarreta o

e não
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O vasto campo da emoção inclui os estados de curta
duração, estados não irruptivossão agudosque nem nem
(estados espíritode sentimentos), maisemoçõese as

cognitivas, atitudes avaliativas e emocionais,as

alguns aspectos dos traços pessoais. As emoções podem estar

implicadas vários tiposopiniões de atospor pore

ilocucionários acompanhá-los (Simon, 1982podemou

Scherer,

básicasafirmaçõesWierzbicka destaca quatro

relativas à emoção:

a) de uma perspectiva evolucionária, a experiência
sobrevivência dos homens;

autónomosistemab) emoção nervosonooperaa

(S.N.A.)

fisiológico periférico;

muitos respeitos, importantec)
experiência emocional (Por exemplo: identificação

do significado de uma situação de estímulo, em

termos das implicações para o bem ou o mal estar do indiví-

da emoção tem função vital na

do sentido ou

aos conteúdos desta Tese) .

na qual tem papel o despertar

que se relacionam mais de perto

1986 - Van Dijk, 1982 - Danes, 1994) .

como uma descarga,

e talvez

e correspondem aos pontos

a cognição tem, a

papel na
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identificação do estado emocional experimentado,duo, sele

ção da resposta,

d) perspectivaUma sobre tipoemoção, dea

"retomadas ("continuous loop"), quanto aos
padrões temporais à dosaçãoquanto componentese
fisiológicos cognitivos da experiência emocional,e assume

cada componente representa,que ao mesmo tempo,

uma vez que cada qual fornece ao outro umresposta ao outro,
rápido feedback, processo de realimentação recíproca,num

durante desenrolar da experiência emocional. (Berscheid,o

1986: 32)

Essas assertivas (que têm papel central em uma das

teorias básicas sobre a emoção que é a teoria de Mandler)

periférico,fisiológicofazem despertarressaltar o

cognitivo-sistemaanalisarproblema emoçãoda oo ao

teoria, partir dainterpretativo da mente. Segundo sua a

indivíduo forma estruturas mentaisinfância ou esquemaso

avaliar o mundointerpretar eque servem para
Mandler distinguecorporais. traçosproduzem reaçõesas

variáveis

avaliaçõesdecorrente das interpretaçõesemocional e e as

reações do corpo.

contínuas"

associado ao do Sistema Nervoso Autónomo. Mandler focalizou

estímulo e

e traços regulares na relação entre a experiência

e que também

relato a outrem do fato, etc.);
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funçõesAs do involuntáriasS.N.A. são ou

autónomas: estão fora do controle do individuo, isto é, são
viscerais. sintomas fisiológicos associados à emoção- -Os

aceleração cardíaca, transpiraçãoboca mãos,seca, nas

palidez ou rubor, tremor, etc. - são produtos das descargas

É garantiado S.N.A. . descarga do S.N.A.a

fisiológica para que mediante

faz da situação - decida se deve lutar, perseguir ou fugir e

prepare seu corpo para a ação correspondente. Assim o S.N.A.

sistema secundário de suporte,age como um

significado. Essealerta paralelamente,possui, umque

apropriadaaçãoadotar apoderemos umaassegura que
cognitivamente avaliado,determinado estímulo, essacaso

ação necessite ser posta em prática, para nosso bem estar e

já explicitado, a des-

indivíduo para a ação.

natural-(bem como,Nos procedimentos interativos
envolvamprocedimentos que oquaisquer outrosmente, em

observada. Osdiretamentenão podemental) , sermentea

existência é reveladapsicólogos cognitivos creem que sua

ínputsentrerelações osdasatravés observaçãoda

ele aconteceindivíduo recebe (tudo que asensoriais oque

individuaisoutputsinterna externamente) oseou

manifestaçõesverbais,relatosexemplo,observáveis (por
É menteetc.) .ações,mensuráveis, queapsicológicas

determina o sentido dointervém entre ínputs outputs e quee

carga do S.N.A. prepara o

um sistema de

sobrevivência. E ao mesmo tempo, como

o indivíduo
que oferece a

a análise que
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oferecida.em troca, Em
tal operação experiência passada, arquivada na
memória, significação do estímulo input,a descarga doa

S.N.A. ações subseqiien temente adotadas.e as Segundo

Berscheid, teoria de Mandler reforça o dito: "Não éa o que

acontece um homem que causa a emoção,a

É possívelestá acontecendo ele" .pensa que encontrara

analogias entre essa declaração fato relativo a

significação, grande parte das vezes, está na mente de quem

dito quem produziufoi denãoo que e na o
discurso.

àrelativosfenômenosdeTomando vasta gamaa

afirmação de caráter geral) , pode-se dizer que a emoção está

de tal modo impregnada

é possível examiná-los excluindo-a,

Dessa afirmação comouma teoria geral do uso da linguagem.

só devem ser excluídos ■oscertamente poderia dizer Kasher,

projetos de imensa minúcia

procurandoestãoabordagens queAs novas

à comunicaçãoemocionaiscorrelacionar aspectosos

interativa são hoje inúmeras55.

55

nos procedimentos interativos que não

Não parece demais tornar a 
(1994) no. 22 com estudos 
linguagem. a neuropsicologia

mas sim o

caso se tenha como meta

emoção como uma categoria única (somente para efeito de uma

referir o número especial do periódico Journal of Pragmatics 
de vários autores versando sobre o envolvimento na e com a 

da comunicação (aspectos espontâneos e simbólicos) a

e O

“ (1991: 382) .

a que

a resposta que a ele é,

intervém a

que ele

estímulo e
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A correlação entre emoção, latoa sensu, e a

comunicação interativa pode examinada através deser

diversos múltiplose aspectos. dessasUma abordagens

consiste estabelecer atravéscorrelaçãoem deessa um

aspecto que é básico fundamental no processo interativo:e

é àsreferente interrupções sucessivasesse efetuadaso

pelos participantes da interação durante seu decorrer. São

essas interrupções que têm proporcionado ensejo às análises

enfocam fala. vistade deque turnos De pontoos um
psicológico, que leve em conta a emoção, há outros modos de

considerá-las: estímulosessas

emoção.

Antes de passar esses

estímulos incluiremos aquidesencadeamento da emoção,e o

algumas noções que consideramos necessárias para uma melhor

compreensão do que significa o "envolvimento", na interação.

explicaçõesbaseia-se deO nasque exporpassaremos a

Seiting.

linguagem é conceitoenvo1vimentoO um quena

emocionais profundosestadostanto referir-sepode aos

abordagem etnográfica do envolvimento na prática linguística, as perspectivas psicológicas 
da comunicação emocional, a pragmática da comunicação emotiva, o estilo enfático como 
sinal de intenso grau de envolvimento na comunicação (com foco nos elementos prosódicos) , 
o envolvimento e a pilhéria na conversação.

inputs que por sua vez funcionam ao modo de "detonadores" da

a examinar a relação entre

interrupções funcionam como
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àquanto noção das performances condutas emotivasou

aparentes.

Heuristicamente é possível distinguir tipos de

envolvimento. Os termos comunicação emocional, comunicação

emotiva comunicação cognitiva localizam-se sobree um
termos situa-se a

que se situam nos

dois pólos opostos.

emocional àcomunicação correspondeA

exteriorização instintiva, espontânea e não planejada de um

sentimento sob controleinterno não encontraseque

comunicarconsciente forçosamente,pretende,nãoe que

concretamente qualquer coisa a alguém.

cognitiva correspondecomunicaçãoA a uma

intencionaldeliberada,atividade consciente, e

interlocutores;funcionalmente relevante essa seospara

simbólicasatividadesmanifesta intermédio de epor

culturalmente aprendidas.

(considerada muitosemotivacomunicação porA

àatitudes") correspondedeexpressãoautores como
expressão intencional de atitudes e de sentimentos por via

de demonstrações afetivas culturalmente aprendidas.

meio caminho entre os dois outros termos,

continuum no qual o segundo dentre esses
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noções básicas Selting baseia-se

pesquisadores de importância reconhecida áreaem na como

Arndt Janney (1991), Gumperz (1982, 1992),e autores que

integram, uma longa lista;no presente, tenha

idéia, além de Fiehler (1990)uma

dos já acima citados. São expressivos,em outra parte, e no

do envolvimento na linguagem, trabalhos de Cafficampo os

(1992) , maismuitosCouper-Kuhlen (1986) (e outros) e,
especificamente área de pesquisa analítica do discurso ena

da conversação, (1981),Kallmeyer (1979),
Goodwin e Goodwin (1992), Labov e FanshelPomerantz (1978),

(1977), Labov (1984), Bazzanella e al.

muitos outros autores têm colaborado para

envolvimento nadesenvolvimento de tópicos referenteso ao

eleslinguagem. muitos dos aspectosmodo, porDesse

examinados possivelmente poderão ser integrados à observação

mencionados relativos estudo dados já antes aoaspectos
interação comunicativa.

56

(1991) 56

e Fries (1991) já citados

realizados vertrabalhos que têm sidoPara uma noção mais completa sobre os 
Selting (1994) .

Esses e

Para expor essas

Jefferson e Lee

para que se
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9.1.1. O estímulo interruptivo considerado como um dos

principais fatores que desencadeiam as emoções

Conforme dissemos alguns parágrafos atrás, uma das

características interaçãofundamentais qualquerde

tema vem sendo objeto de inúmerasde de fala.turnos Esse

partir das postulações de pesquisadores

Schegloff e Jefferson57. Neste trabalho não nos

distribuições deinteressam tomadassobre easexamesos

Desejamos aqui pôr em destaque fatos que vinculamturno.

estudos ao de uma possível interferência da emoção naesses

estabelecemforma e seatravés qual turnosda seos

consequentemente,interferindo,distribuem comunicação,na

própria estruturanaestrutura e,

conversacional.

fala rarissimamentedealternância dos turnosA

interações espontâneas,apresenta, nas

possa ser considerada equitativa quanto

cotidianasinterações eparticipantes. Nascada dosum

57

fatos e outros similares, corresponde à linhaA linha que tem procurado examinar esses 
etnolinguística da pragmática.

ao tempo alocado por
uma distribuição que

 , .. . vor nor exemolo ‘0 turno conversacional' por Galembeck, DaPara leituras sobre o tema ver, por exempiu,
faiada culta na cidade de São Paulo', organizado por Preti e Silva e Rosa em 'A Linguagem ralaaa cuíca na

Urbano (1990: 59-98).

em sua

conversacional consiste na alternância relativa à alocação

análises práticas a

por consequência,

como Sacks,
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correntes e,

participantes interrompem todo o tempo, na sofreguidãose

pela posse do turno de fala. Interferem nessa posse diversos

e variados fatores.

tempo de duração são alocadosturnos

desigualmente, isso significa que processo ocorremnesse

inúmeras siinterrupções. interrupção representa,A por

necessáriaprópria, suficientecondição para oeuma

surgimento da emoção, uma vez que se apresenta como estímulo

manifestaçãoinput dodespertarpode aeque causar o

quandoSistema termos,Autónomo. outros umEmNervoso

indivíduo experimenta emoção (e essa pode

quanto negativa), isso pode significar que a interrupção de

uma atividade em curso ocorreu.

autores que estudaram o papel

eventorepresentainterrupção concluíram queda umesse

são,qualquer organismoimportante queepara

interrupçõesde vista evolucionário,análise, asdo ponto

que determinaram as mais importantes mudanças que ocorreram

mudanças ambientais que conduziram a alteraçõesno ambiente,

das circunstâncias de vida, de adaptação e da sobrevivência

vivos. Dessa forma toda a grande mudança

correspondido processoumaevolucionária pode ter

ser tanto positiva

e seu

em geral dos seres

Berscheid e outros

Se os

principalmente, nas interações conflitantes, os

em última
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Em outra escala são também interruptivos estímulos

vários luz ofuscante, um barulhocomo uma

forte. Além desses estímulos universais, outros dependem do

de está interrompendo quem do plano dasque ou quem e

atividades em andamento do indivíduo interrompido.

Quanto a esses planos, é preciso considerar os que

sequências de ações que lhe sãosão de ordem superior

caracterizam porsubordinadas. elas algumasEntre re-se

sequências de açõescondutas comportampresentarem que

sériesfato de quealtamente essas

primeira daaçãofuncionam quandoconjunto: acomo um

indivíduo não presta mais atençãosequência é realizada, o

série.subsequentes,plena às condutasconsciente nae

Assim, cada parte da conduta,

a ser automática

constituir,momento da emoção (que pode emseO

uma interação conflitante, naquele no qual certas discussões

entre o momento nosão iniciadas) situa-se, segundo Mandler,

altamentecondutasequência deé interrompidaqual uma

estimulo interruptor éou o

indivíduo que sofreu a experiência daremovido,

58

na sequência organizada, tende

o momento no qual,

e as

uma dor súbita,

e relativamente inconsciente58.

Os mais recentes estudos sobre a memória divulgam a identificação do local do cérebro 
onde a circulação sanguínea vê-se aumentada, no processo da atenção requerida para 
memorizar algum dado. Tem-se chegado até mesmo a definir por quanto tempo os dados ficam 
retidos nessa memória provisória, para depois serem permanentemente arquivados em outra 

região, no córtex cerebral.

organizadas. Note-se o

organizada e

ou então o
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rem os fatos:

descarga do S.N.A.;1.

2 . a atenção se fixa sobre o estímulo interruptor;

estímulo interruptor acarreta3 . análiseo uma

cognitiva, relativa com o fito de selecionarseu sentido,a

ação correspondente apropriada, ação que possa permitir aa

continuidade da sequência ou do plano que foi interrompido;

observaçõesimportância dessasA para a

discussõesgeral,conversação espontânea, asparaeem

éparticular, bastantepolêmicas não cooperativas, eme

óbvia: muitaspermitem explicar porque,elas vezes, um

interação,indivíduo dedecorrerinterrompido, umano

ignorartendedurante sequência argumentativa, a auma

interferência do outro, prosseguindo em seu próprio plano de
não tivesse sido interrompidoconduta interativa secomo

do ponto de vistasofrido,evidentemente,de ter,apesar

da interrupçãoefeitostodosemocional cognitivo', ose

às("stop-rule") quantocessaçãoocorrida. deA regra

isto é,manifestações das consequências da interrupção, o

alerta do S.N.A. - responsável pelasinal para que
é constituído, ou pelaanálise do

cesse o

Durante o período emocional iniciado pelo estímulo 
da interrupção - período considerado da não resposta - ocor-

interrupção atina com a resposta substituta disponível para 
que a sequência possa ser completada.

sentido do estímulo
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retomada da sequência ou do plano que havia sido abandonado

em função da interrupção, ou pelo fornecimento da resposta

adequada estímulo. da sequênciaretomadaTantoa esse a

interrompida estímulo constituem,quanto respostaa ao

também de cessaçãotempo,e ao paramesmo regra aa

experiência emocional.

interativasmanifestaçõesBerscheid,Segundo as

ocorrem em

interconexões causais entre os indivíduos. Essaschama de

interconexões podem possuir caráter mais ou menos permanente

caráter episódico(casais tipos de pares) eoutros oue

companheiros dedebate,temporário (participantes de um

reunidosindivíduosenfim,viagem veículo,dentro de um

número de outras circunstâncias) .

indivíduos distinguem-se aqueles cujasEntre esses

atividades são causalmente interconectadas, e que podem, por

identificadas como emocionais. Isso quermotivo,esse ser

incluirá mudanças deestado do outro,mudança depor uma

condutasdefisiológicos,estadosdepensamento,

manifestadas de modo claro e aberto ("overt behaviors") . São

fatores, reunidos,

tais indivíduos estão experimentandotal ou

dentro do relacionamento.

é a mudança deEm outros termos,

um dos indivíduos, causada

que podem levar o observador

mediante um sem

em casos como o descrito,

a mudança de estado dedizer que

todos esses

relacionamentos cuja substância repousa no que

a concluir que

emoção e que essa emoção ocorreu
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estado de dos participantes da inter-relaçãoum nãoe a

mudança do meio ambiente, físico ou social que determina a

emoção. Essa mudança determinará igualmente o estado do eu

segundo o qual o participante ou os participantes passarão a

agir através de manifestações verbais, gestuais, etc.

Supondo-se dois indivíduos

deles O outro, serum e por o

determinada, por exemplo,

(físicasatividadesdesequência intra-encadeada ouuma

psíquicas) de 0, que tem sua própria série de atividades. Na

cadeia de O sãointer-relação, dados eventosalguns

intra-seqiiência de eventosàcausalmente conectados

intra-conexõesÉ existência deencadeados pelade P.

sequência intra-encadeada de outremcausaisencadeadas na

relacionamento entre P e 0, com todasque a emoção ocorre no

características já anteriormente mencionadas, inerentes àas

intervenção da interrupção.

sequência intra-encadeada de atividades deEm uma

indicada graficamente ?1 ?2 ^3 • • •P,

interrupção,mediantesequência de 0,interferência da a

fúria,(discussão,emocionalcolapsopode produzir um

Berscheid cita o exemplo de um marido quelágrimas, etc . )

meio de uma sequência de atosdedica porse preparar,a
aniversário daintra-encadeados, festa surpresa para ouma

só de passagem paramulher.

pn

ao início, por P, que interrompe

a intromissão ou

a primeira mudança pode

e designando-se por P

Essa chega em casa trocar de
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sair amigas, interrompendo,roupa e assim,com suas a

sequência intra-encadeada posta em prática pelo marido.

maisQuanto longa organizada sequência dee a

ações e quanto mais sujeita a um plano de ordem mais alta,

hierarquicamente, reação emocional à in-

seja indireta. No exemplo citado,terrupção,

ési interferente e interruptiva;
associação com o

sido altamenteacontecimentos cadeia tenhamde Pna

sido causalmenteorganizados tenham(intra-encadeados) e

interconectados.

melhorilustramgráficosseguintes asOs

postulações teóricas propostas por Berscheid:

tanto maior será a

mesmo que essa

a conduta de O não é em

fato de que oscausa de emoção pela sua
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Tempo P P O

1 Oi

2 sequência intra-encadeada 02

3 < 03

4 04

5 Os,P5

066 P6

n

(Berscheid, 1986: 147)

interencadeadaFig.

0PTempo

Oi1

022

033

044 (não ocorre)

n

(Berscheid, 1986: 148)

interativasrelaçõesdeHá tipos queoutros

causalmenteintra-encadeada,interconexãorepresentam uma

(Provavelmente sem resposta 
comportamental ou, possivel
mente, alguma forma de com
portamento emocional)

Pi 
+ 
P2 
+ 
?

>1 

+ 
P2 
+ 
P3 
+ 

P4

P3

P4

2. Ilustração de uma conexão causal 
interrompendo uma sequência intra-encadeada

Fig. 1. Ilustração de uma conexão causal interencadeada para uma 
sequência intra-encadeada
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mesclada;
seguinte:

Fig. 3.

Tempo

1

2

3

4

5

n

(Berscheid, 1986: 149)

Berscheid,segundofatoEsse ocorre,
especialmente,

sequências intra-encadeadas altamente organiza-taneamente,

acontecimentos na cadeia de cada individuo

mesmo estimular essa performance e viabilizar a resposta se-

(na sequência do outro) . A autora cita como exemploguinte

tarefas relativas aosrelações maritais,as as

filhos, etc .

Ilustração de 
causalmente

facilitam a

uma sequência mesclada interconectada

em termos esquemáticos tem-se,

veis e próximas, nas quais tanto P quanto 0 executam, simul-

no caso, o gráfico

das. Desse modo,

performance do outro, em sua sequência, podendo

nas interações ocorrentes em relações durá-

ao lar e
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taisEm trata-se de sequências mescladas;casos,

contrastam com outras, nas quais não existem conexõesessas
causais duas sequênciasentre intra-encadeadasas que

s imultaneamente tambémocorrem contrastame que com as

sequências quais causais, duasconexões entrenas as as

sequências intra-encadeadas, interferem com o estatuto de um

último gráficode ambos . (conforme observaou nose

Fig. 3)

analisardetivermosSe essesum pouco paranos

eles são de extremo interesse parafatos, verificaremos que

conflitossubjazemmotivosentendimento dos aoso que

trazer esclarecimentosinterativos além de prestarem ase

Quandoconversacional.interativaàquanto eestrutura

notamos em outrem uma reação dita "desproporcional", tratar-

provavelmente, de um caso como o mencionado. Em outrosse-á,

" desproporcionais" amuitas das reações dadastermos, como

provocado poderão,vista terdos fatos possamasque

atribuídas a processos interruptivos como oscertamente, ser

citados59 .

conduta de 0 podeConvém esclarecer que uma mesma

outros:não asem.algunsinterruptiva ecasosser em

conexões causais intra-encadeadas que irrompem

59 Algumas linhas do pensamento sobre dados 
memória dita reativa responsável por 
associações mentais relacionadas a

em sequências

comportamentais identificam hoje um tipo de 
uma reação defasada a certos estímulos, em função de 

situações e estímulos ocorridos anteriormente.



216

de eventos

vezes poderão até vir a facilitar as performances relativas,

no evento seguinte, em cada uma das seqiiências individuais.

No primeiro dos casos mencionados enquadram-se as frequentes

interações conflitantes; interaçõessegundo,no rarasas
cooperativas ou consensuais.

fatos descritosinterferência profunda dosA em

definida daprovável ainda estruturauma por sere

interação, conflitante,interaçãodageral, emem e

fatos fornecem paraparticular explicações que essese as

uma melhor compreensão dos processos interativos, justificam

No presente, as aindaa inclusão destes dados neste estudo.

interativalinguagemanálises sobreefetuadas araras

fatos psicológicoslado eespontânea têm deixado de os

interferem porém de modo radical naemocionais,

napragmática da interação,estrutura

estrutura interativa conversacional, relacionado às questões

estudiosos da conversação. Aindacentrais

teóricoembasamentonão umpossuaque, presente, seno

que possa integrar os diversos níveis da observaçãoadequado

pragmática é preciso começar

domínio das experiências emocionais pois nelas seteórica, o

condutas verbais e não verbais presentes
interativo. Nesse exame poderá estar oculto o

caminho para uma melhor compreensão dos problemas

relativos à estrutura interativa e conversacional.

acesso ao

a examinar, ainda que de forma

encadeados nem sempre são interruptivas: muitas

no processo

e consequentemente,

enraízam todas as

que preocupam os

fatos que
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interruptivo,O aqui mencionadoprocesso na

qualidade de exemplo, por excelência, dos fatores fazemque

eclodir comunicação interativa, tambémemoçãoa servena

como exemplo de certas coincidências de enfoque, uma vez que

ser examinada em termos das

Os efeitos do processo interruptivo na eclosão da

incluir aspectosnecessidade de osapontamque para a

comunicaçãoobservações de dados colhidos naemocionais em

emoção não"Ainterativa. DanesPois, conforme expressa

sim aspectocamadaconstitui nível ummasouum

substancial e onipresente - da mensagem transmitida por uma

constitui em um aspecto especifico dadeclaração. Ela se

totalidade do comportamento linguístico dos participantes do

fica assimdiscurso, aspecto que permeia todo o discurso que

edemesmo antes ser

interacional" (1994 : 262) .

*

dela impregnado. E é próprio da especificidade da emoção que 

comunicativa ela seja experiencial

"tomadas de turno" que ocorrem na comunicação interativa.

a interrupção se presta também a

emoção representam apenas um exemplo dentre os incontáveis
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9.1.2. Os estímulos interruptivos e o desencadeamento dos
comportamentos agressivos

estudo que se vierQualquer

em termos de dados observáveis, sobre o conflito interativo,

predominamdeverá considerar emoções nessaqueque as

modalidade de interação são de natureza própria a determinar

em outros termos, comportamentoscomportamentos agressivos,

interativos permeados pela agressividade.

É conhecida a afirmação de Bateson segundo a qual

surpresa que pode causar,e apesar da

efetivamente necessárias paraemoçõesas

parte responsáveis pelaEssas também emoçõessão emas

criatividade.

pretendeuqual senofechar percursoPara um

do estudo

da interação conflitante (enquanto fenômeno

modo resumido,mencionar dedevemos, última etapa,nesta
comportamentosrelativos aosalguns básicosfatos

agressivos60 .

60 mesmo em
existência virtual

Já foi referido que 
seria possível admitir a 
instintos humanos primitivos

situações interativas que apresentam total consenso, 
ou latente de conflito, ditada não só pelos 

(condições biopsicofísicas), mas também pelas condições

a pretender realizar,

a raiva e o medo são

principais domínios interconectados ao

conversacional)

examinar os

a sobrevivência.
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Esses comportamentos são considerados, por alguns
como formas particulares de interaçãoautores,

Conforme descrição já efetuada, a interrupção pode
determinar ou não o estímulo necessário para que o indivíduo
experimente geradorasemoções mantenedoras daas e

agressividade. Nem todas interrupções determinam emoçõesas
agressivas determinamagressivastodas emoçõese nem as
interrupções. já indivíduovisto,Entretanto, como um

sequência intra-encadeada,empenhado deexecuçãona uma
possui razoáveis chances de afetado pelas emoções queser
costumam determinar as reações agressivas.

já explicitado, sendo emoçãoConforme a
éin situ,

intensidadedeterminará qualidade datem lugar aeaque
incluem as infinitas variaçõesreação,

indivíduos de relaçõestipos depossíveis quanto eaos

interindividuais.

É conveniente lembrar, quanto ponto,a esse o
humano é treinado,importante papel da aprendizagem:

sofrer tipovida, todoinício de dedesde parasuao
interrupções. Essas interrupções incidem sobre suas diversas

sociológicas do indivíduo, que obrigam o homem à luta pela sobrevivência, ã competição 
entre os sexos, à competição intra-social, etc.

experimentada in vivo e

contexto no qual se

o contexto no qual essa

o ser
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atividades, inclusive sobre interações demais,suas

incidindo, evidentemente, (ou discussões)
outros. conversacional,

individuocada adapta, de forma àsmelhor pior,se ou
interrupções: de tal modo limite, há algunsque, em caso
indivíduos sabidamente incapazes de ouvir dizemo que os

contrapartida,outros háenquanto, algunsem poucos

indivíduos incapazes interromperdeque parecem ser os
demais: esse segundo caso é bem menos frequente,

prefácio do estudo de Moser sobre os
agressivos já(1991: 10), endossacomportamentos queo

tivemos oportunidade de afirmar anteriormente dizendo que
o biológicosituadoscomportamentos estão entre e oesses

tais comportamentos envolvem tanto reaçõessocial.
acompanhadas deafetivas, motoras seus

correspondentes ciclos cognitivos, quanto representações do
meio social e físico imaginado por cada indivíduo, em função

Os comportamentos agressivos sãode
são a maior partesociais

vão docomportamentoshumanos:dos comportamentos esses
homicídio às simples observações sarcásticas.

literatura sobreNão percorrer a osvamos
comportamentos agressivos até porque este nosso trabalho não

Psicologia Comportamental.especifico da Asé campoao
referindo fundamentam-noções básicas à quais estaremos nos

mas ocorre.

como oe diádicos, por definição,

em suas conversas
com os

sua própria atividade.

Em sua prática interativa e

e neurovegetativas,
De fato,

Da Glória, no

com os
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que não impedecomportamentos, fontes sejamoutraso que
mencionadas no decorrer da exposição relativa a esse tópico.

comportamentos agressivos, Moser seleciona Buss e Feshbach.

físicos ou verbais;
ativos ou passivos; 3 diretos ou indiretos. Os demais2

tipos constituiriam combinações desses três:

- golpes e ferimentosdireta
física

- golpes desferidos contra um substituto da vítimaindireta
Agressão ativa

- insultosdireta
verbal

- maledicênciaindireta

- impedir um comportamento da vítimadireta
física

- recusa de aderir a um comportamentoindireta
Agressão passiva

- recusa em falardireta
verbal

- recusa em consentirindireta

(Moser, 1991: 16-17)

Feshbach também identifica três tipos de agressão:
mal outrem),defim essencial(com causar ahostil aa

instrumental (que não possui finalidade agressiva essencial,

Entre os que propuseram uma classificação para os

se principalmente no estudo realizado por Moser sobre tais

classificar esses comportamentos em: 1
O primeiro definiu, em 1961, as três dimensões que permitem
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sim de ganho ou coação) expressiva (motivada pelomas

desejo de externar a violência) . 0 interesse dessa segunda
classificação é o de introduzir a dimensão motivacional.

essa classificação consistem em que
hostilagressão instrumentalpode tão quantoa ser a

instrumental propriamenteagressão dita: duas sãoas
dirigidas a fins precisos e identificáveis.

Zillman propôs substituir oposição(1978) a

anterior (hostil/instrumental) pela distinção entre agressão

condição desagradável agressão motivadamotivada por euma
ditadaprimeira seriaexterior. pelafator Apor um

condições desconfortoreduzir denecessidade de certas

psicológico ou de escapar a elas:

cólera,geradas pela raiva tratosasou

última possuirianãoAprovenientes de etc .outrem,
objetivos de ferir o agredido mas seria apenas uma reação a

fatores externos.

veioFeshbachPosteriormente, a propor uma

distinção básica entre agressão individualmente motivada e

agressão socialmente motivada.

classificação, a dificuldadeTendo essa

de medir a agressão passiva
interessarempesquisadores seaconduziu quase queos

e as formas de agressão indireta

essas condições seriam as

As críticas a

em vista

e a

geradas por maus
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exclusivamente pela agressão ativa direta, formae em sua
Essas pesquisas compreenderam

estudos descritivos pesquisas experimentais, dee
laboratório de exemplo,Por examinarou campo. para se
ataques verbais contra alguém, em dada pesquisa, submeteu-se

lhes oportunidade de agir revanche sobrea agentecom o

frustrador,

de avaliações mais formais. Não nos interessa aqui mencionar
avaliação dos resultados: salientar éa o que queremos a

possibilidade experimentaldo estudo de certos processos
interativos. Buss, Berkowitz e Taylor referem outros estudos

sobre a agressão.

Paralelamente às definições
de exame dos diferentes tipos de agressão, o estudo de Moser

determinantes dasfatores condutascom ospreocupa-se

(isto é,dolado atores processo o agressor e aaosum
manifestaà situação qualvítima) outro na se oe, por

Esse é mais(o quadro da interação). um doscomportamento
assinalam a extrema dificuldadefatos dentre os que para os

pretendam analisar, a fundo os procedimentos interativosque
não verbais)(verbais e

jogofatorestodos os queum,
interação. Node que concernerepresenta processoo aos

eis algumas das questões que se colocam:atores,

os participantes a algum tipo de frustração e depois deu-se-

por meio de palavras, de comentários escritos ou

física ou em sua forma verbal.

realizados em laboratório,

em face à necessidade de analisar,

e aos modos possíveis

que podem entrar no

os grupos,

um por

agressivas no jogo da interação. Esses fatores concernem, por
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categorias ou classes sociais a que pertence o agressor ou a
influência sobre a dimensão

das Existirãoagressões? indivíduos particularmente

agressivos? Qual papel das experiências passadas doso ou

temporários?estados Existem da dacomportamentos parte

inibam a emergência das agressões?"
(Moser, 1991: 26).

à situação interferirpodemNo que concerne
sociais:

calor, o barulho, etc., por outro,

considerado fora de seu papelQuanto ao agressor,
é possível distinguir características estáveisde ator, e

temporários de ânimo.estados
é necessárioquanto à situação,personalidade do agressor;

referir as excitações emocionais temporárias.

inibidores dos comportamentosfatores sãoOutros
medo das sançõespor exemplo,agressivos, o

sentimento de culpa ou de confusão, etc.sociais, o
uma variável dasegundo Moser,também pode ser considerado,

tanto ao estado biológico dopersonalidade,

culturaisàs correspondentesequanto normasagressor
com graus de excitação elevado,papéis. Os estados emotivos,
variáveis, maistambém, dasconstituem-se, noem vezes

vítima que favoreçam ou

fatores como a presença e

vítima terão uma

e relaciona-se,

e a frequência

por um lado,

as interferências de terceiros.

O sexo

componentes físicos e

Entre as primeiras cita-se a

fatores como o

a ansiedade e
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imputáveis próprios entrechoques verbais físicos .aos ou
Quanto a este item, algumas pesquisas revelam que pacientes

estado excitaçãode suscetíveissão reagirde maisem

violentamente provocação de outroa uma se as
circunstâncias se prestarem a provocar uma confusão entre o
estado de ativação e a provocação a que são expostos.

Quando háde detrata comportamentosse grupo,

de cooperação e/ou de competição que
manifestar,membros do poderão padrõesos grupo os

estabelecidos modelos de sançõescomportamento,como as

determinadosdesviam padrões pelodoscontra os que se

etc.grupo,

ambientemeiorelacionados (comofatoresNos ao

efeitos de ruído, etc . )calor,citamos,
território de densidadeidentificados deefeitos ecomo

conceito da tradição etnológica densidadeterritório eno
espaço pessoal requerido pelosrelativoconceito aocomo

também já foi mencionadoindivíduos, outraemqueespaço
parte deste estudo. A densidade pode ser avaliada através de
dois modos diferentesou aumentando o número de indivíduos

diminuindosocial)(densidadedado ou aespaçonum
número de indivíduosmantendosuperfície mesmo numomas

É conhecimentode(densidade espacial). dedadoespaço

presosmuitos

contam-se também os

ainda a considerar os papéis de certos estereótipos raciais,

em uma experiência executada com ratos que,

o sentido de consenso,
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ambiente demasiadamente paulatinamente,pequeno, passaram,
primeiro Fatos
análogos, igualmente de conhecimento geral, referem-se ao

em nossos presídios,que vem acontecendo, no presente, casas

de detenção e delegacias de polícia.

constituindoagressivas vêmcondutasAs emse

áreas.especialistas de diversasobjeto interessedo de

têm proposto para explicarmodelosEntre osque essesos
agressivos modelosdestacaremoscomportamentos os

tradicionais e os modelos cognitivos.

depois a se entredevorarem.a se agredirem,
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AGRESSIVOS

9.2.1. Os modelos tradicionais

basicamente,Esses modelos, que

se que

assimilar agressão outros comportamentosprocuram a a
sociais, buscando integrá-la a concepções mais gerais, como

As teorias impulsivas e as que estabelecem relação
entre frustração e agressão fazem parte do primeiro tipo; já

ênfasecognitivas atribuemabordagens a processosas

relativos a estímulos e respostas.centrais internos,

A grande parte das teorias que visam a explicar as
condutas agressivas são monocausais - identificam uma única

conjunto manifestaçõesresponsável pelo dascomocausa
agressivas.

Entre
propôs,Freudfreudiana. explicarpsicanalítica para a

sucessivos: primeiromodelosdois em um tempoagressão,
considera a agressão como reação às frustrações que impedem

as relativas à aprendizagem e às teorias da atribuição.

distribuem-se nos

e nos

9.2. OS MODELOS EXPLICATIVOS PARA OS COMPORTAMENTOS

limitam somente aos comportamentos agressivos

os modelos impulsivos situa-se a abordagem
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Em um segundo tempo,
(tanatos) complementar

de (instintoEros vida)de cujo últimofim seriaao a
autodestruição. instinto,Esse quando dirigido outrem,a
manifesta-se sob a forma de agressão, como meio de permitir

ao indivíduo a própria sobrevivência. Nessa segunda forma de
mais seriaagressão não impulsosresultado dever, a o

libidinosos contidos sim representaria impulsomas um
autónomo, dirigido a outrem, impulso energia específicacom

característicasindependentemente situacionais.das O

balizamento propriamente social agressivasdas condutas
inibidor.agiria no somentecaso ou

Essa teoria impulsiva de Freud - princípio explicativo nem

empiricamente analisável - é contestada por algunssequer
consideramdiscípulos agressãoFreudde a como umque

fenômeno reativo e social (Horney, Fromm).

impulsivos, demodelos naturezaEntre osos
expressão deetnológica consideram agressão "acomo uma

instinto de combate que o homem partilha com inúmeros outros
Esse instinto teria sido91: 61).organismos vivos" (Moser,

razão das funções adaptativas do homem, ao

correr de sua história evolutiva.

bem como o proposto pela Psicanálise,Esse modelo,

hidrodinâmicos: potencialmodelos que umsão sugerem

e caráter inevitável, podendo manifestar-se espontaneamente,

Freud reconhece um instinto de morte

de um modo supressivo

desenvolvido em

a satisfação dos desejos libidinosos.
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energético específico interior, gerado espontaneamentee

organismo,pelo faça energias índicesacumular cujos

exteriores constituem-se nas diversas formas de agressão.

maneirada mais simples resumidaExpressa e
possível, outra hipótese estabelece um elo necessáriouma e

suficiente frustrações postulando:entre agressão,as e a
é consequênciatoda agressão da frustração todauma e

frustração dá origem a alguma forma de agressão, em relaçao
intensidade da resposta agressiva é diretamentelinear (a

proporcional à intensidade da frustração) .

indispensável, trabalho,nesteNão parecenos
postulado.complementaresmencionar teses esseaas

idéias básicas sobreestasEntretanto, opoucaspara que
é necessárioassunto não fiquem demasiadamente incompletas,

acrescentar a expressiva contribuição que foi oferecida pelo
imitação,aprendizagem (porpapel dadoestudo por

violentos)modelosexposiçãoobservação paraapore
compreensão e estudo dos comportamentos agressivos.
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9.2.2. Os modelos cognitivos

tipo maisUm de abordagem dasrecente condutas
agressivas foi proporcionado pela Ciência Cognitiva. Para

estrutura cognitiva manifestaessa, uma que se como um
identifica, transforma, elabora obj etosprocesso, os ou

acontecimentos que representam os estímulos externos e desse
Ê importante notarresposta do sujeito.

A primeira opina que tais processos intervêm sobprocesso.

condições segunda postulacertas quee a os processos
própria trama da explicação"constituem docognitivos a

comportamento agressivo, formulada
(Moser, 91: 84).

Neste ponto do estudo não estamos nos referindo à
estudo da interaçãointerferência da Ciência Cognitiva no

hipóteses sobre origensreferindo asasapenasmas
(tradicionais e cognitivas) dos comportamentos agressivos.

éteóricos abordados, comopressupostos

estudos práticos que pretendam,mencionados,aspectos em

efetivamente,

interaçõesde conflitantesdiretamenteimaginada)ser

atribuição"

aspectos referentes aos comportamentos agressivos aos demais

analisar dados colhidos (de .uma forma ainda a

em termos

quanto aosA questão que permanecerá em aberto

modo condiciona a

a de

da teoria da

integrar os

que existem duas concepções quanto ao papel do mencionado
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naturais, espontâneas reais ocorridase e
cotidiano convívio humano.

essa questão,

emocionaiscomponentes determinam comportamentosque os

interativos de caráter agressivo deverão possuir, no estudo
da interação conflitante, demaisestatutoo mesmo que os
componentes pragmáticos que integram essa interação.

Pensamos que o procedimento que estamos defendendo
poderá prática mediante aprofundamento deposto emser

vêmdeterminados sendopressupostos recentementeque
Ciência Cognitiva mediantedesenvolvidos pela e a

já constituídos
pelas demais ciências envolvidas neste estudo.

Vignaux, linguista, lógico e cognitivista, é um dos
autores que têm procurado associar esses diversos campos do

dezena depublicadohavendoconhecimento, quase uma
Entre elastrabalhos nesse sentido.

argumentation et cognitionÉnonciation, II 1958,Monde em
títulos,bibliografia é constituída de dos341cujaobra

anterior àimediatamente dadécadadadatamquais 240
publicação da obra em questão.

muitas sãorecentes, obrasobrasdentre 101 menosas
clássicas pertinentes ao assunto, que naturalmente devem ser

Embora não tenhamos ainda resposta a

Pode-se também observar que,

"Le Discours Acteur du

a literatura até aqui apresentada e discutida atesta que os

harmonização entre esses pressupostos e os

no mais simples
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citadas. Em muitos desses títulos a Ciência Cognitiva está,
de algum modo, envolvida.

Em nosso meio, todos
há uma defasagem que,sabem, segundo alguns. chega a vinte

matéria às maisde formas derecentesanos, em acesso

elaboração proporcionadas pelo desenvolvimento dos diversos

ramos da ciência.

à Ciência Cognitiva,Quanto essa vem se
últimos é aindapartir dos cincodesenvolvendo anos ea

pequeno o grupo de estudiosos que tentam divulgá-la de modo
postuladosbase seusoperar com ema que se possa

fundamentais .

Julgamos que para a solução de muitos problemas no
será valiosalinguagemestudo da certamentedo acampo

da Ciência Cognitivacontribuição que o conjunto dos ramos

poderão trazer.

conforme já foi mencionado e
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CONFLITANTE

Conforme mencionamos anteriormente, primeirosos
direção do estudo da interação conflitante

experiência de observação prática que
efetuar sobre empíricosdados colhidosprocuramos

diretamente a partir de interações que apresentaram momentos

de conflito. relatar experiência,Passamos agora a essa
descrevendo até chegaretapas esteas que percorremos a
trabalho.

Na primeira dessas etapas pensamos, simplesmente,
fitas de áudio, discussões deem surpreender emgravar,e

próprio cotidiano.

tal procedimentoempecilho éticodoApesar que
evidentemente, já(umapoderia envolver e comoque,vez

trabalho,deste gravaçãoesclarecemos outras partes aem
interferirnãocamufladateria com suaparaserque

experiência de efetuar algumasespontaneidade), realizamos a
gravações . Logo, porém, percebemos

Evidentemente não seriaprocedimento apresentava.esse
desse modo, surpreendê-lasas discussões;válido

como desejávamos,espontaneidade,todagravá-las suaeme
"provocar"

constituiram-se em uma

as imensas dificuldades que

teor conflitante que ocorressem nas circunstâncias de nosso

10. UM ENSAIO DE ANÁLISE PRÁTICA DA INTERAÇÃO

passos dados na
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tornava-se difícil.extremamente Defrontamos portanto a

enormidade da tarefa que esse procedimento representava.

Passamos então registrar, ainda fitas dea em
áudio, interações conflitantes colhidas a partir de emissões
televisivas, procedimento que pareceu-nos mais viável e mais
ético. dificuldadesAs surgir, primeirocomeçaram a na
transcrição depois, análise obtidos.dos dados Parae na
sermos sucintos a respeito desses pontos temos a dizer que a
transcrição apenas dá conta dos aspectos verbais. Quanto à
análise, realizada, revelou-se de tal formauma vez
impressionista subjetiva que tivemos que rejeitá-la,e por
insatisfatória a nossos propósitos.

Desistimos, portanto, desse procedimento (bem como
esboço de análise neste estudo)do de incluir porque,esse

à descrita,acimasubsequente tornamo-nosetapaem uma
conscientes do fato relativo a que não

áudio,fitas enfocando,detranscriçõesanalisar de por
conversacionais, de fala,turnosmarcadoresexemplo,
paráfrases, pois estaríamosrepetições, etc. ,correções,

fenômenofacetas dodasestudando umaapenassempre
faceta pertinente apenas ao aspecto verbalinterativo, uma

tais modospercebemos queforma,das interações. deDessa

intuitocorresponderiam deanálise tentarnão nossoao

envolver,

que podemos chamarconformamvariados deaspectos oque
em uma mesma forma de estudo,

nos satisfaríamos em

todos os múltiplos e
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interação conflitante e de que essa jamais seria suficiente
fazer-nos compreenderpara eventual dessaestruturaa

sua natureza, vez que praticamente todosuma os
aspectos não verbais, de conteúdo psicológico e
emotivo ficariam excluídos.

Quanto oferecemaos recursos que se para a
transcrição dos dados, convém enfatizar sãoque
reconhecidamente insuficientes imperfeitos. Preti, entree

inadequação da maior parte dosoutros autores,
instrumentos quaisdos dispõe dar conta,se para por
exemplo, do conjunto dos fatos prosódicos (1994: 66) .

fonética experimental ha j aEmbora na
de maioriasofisticados dosprocessamentopara voz, na

à transcrição, subjetivismoestudos recorrem oque se
quer da transcrição,instala dos pontos de vista, quanto da

interpretação executada pelo analista. Somados doisesses
grande risco dede subjetivismo passa-seníveis a correr

impressionismo nas análises efetuadas sobre transcrições de
dados colhidos a partir do oral.

em’ palestra pronunciada BrasilMazzière, no em

trabalharproblemas relativos sobremencionou a1990, os
enfatizando que quando se trabalha sobre o oraltais dados,

transcrição. 0 problema degrande perdahá nasempre uma
transcrever corresponde, segundo Mazzière, no de transformar

"softwares"

bem como os

interação e

reconhece a
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tempo poiso oral desenvolveem espaço, o tempo.se no
a materialidade do oral

pois essa forma de materialidade, a rigor,
deitada sobre o papel:

A projeção da segmentação oral também fica
alterada em relação além de que,

da transcrição,ato proj eçõesno operam-se
sociolingílísticas, queira quer dizernão, daquer se no

Mazzière, dedicada especificamenteautora. estudo daao

oralidade, prefere no

oral, da

forma que no oral. No oral há regularidades sintáxicasmesma
substituimuito entonaçãodiscursivas fortes ae ae

Aliás, isso já foi ditocomplementa Mazzière.sintaxe, em
Como uma dentre as soluções,outra parte deste trabalho. a

crie uma metalinguagem e
sugerindo

também que se criem convenções novas inspiradas no estudo da
música. Afirma,
preciso definir o que
que vai ser tomado como tipo.

Essas dificuldades precisam ser referidas para que
tenda a dar como solucionados os problemas relativosnão se

à passagem do oral

Quando se transcreve desrespeita-se

pesquisadora francesa propõe que se

se executar análises práticas.

significante não "trabalha"

a sua realidade objetiva,

não poderia ser

se vai tomar como discriminante

a ortografia desestrutura

e o
finalmente, que em um trabalho com o oral é

referir-se aos ecos do significante,

muda seu rosto.
o oral e

(e do visual!) para a escrita, no afã de

na escrita

uma gramática do oral que possa ser descritiva,

j á que o
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Os problemas transcritivos referidos subsistem a
despeito da existência de transcrição (nonormas para
Brasil, por exemplo, do NURC, do GARS)França,as na as e
são assinalados também por Blanche-Benveniste (1990), outra
pesquisadora que se dedica ao estudo da língua falada.

conscientesPor estarmos dessas dificuldades,
(como procedimento até óbvio)certo pontoocorreu-nos

substituir o procedimento de gravar em áudio pelo de filmar
fitasde vídeode interações quaisou gravar em nas

pelo menos momentos de conflito61, embora aindaocorressem,
poderíamos contornar problemas poissaber como essessem

pressentíamos , simples mudança dede antemão, que essa
seria sua própriaprocedimento não de, somente porcapaz

interpretativossuprimir problemasvirtude, eos

transcritivos.

Quanto à ambição de filmar interações conflitantes
ocorridas no dia-a-dia (espontâneas e não provocadas) nem é

relativasdificuldadesmencionarpreciso a esseas

áudio já revelaragravá-lasprocedimento. Se seem um

61 Até mesmo o procedimento de recorrer a filmes ou peças de teatro ocorreu-nos; 
entretanto, como já foi mencionado, interações que nascem como matéria escrita para serem 
depois encenadas não podem ser consideradas espontâneas constituindo-se apenas em 
simulacros das interações naturais.
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procedimento impraticável
procedimento de tentar filmá-las!

Surgiu-nos
observação a partir de certas emissões televisivas nas quais
o debate, foge do controle do mediador e instala-por vezes,

maisdo modo próximo possível da espontaneidade dosse
conflitos teríamos desejado surpreender, registrar,que
descrever, analisar. Foi procedimento pelo qualesse o
finalmente descrevendo.optamos etapa estamosna que

Registramos vídeo realizadosde debates,em programas ao

vivo, sob a coordenação da mediadora Sílvia Poppovic.

registros é necessáriorespeito dessesA
junto mediadoraobteresclarecer procuramos a essaque

realizados há algunsalguns programasdegravações anos
quais alguns debates acalorados haviam ocorrido.atrás, nos

Não obtivemos porém resposta a nossa solicitação a despeito
da promessa que havia sido feita em oportunidade na qual a

Diante desse fato,procuramos pessoalmente. gravamos uma

analisar dadosmaisminutos procuramosdoze osuma veze
obtidos.

etapas descritas estabelecidoMediante eas esse
imperfeito {no dizer deporcorpus,

editamos uma fita de vídeo de uns

idéia de colher os

dezena desses programas e

então a dados para

definição incompleto e

o que não se dizer então sobre o
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(1985: 19)},Moeschler maisprocuramos uma vez, como
dissemos, analisar os dados obtidos.

tentativaEssa de análise desvelou toda a
complexidade oferecida pela interação conflitante. Sentimos
então a necessidade de pesquisar, de ampliar e de aprofundar

conhecimentos, através de investigação maisnossos uma a
completa possível sobre os pressupostos envolvidos no estudo
da interação conflitante; essa investigação,
praticamente constituir próprio conteúdo dapassou a o

pesquisa, procurando possíveisapontar os rumos para a

elaboração de um modelo que possa integrar, e não dissociar,

modalidade interativa:diversos dessaaspectosos os
verbais, prosódicos (queverbais, não estamosos os

considerando como aspectos intermediários entre os verbais e
os de natureza relacionada ao envolvimento,não verbais),os

na linguagem, bem como os referentes às relações entre todos
esses aspectos.

dificuldades elaboração desseàsQuanto que a
Kendon refere-as dizendo trata demodelo apresenta,

separados estãoacontecimentos ocorrendodefalar que
(e fato é obvio)Segundo éautor essesimultaneamente. o

fazê-lo de modo claro, em linguagem escrita.muito difícil
é muito mais fácil descreverKendon,Segundo afirmação de

depoisacontecimento, Aliás,outro.oprimeiro naum
realidade, devido ao caráter linear da linguagem essa é, até

que se

na realidade,
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certo únicaponto, alternativa possível,a mesmo que
estej amos procurando associar observação de diversosa
aspectos que ocorrem na interação,

forçosamente, pela linguagem verbal.passar,

Há fato mencionadoum que quantomerece ser ao
recurso da utilização de fitas de vídeo.

Nas práticas de análise comuns na área dos estudos
linguísticos não tem recorrido à utilização de fitas dese

interação, a conversação, o diálogo.
Esse é um ponto que mais uma vez comprova certa precariedade

visõesdas unidisciplinares outros termos,ou, em a
utilidade dos enfoques multidisciplinares. Reafirmamos isso

pesquisando em outras áreas, pudemos verificar que,porque
campos, o

partir de data bemjá sido adotado, recente.tem a
sob a direção de Condon,Fornecemos o exemplo do grupo que,

interativoárea dovídeos comportamentonacomoperou
diversas tentativasRosenthal relatam asBerninihumano: e

definir chamam debuscarsentido defeitas o queno

coordenação interpessoal, buscando examinar formasas e os

indivíduos coordenamquaisatravés dos seusosgraus

partir desseprocurando,interaçãoprocedimentos aena
tirar conclusões sobre a qualidade de certas relaçõesexame,

interpessoais (Kendon, 1994).

uma vez que tudo tem que

em outros

vídeo para observar a

recurso de utilizar gravações em vídeo
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Efetivamente, restringíssemos ãse nos
bibliografia disponível área específica dos estudos dana
linguagem, não teríamos tido
fatos poderíamos assumidoter equivocadasposturase a
respeito da pesquisa que estamos procurando realizar.

Retornando
de dados, etapa subsequente à edição da fita de vídeo,em

concluímos viabilizar observação teríamosparaque a que
a partir do registro em vídeo,fotografar, vários momentos

expressivos, verbais gestuais, manifestados pelose
Assim consecutivos,interlocutores. fotografamos momentos

idéia geral correlacionardebaseados procurar osna
verificar,verbais verbais, buscandonãoaspectos emaos

psicológicosinterferência dos fatorescada eacaso,
da gestualidade fala,emocionais, relações oscom aas

contrário,convencionaisculturais,aspectos ou, ao
criativos de certos gestos, etc.

Quanto à utilização de registros dasem
relacionar as seguintes dificuldades:

simplesmentededificuldade naturezaHá1. uma
que correspondeprática,

necessárias obtervídeofitas de para uma
quantidade satisfatória mínima de exemplos de
interações polêmicas.

fotografias temos a

acesso ao conhecimento de tais

a nossa experiência de análise prática

ao grande volume de

vídeo e
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2 . Nos constituem,que suas
limitações, melhor forma de colhera os
exemplos desejados, interferência dose a
mediador é muito autoritária ou pronunciada, o
risco de desvio, resultados, équanto aos
maior.

3. Há um número imenso de variações quanto ao teor
polêmico das interações observadas (da qual

significativa é departe naturezauma
cultural), há modelos teóricosnão quee

análise mais rigorosapermitam ouuma
científica dessas variações.

4 .
pelos sãomanipulação, cortestanto que

quanto pela impossibilidade de darefetuados,
conta de todo o complexo conjunto de variáveis
relativas ao contexto da interação.

verbaisdostranscrição componentesA e5. a
não verbaisdos componentesdescrição

interpretativosprocedimentoscorrespondem a
tais, subj etivos,enquantosao, eque

indiretaformaconstituem-se deumaem
manipulação de dados.

"debates"

A edição da fita constitui-se em uma forma de

apesar de
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acimaAs citadas representam apenas algumas das
dificuldades a assinalar.

Quanto método de observaçãoao que procuramos
inspirava-sez parcialmente,empregar, seguintesnas

afirmações de Van Dijk:

da língua,

linguística quanto na psicologia,tanto consideramna os

objetos linguísticos termos dos níveis morfofonológico,em
sintático, semântico pragmático. tal descrição,Emborae
nível nível, análise maisse j a relevante em umapor

não ocorre do ponto de vista de modelosabstrata, mesmoo

sidoprincipaisdosprocessadores. tempressupostosUm
cognitivo de compreensãomodeloaquele de eem umque,

produção de discurso,
interpretaçãocomplexaformadeníveis interagem ae

sintáticaanálisesimplesmentesemântica não umasegue
já pode ocorrer

da estrutura de superfície, enquanto que a análise sintática
subsequente pode usar
pragmático". A partir desses conceitos propõe um modelo de

fatias mais complexas"
níveisbaseiamodelo em mas emseseu

complexidade". (1992: 22)
"não

com uma informação incompleta

as informações provindas desses vários

e de uso

as informações dos níveis semântico e

"opera em e afirma queanálise que

completa, mas

"Muitos modelos linguísticos
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Emitindo conceitos Van Dijkesses resume o que
seria modelo integradorum diversos níveispara deos
observação: modelo ideal (jáesse repetimos fartamente)o
teria dar concomitantemente,conta,que dos múltiplos

da interaçãoaspectos (conflitante não) já por tantasou

vezes mencionados.

conceitosNos enunciados pelo é possívelautor

apoiar forma de análise vise à integração deuma que

informações provenientes da interação complexa dos vários

níveis por ele mencionados. De importância inegável são suas
afirmações seguintes: à"Paralelamente interação verbal
apropriada que os usuários da língua realizam ao enunciar um
discurso, também têmeles de de formaprocessar,

estratégica, informação não verbal, tal gestos,comoa
proxêmica, posições corporais e outros.expressões faciais,

isso raramente conduzirá, por siCabe

de forma independente, ãs representações semânticas mas

estratégias compreensãodefacilitarágeralmente eas
faciaisexpressõesdiscurso. gestosOsprodução de e

quaisé pertinente,faladequalsugerirão ato as
deverãosubsequentessemânticasimplicações que ser

partir das proposições locais,
quais os conceitos quereferentes das expressões dêiticas e

conceitos essesdeverão ser especialmente considerados, que
possíveis macroestruturas.das Issomarcadorestodossão

interação nãodapropriedades verbalsignifica asque

só e

quais são os

frisar novamente que

selecionadas a
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fornecem importantes informações todaspara quase as

estratégias de processamento, assim como para as estratégias

da interação em geral" (Goffman, 1967, 1969;

& Key, 1975; Fendon, Scherer & Ekman,1981;
Dijk,

ensaioEm de análise apoiamo-nos,nosso
igualmente, conjunto do que autor designa porno

estratégias de conversação, estratégias refereque como
relativas tanto ao nível textual como ao paratextual".II

à complexidade que foifaceEm aos poucos se

execução da análise pretendidarevelando tentativa dena

pesquisaobj etivosreformulamos desta apassamoseos

mencionada investigação teórica cujos resultados

Com razão poderia

análiseincluímosqual nãopelomotivorespeito do a

mencionada neste trabalho.

tendo praticamentereporta-semotivo que,aO

pressupostos que nos pareceram adequados
mencionado,idealelaboração do modelo cremos quepara a

neste trabalho: basicamente o

nãoverbais,

cumprimos o trajeto proposto
somente a análise e a observação dos aspectosde mostrar que 

desvinculados dos demais aspectos interativos,

198 2 apud van

colocado juntos os

executar a

o mesmo

expusemos, nesta Tese.

ser-nos proposta a pergunta a

Fendon, Harris

1992 : 33-34) .
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é suficiente desvendar subjacente àestruturapara a

interação (nessa incluído o componente conversacional) sua
mecânica, enfimnatureza, sua os processos que regem essa

interação (seja ela ou não, repetimos, de teor conflitante).

enfoques efetuados apenasMesmo sobreos uma ou

mais facetas das manifestações verbais interativas (análises

fala,sobre de heterocorreções, etc.), deautoturnos e

vista, deveriam tambémde levarponto contaem osnosso

mencionandointerativos vimosdemais aspectos que no

decorrer deste trabalho.

harmonização dosmaturaçãoPensamos e aque a
sódiversos serãodomínioscolhidospressupostos em

mediantedoobtidas decorrer tempo oentretanto ecom o
realizadasáreas diversas,de pesquisas com oemconcurso

espírito que norteia o enfoque multidisciplinar destemesmo

pesquisas que possam resultar na definição finaltrabalho,

do modelo que temos mencionado no decorrer deste estudo.
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CONCLUSÃO

Neste trabalho partimos da consideração relativa a
interaçãoestudo da conflitante praticamenteque o se

confunde estudo de qualquer modalidadecom outrao
interativa, com prevalência da primeira sobre as possíveis e
quaisquer outras modalidades existentes. Consideramos também

cada modalidadesdessas estilocorrespondaque a uma um
que a conversação represente apenas um dos
comunicação interativa interindividual,dacomponentes

comunicação básicosalgunsostenta aspectosque
interdependentes. Esses aspectos apresentam características

consubstancialidade.de lado,São, outro aspectos quepor

demais,interagem entre si interferem unse
simbiótico complexo de acordoe comprocesso

momentos da comunicação.

Assumimos um enfoque geral de natureza pragmática,
procurando, através de pressupostos teóricos e de exemplos,
demonstrar que os aspectos básicos da comunicação interativa

relativosnão verbal,verbal, os ouo o
não podem ser dissociadoscomunicaçãoemotividade emna

interativa espontâneamanifestaçãoanálises qualquerde

haja prejuízo quanto à compreensãointerindividual sem que
da estrutura e da natureza dessa interação,

écaráter pragmático dospossui, realidade, o usona

uma vez que essa

interativa e com os

conversacional e

com os
a modalidade

em um

ao envolvimento
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instrumentos estratégicos "Écomunicativos define:que as
importante compreender sequencialestrutura dasque a

conversas não é nem semântica, nem lógica, nem argumentativa
sim, pragmática, sentido demas concatenano que os

enunciados nível interpretação pragmática,deno sua em
noções pragmáticasdetermos relevânciade de demandae

conversacional. (que para
tanto verbal quanto não verbal) “pode adequar-

à conversacional exigênciase preencherestruturase suas

ainda seja lógica ou argumentativamentesemântica,nãoque
apropriado. Caso se possa dizer que as conversas possuem uma
gramática (e objeto contra a analogia implícita ao uso desse

pragmática"será gramática (Dascal,termo) essa uma

1989a: 150) .

Corroboram essas afirmações, entre outros traços,

lúdicos interaçãodos aspectospermanente napresençaa

social e na conversação que essa compreende.

têmenfatizar estudos queProcuramos que os
verbais da conversação,aspectosenfocado somente comos

verbais, dosnãofeita dos aspectos aspectosabstração
envolvimento emocionalrelativosprosódicos dos ao ee

psicológico dos participantes, podem ser questionados, pelo

menos
conversação espontânea,daconhecimento dosefetivo

nós pode ser
Isso significa que um enunciado"

quanto à contribuição que possam proporcionar para o
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de sua natureza.

Questionamos também fato de doso que apesar
mencionados estudos pragmáticos,pretenderemse a
conversação é tomada estudos formadequase sempre nesses
desvinculada da interação que engloba, maisa por que se

levar pragmáticosconta daprocure aspectosem os
comunicação, levado conjuntonão doscontapor ser em o
aspectos verbais e psicoemocionais.

variáveis devemEm outros termos, as que ser
pragmáticoaplicadas estudo (uso, contexto,uma

variáveisdiversas relativascircunstâncias, aosas

sendo,embora venhamparticipantes etc. )da conversação,
aplicadas,efetivamente sãomuitas somente emovezes,

função da conversação e não em função do conjunto que essa
aspectos da atividadedemais componentesintegra com eos

Essa atividade precisainterativa. ser

análise da interaçãoconjunto pragmático indissociável na

espontânea.

dificuldadesdas talentretanto,Cientes, que

interaçãoestudo dacarreia daprocedimento para o e
si mesmo, pesquisar,complexo, procuramosconversação, por
conhecimento, perspectivasdomínios do asdiversosem

molde de criar condições para a elaboração deconfiguradas a

mecanismos que a regem,

considerada como um

da estrutura que lhe é subjacente e
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modelo que pudesse abrangerum dar conta dos múltiplose
aspectos da interação.

Não podemos afirmar ' que tal modelo e que uma
metodologia lhe corresponda estejamque formal e
definitivamente constituídos. Pensamos, porém, que mediante

fornecimento dos subsídioso constantes trabalhoneste e

mediante fato de perspectivaso

provenientes dos diversos domínios do conhecimento

envolvidos estudo da interação realmentetorne-seno

possível afirmar que estamos bem próximos de sua elaboração

final.

A necessária perspectiva da descoberta, inerente a
ficou prejudicada,pesquisa,qualquer não uma vez que
evidência real amplitude docolocadoter em apensamos

interação conflitante,estudo da
dizer, um

perspectiva de "descoberta" alimenta-tema. Além disso, essa
sobreda crençase agora

suprirsentido de atualmencionados apressupostos no
por muitos pesquisadores,como vimos,identificada,lacuna,

proporcionarmétodosmodelos possamque aquanto ea

integração dos múltiplos aspectos que apresentam todas as

dissemos,(ainda,modalidades como porpossíveis serem

definidas) de comunicação interativa.

"descobrindo",

juntas""colocar

conjunto de pressupostos teóricos pertinentes ao

a possibilidade que oferecem os

por assim



251

Quanto à aludida falta de definição definitiva de
é necessário

lacuna não possui
virtude de si suficienteser, por podermesmo, para
produzir, contrapartida, tal modelo definitivoem pois,
obviamente, segunda possibilidade não decorrea
obrigatoriamente da primeira: fatos dese os ocorressem
forma tão simples e coerente,

de reconhecida capacidade,
provavelmente já o teriam sugerido,
entre os inúmeros que assinalaram sua falta.

levam amálgamafatosOs que a pensar que o
definição modelo ideal mencionadonecessário dopara a
realizado são constituídos pelo aumento

significativo do volume de pesquisas em diversos campos do
conhecimento,

trabalho.pesquisas foram mencionadas Anestedessas sua
as não poucas coincidências constatadasexistência somam-se

domínios diversos,provenientes deteóricaslinhasentre
concepção pragmática, em geral, mas

também aos modos possíveis de considerar os fatos ocorrentes

examinando o que tem sidoQuanto a esses pontos,
ou seja, examinando o que cadarealizado em cada domínio, um

as coincidênciasoferecer,deles

identificar uma como reverso obrigatório a

pesquisadores com Van Dijk ou

na comunicação interativa.

esteja perto de ser

a respeito da comunicação interativa. Algumas

relativas não só a uma

tem a

Caffi e Janney, ou ainda outros,
uma vez que se contam

um modelo abrangente,

e levando em conta

lembrar que o fato de
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quanto propósitos,aos objetoquanto de observação,ao

quanto à busca de métodos ainda, à vista dae
efervescência de ideias de trabalhos práticos vême que
sendo desenvolvidos muitos fica-nosem anos recentes, a
impressão de muito falta um amálgamaque pouco para que

diversosentre domíniosos possa ocorrer e para que um
modelo integrado de observação possa ser concebido.

Nesse sentido podemos até mesmo esboçar um modelo
seráintegração: provavelmentedeprocessopara esse

identificar padrões fixos (invariantespossível tentar ou

não verbais (e supra-segmentais); deverá ser também possível
o uso dos

tentar distinguir,poder-se-áseja,verbais,elementos ou

além das anteriores, invariantes quanto à relação verbal/não
Essa última relação poderá em etapaverbal.

realizados comatravés de trabalhos contrastivos,ulterior,
intuito de verificar quais relaçõeso

entre culturas diferentes,
sobrehipótesesaferir certasassimbuscando a

universalidade da relação entre os aspectos verbais e os não
(com espaço previsto também para os aspectos supra-verbais

se mantêm invariáveis
ou entre culturas e subculturas,

procurar correlações invariáveis entre esse uso e

ser examinada,

regularidades) quanto ao uso dos componentes comunicativos

e modelos,
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segmentais) possíveiscom condicionamentocausas no

neuropsicológico.

intermédio do processo de examinar o envolvimento emocional

linguagem motivação psicológicana dose a atos
intercomunicativos.

Quanto a um método possível para pôr em marcha uma
tão complexa análise pragmática tudo indica que esse deverá
apoiar-se em registros em vídeo pois somente desse modo será

interativopossível de modo global.observar processoo
surgirão:Dificuldades quanto componentecertamente ao

uma paráfrase.
realizadasejamelhorparáfraseEssa equepor

circunstanciada será sempre uma tradução, isto é, conterá os

De outro lado,elementos subjetivos da interpretação. como
descrever o não verbal para submetê-lo à análise sem passar

resposta. Depelo verbal? perguntaEssa sempermanece

aspectos verbais, quanto paraqualquer modo,

problemas de tradução intersemiótica sempreos não verbais,
observador e o objeto observado.

A despeito desses problemas pensamos e procuramos
mostrar que análises práticas que pretendam levar

interativo não poderãoaspectos do processo sertodos os

ver-se-ão automaticamente integrados aos demais aspectos por

estarão interpostos entre o

tanto para os

em conta

verbal será sempre necessário proceder-se a

Desse modo, os aspectos psicológicos e emocionais
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realizadas a partir de mas

sim a partir de domínios diversos, do seio dos quais deverão

ser selecionadas

enfatizarProcuramos práticos queque os exames

vêm sendo efetuados da linguagem interativa vêmno campo
abordando aspectos verbais interação dissociando-osdaos
dos demais aspectos interativos, embora até mesmo contendo,

àalguns alusões necessidade do estudo dessesem casos,

lado, têm levadoaspectos. Por nãooutro esses exames em

conta os

interativo. observações práticas contidasmodo,Desse as

estudo sempre corresponderãoformas de anessas
parcial do processo interativo, apresentando todos os riscos
de truncamento ou de

têm demonstrado insuficientes paraé estudos seque esses

satisfatórios eventualsobreesclarecimentostrazer a

à comunicaçãosubjacenteexistência de estruturauma

modalidades),(em quaisquer deinterativa espontânea suas

enfim, sobre ossobre

mecanismos que regem a interação espontânea.

caráterpor seu modo de uso,aspectos não verbais possuem,

verbais daaspectospragmático igual ospossuemqueao

comunicação interativa é impossível pensar que possam ser
deseja aprofundarquandoexcluídos observaçãoda se o

natureza pragmática que a comunicaçãoconhecimento sobre a

"fratura"

um único domínio do conhecimento,

as diversas perspectivas adequadas.

a ela inerentes. Tanto assim

Uma vez que os

componentes emocionais que interferem no processo

uma visão

a natureza eventual dessa estrutura,
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interativa, claramente, apresenta em função das estratégias
que utiliza e de outros fatores aludidos.

Em outros termos, dado como consensualmente aceito
fato de daestrutura éo espontâneaconversaçãoque a

pragmática, será também necessário aceitar sejaelaque

determinada modeladae

interação quanto pelo conjunto de componentes não verbais,
todos eles em estreita interdependência.

separação de níveissido aludidater de
(procedimento sido tradicionalmenteobservação temque

possível resposta:Van Dijk quanto “Muitos modelosa uma

da língua, tanto na linguística quantolinguísticos e de uso
psicologia, consideram os objetos linguísticos em termosna

sintático,morfofonológico,níveis semânticodos e
nível nívelpragmático. descrição, sejaEmbora tal por

análise mais abstrata,uma
processadores.vista modelosde dosde Umdo ponto

principais pressupostos tem sido aquele de que, em um modelo
discurso,produção decognitivo de compreensão e as

níveisvários interagem deinformações provindas desses
semânticainterpretação nãocomplexa,forma a segue

sintática completa,análisesimplesmente podemasuma

as afirmações de

o mesmo não ocorre

aceito nos estudos de linguística) citamos

relevante em

Para as objeções que certamente surgirão por não

a necessidade de

tanto pelos componentes verbais da
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ocorrer mesmo
superfície, análise sintáticaenquanto subsequenteque a
pode informações níveisdos semânticousar as e
pragmático"(1992 : 22).

O que Van Dijk propõe a partir desses conceitos é

um modelo de análise que
afirmando baseiamodelo "nãoque seu se mas em
complexidade"(id. ibid.).

deveráPensamos quantomesmo ocorrer aoque o

modelo integrado que vimos apontando neste trabalho.

sentido sejamdificuldadesEmbora nesseas
porém necessária, desseeventual,criaçãoevidentes e a

constituir-seintegrador,integradomodelo, pareça nae
solução deverá surgirforma de um impasse pensamos que aa

demaissendo prestadapartir da contribuição que aosvem

sentidos,diversos pelaconhecimento,domínios do em

pesquisa cognitiva, através das diversas disciplinas que a
linguística,artificial,inteligência aintegram: aa

"opera em fatias mais complexas".
em níveis

com uma informação incompleta da estrutura de
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E difícil conseguir imaginar de modo pleno
está tudoPor tem presenciadopor e pelos

está Ciênciatomando Cognitiva podemosrumos que tera
entretanto certeza dea

revolucionar conceitos, em vários campos do conhecimento, e,

eles, do linguagementre estudo da comunicaçãodao e
interativa humanas.

númeroprimeiro títulopublicaçãoda deNo

"Pragmatics & Cognition", Dascal (1993) esclarece-nos que

Pragmática símbolosà atividaderefere do de dese uso

oraisqualquer espécie: linguagens naturais, escritas, ou

computadorizados símbolos, gestualidade,sistemas de

(finalmentefaciais, peloexpressões etc . menosvemos

citados juntos Ela abrangeelementos). tanto o usoesses
não comunicativosímbolos quanto (como,comunicativo de o

realizadosilencioso)raciocínioexemplo, pornopor

qualquer tipo de entidades (humanas, animais, máquinas). Por

cognição se refere não só às assim chamadaslado,outro a
julgamento,(conceitualização,superioresmentaisfunções

etc. ) todoproblemas,raciocínio, desolução mas a o

àinclusive àinterior, sensação,vidadaespectro

àreconhecimento, emoção,depadrões aospercepção, aos

interpretação de experiência, ààalucinação,àsonhos,
etc.) .ao humor,criatividade,

o que
que já se

que essa ciência está destinada a
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Através das conquistas Ciênciada Cognitiva
parece-nos ver reunidas categorias que têm estado dispersas,

procurem integrar pelo menos alguns dentre os aspectos que
apresentam determinados objetos de estudo,

interação espontânea.

É só realizáveltarefa, aparentementeessa a
váriosmediante harmónicaforma de entreuma progresso

domínios do conhecimento pode caber(progresso que mal em

nossa imaginação, no passado,tem,no presente, amas que

terá, pelaefetiva viabilidade)comprovação de que sesua

necessidadeEssa tarefa implicafuturos.frente, anos anos

do concurso de vários pesquisadores,

aludidoharmónicotão quanto possapara queprogressoo

conseguir atingir os objetivos almejados.

concurso que deverá ser

como é o caso da

fato que insinua a possibilidade da criação de modelos que
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