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RESUMO 

 

 

 

A língua falada é o primeiro contato a que temos acesso na aquisição da linguagem. 

Apropriamo-nos da fala e, por meio dela, nos constituímos como sujeitos nas interações 

conversacionais. O desejo de compreender os mecanismos da língua falada nos 

impulsionou a desenvolver o tema desta pesquisa. Ancoradas pela teoria da Análise da 

Conversação, analisamos, neste trabalho, elementos muito peculiares à fala, usados, na 

maioria das vezes, nas conversações informais: os marcadores conversacionais. 

Reconhecemos que esses marcadores podem ser encontrados em contextos mais formais, 

dos quais um nos interessa em particular: a sala de aula. É sabido que, nesse evento 

comunicacional, a fala dos interactantes envolvidos (professor e alunos) exibe uma 

formalidade. Considerando-se fatores como: o modelo de aula predominantemente 

expositivo, o tempo de posse de turno instituído ao professor e a relação assimétrica entre 

os interlocutores, constatamos que os marcadores conversacionais desempenham diversas 

funções que auxiliam na constituição global dessa interação conversacional. Sendo assim, 

sentimo-nos instigadas a investigar o funcionamento desses marcadores e a maneira como 

eles contribuem na organização da fala do professor em sala de aula. Os resultados obtidos 

demonstram que o uso dos marcadores, nesse tipo de interação, é inevitável e fundamental, 

devido à constante necessidade de ajustes na organização da fala do professor durante a 

explicação do tema na aula. Acreditamos que este trabalho poderá auxiliar 

professores/pesquisadores, não só pela abordagem teórica em que nos embasamos para o 

estudo da língua falada, mas, sobretudo, por servir como fonte de consulta para outras 

pesquisas.  

Palavras-chave: língua falada, marcadores conversacionais, interação, aula. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The language spoken is the first contact to which we have access in language acquisition. 

Snorted and speech through it in we as subjects in the conversational interactions. 

Understanding the mechanisms of language spoken in boosted to develop the theme of this 

research. Anchored by the theory of conversation Analysis, we analyze in this work, a most 

peculiar element to speak, being most often used in informal talks: conversational markers. 

We recognize that these markers can be found in more formal contexts, including in matters 

of particular manner: the classroom. It is well known that, in this event, there is a 

communicational formality in the manner of speaking of the interactantes it involved: teacher 

and students. Considering factors such as: the class model predominantly expository; the 

time of possession shifts established the professor and the asymmetric relationship between 

the interlocutors, it is noted that the conversational markers play various functions that assist 

in the global Constitution that conversational interaction. Urged us to investigate the 

functioning of these markers and the way they help in the Organization of speech of 

professor in the classroom. The results obtained show that the use of markers, this kind of 

interaction, it is inevitable and essential, due to constant need for adjustments in the 

Organization of speech of professor, during the explanation of the topic in class. We believe 

that this work may help teachers/researchers, not only by theoretical approach in which 

underpin us to the study of the spoken language, but above all to serve as a source for 

further research.  

Keywords: language spoken, conversational interaction, markers, lesson. 
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O relacionamento entre os sujeitos é uma condição básica da existência humana. Para 

satisfazer essa necessidade, a humanidade desenvolveu, ao longo dos séculos, diversas 

formas de comunicação. Dentre elas, a fala cotidiana é, sem dúvida, uma das principais. 

Entretanto, curiosamente, os estudiosos da linguagem não dedicaram um número muito 

expressivo de pesquisas aos mecanismos típicos da fala. 

 

Essa lacuna pode ser detectada na grade curricular dos cursos de licenciatura ou 

bacharelado em Letras, uma vez que o estudo da língua falada é normalmente pouco 

discutido nas salas de aula, o que torna o tema desconhecido para a maioria dos graduados 

na área. Acreditamos que, em consequência disso, o número de estudos já realizados 

nesse campo seja consideravelmente menor que em outros, como o da leitura e o da 

escrita, por exemplo. De nossa parte, consideramos que a identificação dessa lacuna traz 

em si a oportunidade de investigar o funcionamento dos recursos linguísticos constitutivos 

da língua falada. É exatamente disso que tratamos neste estudo.  

 

Durante a elaboração de nosso projeto de pesquisa, sentimo-nos impulsionadas pela 

necessidade de encontrar um embasamento teórico adequado para a análise de um corpus 

transcrito da fala. Nesse sentido, a Análise da Conversação (AC) mostrou-se plenamente 

satisfatória, já que essa área trata da investigação das práticas conversacionais entre 

indivíduos em situações reais e de como as pessoas utilizam os recursos linguísticos 

próprios da fala nas diversas situações comunicacionais.  

 

Observados à luz da AC, alguns elementos constitutivos da língua falada nos chamaram a 

atenção e nos despertaram grande interesse: os marcadores conversacionais (MCs). A 

motivação para analisarmos esses recursos decorre de sua importância nas interações 

conversacionais, devido às diversas funções que eles exercem na organização global do 

texto falado. 

  

Neste trabalho, optamos por analisar apenas os MCs verbais (lexicalizados ou não). Tal 

interesse se justifica por reconhecermos neles uma relevância considerável: defendemos, 

com Marcuschi (1989: 297), que “os MCs verbais exercem funções estruturadoras 

relevantes, coincidindo distribucional e funcionalmente com operações de organização 

sintática, agindo como fatores de segmentação e suprindo em boa medida o papel de 

pontuação da fala”. 

 

No desenvolvimento desta pesquisa, baseamo-nos nos trabalhos de autores que foram 

pioneiros no campo da AC no Brasil. Para discutir as interações em sala de aula, lançamos 
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mão das contribuições de pesquisadores como Barros (1986); Castilho (1989, 2006); 

Marcuschi (1986, 1989); Preti (1987, 1999, 2003, 2004) e Silva (1997, 2005). No que se 

refere aos marcadores conversacionais, nossa investigação está fundamentada nos 

trabalhos de Castilho e Preti (1986); Castilho (1989, 2006); Galembeck e Carvalho (1997); 

Galembeck (1999); Risso (1996, 2006/2015) e Urbano (1995, 1999, 2006/2015). Além disso, 

trazemos para esse diálogo as observações de autores como Watson e Gastaldo (2010); 

Goffman (1967/2012); Kerbrat-Orecchioni (1996), entre outros. 

 

Nosso corpus é composto por transcrições de Elocuções Formais (EF) do tipo aulas 

expositivas, realizadas no âmbito do Projeto da Norma Linguística Urbana Culta de São 

Paulo (NURC-SP), num total de quatro inquéritos, sendo eles: 377, 388, 405 e 124, 

perfazendo um total de 157 minutos de gravações. A escolha do corpus justifica-se por 

considerarmos que esse evento interacional é bastante importante do ponto de vista 

comunicativo, e também porque ele representa um contexto no qual atuamos 

profissionalmente. 

 

Convém destacar que o corpus selecionado é constituído por transcrições de aulas 

expositivas gravadas na década de 1970 e que, por isso, elas possuem características 

pedagógicas da época, tais como um tempo maior de posse de turno pelo professor. 

Optamos por aulas desse período em função da importância que o acervo do Projeto 

NURC-SP representa até hoje para os estudos sobre a língua falada no Brasil e por não 

haver um número significativo de pesquisas voltadas à análise dos marcadores 

conversacionais nessas aulas. 

 

Nosso objetivo geral consiste em investigar o funcionamento dos MCs – considerados como 

recursos linguísticos constituintes do texto falado – na fala do professor em sala de aula. 

Nossos objetivos específicos são: 

 

 levantar e contabilizar a frequência/ recorrência dos marcadores conversacionais nas 

interações em EF (aulas) coletadas pelo Projeto NURC, a fim de reconhecer quais 

marcadores são os mais utilizados nesse contexto;  

 analisar como funcionam os MCs mais recorrentes no contexto interacional formal e 

didático das EF em que não há alternância de turnos, para verificar se há um padrão 

nas funções deles nas EF; 

 mapear em que posição os MCs mais recorrentes aparecem na fala do professor e 

observar se a posição interfere ou não na função do marcador; 

 identificar que classe de marcadores é utilizada com maior frequência pelos 

informantes e por quê; 
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 avaliar se o uso dos MCs nesse contexto interacional contribui ou não para o 

desenvolvimento desse tipo de conversação e como isso ocorre. 

 

Para a consecução desses objetivos, esta dissertação foi organizada em três capítulos. No 

primeiro deles, tratamos de questões relacionadas diretamente à língua falada. Partimos do 

conceito de conversação como de interesse no campo da linguística. Concentramo-nos, 

assim, na delimitação dos campos da Análise da Conversação e da Etnometodologia e em 

suas interseções, bem como na apresentação de alguns conceitos fundamentais para a 

compreensão da conversação, tais como interação, simetria, assimetria e face. Em seguida, 

procuramos discutir como as reflexões a respeito dos processos conversacionais e 

interacionais podem ser aplicadas ao contexto de sala de aula – foco de nossa análise. 

 

Reservamos o segundo capítulo para a abordagem dos estudos sobre os MCs. Tratamos, 

assim, do conceito de marcador conversacional e do desenvolvimento desse conceito no 

campo da AC. Procuramos, ainda, compreender os tipos e as funções dos marcadores, 

assim como as posições mais recorrentes de cada um dos marcadores selecionados em 

diferentes estudos teóricos. No terceiro capítulo, caracterizamos o corpus do trabalho e 

apresentamos o levantamento dos marcadores nas aulas, as análises e a discussão dos 

resultados. 

 

Encerramos nosso trabalho com a conclusão a que chegamos com os dados levantados, 

respondendo aos nossos objetivos propostos, os quais foram satisfatoriamente atingidos. 

Enfatizamos que esta pesquisa, além da investigação a que se propôs, pode contribuir com 

futuros estudos no campo da língua falada. 
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Os acasos, êxitos ou fracassos, alegrias e pesares de todo um 
povo, refletem-se na língua que ele fala. 
 

Jacques Claret, A ideia e a forma. 

  

 

A fala é essencial à comunicação e uma prática social muito comum à vida do ser humano. 

Por esse motivo, conhecer e entender o seu funcionamento, sob o enfoque linguístico, é 

extremamente relevante aos estudos da língua portuguesa no Brasil. 

  

A necessidade de se estudar sistematicamente os mecanismos oriundos da fala e de 

investigá-los à luz da Linguística fez surgir, na década de 1970, um novo campo de 

pesquisa voltado às conversações, denominado Análise da Conversação. A abordagem 

teórica da Análise da Conversação possibilitou analisar os elementos constituintes e 

integrantes da língua falada, bem como sua organização e estrutura. Preti (1999), em seus 

trabalhos sobre a língua falada, afirma que não só no Brasil, mas no mundo todo, esses 

estudos vêm transformando as perspectivas de análise linguística, já que a fala passa a ser 

vista como uma modalidade de língua com mecanismos e estruturas próprias.  

 

Neste capítulo, (re)visitamos o conceito de conversação e fazemos um breve histórico da 

Análise da Conversação de base etnometodológica. Tratamos também dos princípios de 

uma interação, de como ela ocorre em sala de aula e dos aspectos conversacionais da 

língua falada, tais como a simetria e a assimetria.  

 

 

1.1 Conversação  

 

A conversação é uma prática social que torna possíveis outras práticas (Silva, 2005). Dentro 

de um espaço de construção e de um determinado contexto social, ela define identidades, 

culturas, credos e até valores. Marcuschi (1986: 14) ressalta que a “conversação é uma das 

primeiras formas de linguagem a que estamos expostos e, talvez, a única da qual nunca 

abdicamos”. Não faltam portanto motivos para que, nas últimas décadas, a conversação 

tenha se tornado o centro das atenções de diversas perspectivas científicas, como produto 

de um processo social.  

 

Marcuschi (1986) afirma que, no seu sentido mais amplo, a conversação se refere a 

qualquer tipo de interação oral. Em geral, distingue-se a conversação informal da formal. No 

sentido restrito, dizemos que conversação é aquela que se dá de modo espontâneo, natural, 

que não tem planejamento prévio, embora não possa ser considerada um fenômeno 
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“anárquico e aleatório” (Marcuschi, 1986: 6). No entanto, nesta pesquisa, comprovamos que 

mesmo as conversações planejadas, como a ocorrida entre professor e alunos, pode ser 

considerada uma prática conversacional.  

 

Assim como a escrita, a conversação possui estruturas de organização bem demarcadas e 

passíveis de serem estudadas cientificamente. Entretanto, convém lembrar que a 

conversação não deixa de ser reflexo das decisões interpretativas dos interlocutores, as 

quais decorrem de informações contextuais e semânticas que se influenciam mutuamente 

no processo de construção da fala (Marcuschi, 1986). 

 

Complementando a significação do termo, citamos Silva (2005: 32), que nos esclarece o 

conceito de conversação à luz da etimologia: 

 

Um substantivo ligado ao verbo conversar, que precede do latim 

conversare, encontra-se habitualmente num mesmo local. Esse termo 

é composto de con-(junto) e versare (dar voltas). Remete-nos, pois, à 

ideia de conviver com outras pessoas. A palavra conversação deriva do 

latim conversatio, onis, que significa convivência, ação de viver junto. A 

conversação é, pois, uma atividade em que duas ou mais pessoas 

interagem por meio da linguagem verbal e/ou não verbal. 

 

 

Entendemos, com essa citação, que a conversação é tida como prática que marca a 

interação entre as pessoas. No entanto, não é fácil explicar como aprendemos a falar. O fato 

é que, de alguma maneira, apropriamo-nos da língua falada e adequamo-nos às diferentes 

situações em que a usamos. Prova disso é a relativa facilidade com que lidamos com as 

interações orais que não acontecem face a face (Goffman, 1967) e/ou que se desenvolvem 

em espaços diversos, como, por exemplo, as conversas telefônicas e, atualmente, as 

conversas pelo Whatsapp e por outros aplicativos virtuais. 

 

Para ampliarmos um pouco mais a definição de conversação, recorremos novamente a 

Marcuschi (1986: 319-320), que faz a seguinte abordagem:  

 
Entender-se-á como conversação uma interação centrada, da qual 

participam pelo menos dois interlocutores que se revezam, tomando 

cada qual pelo menos uma vez a palavra, dando-se o evento 

comunicativo em uma identidade temporal e num determinado “quadro 

social” (W.Labov/D.Fanshel, 1977: 26). Como numa conversação 

várias pessoas agem (ao mesmo tempo ou sequencialmente), trata-se 

também de uma sequência de ações inter-relacionadas que, de algum 

modo, devem formar um todo coerente para que sejam 

compreensíveis. Evidentemente, uma conversação deve preencher 

uma série de condições cognitivas, contextuais, sociais e linguísticas 

para que se dê uma interação bem-sucedida. 
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Posto isso, entendemos que a conversação e a interação estão ligadas, demarcadas pela 

participação de duas ou mais pessoas, num determinado espaço e tempo. Nessa citação, o 

autor diz que há um revezamento de palavra, pelo menos uma vez, entre os participantes do 

evento. No entanto, sabemos que a conversação também ocorre em contextos em que o 

revezamento não acontece por meio de palavras, mas, sobretudo, por elementos 

paralinguísticos ou não verbais, como um aceno de cabeça por exemplo. 

 

Na mesma direção, Hilgert (1989: 82) afirma que “a conversação representa uma atividade 

prática e cotidiana, cujo desenvolvimento depende da auto-organização patrocinada 

interacionalmente pelos interactantes”. Os interactantes ou interlocutores são os sujeitos 

que desenvolvem o processo de interação por meio da conversação. É possível perceber 

que ambos os autores citados concordam com a relação existente entre conversação e 

interação. Compreendemos, dessa maneira, que a conversação pode ser considerada como 

o resultado de uma interação entre interactantes, pois pode haver interação sem 

conversação, mas não há conversação sem interação. 

 

Ajudam-nos a fortalecer tal afirmação os autores Leite et.al (2010), ao discorrerem que, na 

conversação, as ideias vão sendo expostas pelos falantes conforme elas vão surgindo e os 

interactantes vão organizando-as, segundo as suas necessidades, os seus objetivos e a 

recepção do outro. Ou seja, a presença e a receptividade do outro são os fatores que 

possibilitam a conversação. 

 

Alguns teóricos, como Schegloff (1972), consideram como conversação as interações orais 

realizadas de forma espontânea ou natural. Seriam aqueles casos em que não há um 

planejamento. Já Marcuschi (1986: 7) reconhece também a conversação institucional ou 

formal, caracterizada da seguinte forma: 

 

Por fim, um aspecto relevante quando se usa o termo conversação é 

que não se trata apenas de interação espontânea no dia-a-dia, mas 

também de todas as formas de interação: entre médicos-pacientes, no 

tribunal, em sessões de terapia, na escola, nos aconselhamentos, nas 

entrevistas, na interação intercultural, interétnica. A conversação não é 

um tipo de texto, mas uma constelação de fenômenos tipificáveis 

relativamente diferenciados quanto às formas de realização e contextos 

sociais. Eles podem apresentar simetrias e assimetrias sob vários 

pontos de vista. 

 

Desse modo, o autor deixa em evidência que o conceito de conversação não abarca apenas 

as conversações espontâneas, aquelas do cotidiano das pessoas em situações informais, 

mas todas as formas de interação. Logo, cabe re(lembrar), com base nas abordagens vistas 
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até aqui, que a interação ocorrida em sala de aula, entre professor e alunos, também pode 

ser considerada conversação.  

 

Com o desenvolvimento dos estudos sobre a conversação, ela deixa de ser vista como mera 

verbalização, caos e jatos de pensamentos, passando a ser analisada cientificamente com 

base em suas condições de produção e estruturas organizacionais. O seu estudo é 

justificado pela importância que ela exerce como prática social que contribui na construção e 

formação de identidades sociais e culturais e de relações interpessoais. A investigação mais 

atenta da conversação se faz necessária para entendermos como os falantes elaboram a 

estrutura da conversa e os mecanismos que utilizam para serem compreendidos e 

compreenderem o outro. 

 

  

1.2 Análise da Conversação (AC) – breve histórico  

 

Este trabalho toma como base teórica os estudos da Análise da Conversação, doravante 

AC, que, no início, fundamentava-se na Etnometodologia. Por isso, começamos este tópico 

traçando um breve histórico dessa abordagem teórica. 

 

Para darmos início, citamos alguns autores que mencionam os princípios da 

Etnometodologia no campo da AC. O primeiro a quem recorremos é Marcuschi (1986: 6), 

que cita: a “AC iniciou-se na década de 60, na linha da Etnometodologia e da Antropologia 

Cognitiva”. Além dele, Fávero, Andrade e Aquino (2000: 27) afirmam que a AC dá “ênfase 

na recepção teórico-metodológica dos princípios da Etnometodologia” e Silva (2005: 34) 

define a AC como “uma corrente de investigação que incorpora princípios da 

Etnometodologia”.  

 

Semelhantemente, Watson e Gastaldo (2010: 87) destacam que a AC é a “herdeira da 

mentalidade analítica da Etnometologia” e, ainda, na obra A Construção do Texto Falado, 

Jubran (2006/2015: 34) menciona que a AC “apresenta uma acentuada tendência 

etnometodológica”. Observamos, desse modo, um consenso entre os autores de que a AC 

tem sua origem na abordagem etnometodológica, e de que é dela que nascem os princípios 

básicos para a análise da língua falada. 

 

Os estudos a respeito da AC nos indicam que ela nasceu no campo da Sociologia e se 

estendeu à Linguística. O idealizador da chamada Etnometodologia foi H. Garfinkel, e, 

posteriormente, foram agregadas à área as contribuições de G. Jefferson, H. Sacks e E. 

Shegloff, também sociólogos. 
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Para entendermos melhor o termo Etnomedotologia, Watson e Gastaldo (2010: 13) nos 

informam que ele foi criado por Garfinkel e apresentado em seu livro fundacional Studies in 

Ethnomethodology (1967), referindo-se ao estudo (logos) dos métodos (processos de 

produção de sentido) usados pelos grupos de pessoas (ethnos) em suas vidas cotidianas.  

 

Do ponto de vista do seu objeto de estudos, a Etnometodologia, doravante EM, visa 

investigar as atividades práticas do cotidiano do indivíduo dentro de uma sociedade, as 

quais são concebidas como processos e, por isso, são estruturadas e ordenadas 

metodicamente. Essas práticas sociais são expressas por meio da linguagem e têm a 

palavra como veículo de troca de significados.  

 

As duas áreas, EM e AC, não demoraram a se fundir, já que ambas tinham por objetivo 

investigar, por meio da linguagem, as atividades práticas do indivíduo em situações reais de 

uso. Sacks, sociólogo colega de Garfinkel, rapidamente verificou que havia alguns pontos 

em comum entre seus trabalhos. Nesse momento, década de 1970, nasciam os estudos da 

AC de linha etnometodológica (Silva, 2005).  

 

Os estudos de Sacks consistiam na investigação de gravações telefônicas para o serviço de 

prevenção de suicídio onde ele trabalhava. Essas gravações se referiam a pessoas 

conversando com atendentes, estagiários em psicologia ou psicólogos formados. 

Analisando essas gravações, Sacks percebeu que, além dos padrões gerais na conversa, 

poderiam ser encontrados padrões nos detalhes de cada frase.  

 

Não se tratava apenas de padronizar os conteúdos das conversas, mas de encontrar a 

lógica do ordenamento e encadeamento de frases ditas, que passariam a ser considerados 

os veiculadores metódicos do conteúdo conversacional. Diante da disponibilidade de 

material, Sacks viu a necessidade de desenvolver uma abordagem analítica consistente. 

Nesse aspecto, contudo, concordamos com as estudiosas Gulich e Mondada (1987) – 

retomadas, no Brasil, por Fávero, Andrade e Aquino (2000) –, ao destacarem a postura mais 

sociológica que linguística de Sacks.  

 

Não tardou até que a AC se tornasse influente no campo da Linguística. Prova disso é que o 

artigo A Simplest Systematics for the Analysis of Turn-taking in Conversation1, escrito, em 

1974, por Sacks, Schegloff e Jefferson e publicado na revista Language, veio a se tornar o 

artigo mais citado e referido de todo esse período (década de 1970). Nele, é possível 

                                                           
1
 Título que pode ser traduzido como Uma sistemática para a organização da tomada de turnos na conversa 

(tradução nossa). 
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observar que algumas organizações da AC, tais como a construção dos turnos e a produção 

de sequências e reparos, já estavam bem formuladas.  

 

A recepção da AC etnometodológica na Linguística foi promovida e facilitada por dois 

fatores que são: 1) o próprio objeto de investigação e 2) o momento dos estudos linguísticos 

na época de sua recepção. Os estudos da língua falada já vinham se desenvolvendo desde 

a década de 1960, com ênfase principalmente na gramática e na sintaxe. Nessa época, 

ainda prevalecia o interesse em comparar a língua falada à escrita. A partir da década de 

1970, os estudos da língua falada conhecem uma melhora nas técnicas de registro de falas 

e procedimentos de transcrição (Fávero, Andrade e Aquino, 2000). 

 

Com a morte de Sacks, em 1975, a tarefa de padronizar as transcrições ficou a cargo de um 

de seus discípulos, Gail Jefferson, o qual se dedicou ao aperfeiçoamento das convenções 

de transcrição. Esse procedimento se tornou, então, imprescindível em pesquisas que se 

utilizam da AC. A transcrição dos dados não é um mero procedimento que transforma texto 

oral em documento escrito, visto que ela obedece a uma série de convenções que sinalizam 

os diferentes aspectos que permeiam uma conversa (ou trecho de conversa) em uma 

determinada hora e em um determinado local.  

 

Alguns dos aspectos que frequentemente são marcados nessas transcrições são: pausa 

(em centésimos de segundos), sobreposição de falas, entonação ascendente ou 

descendente, falas coladas (quando um participante começa a falar imediatamente após o 

outro ter cessado sua fala), palavras proferidas de forma incompleta, aspiração ou expiração 

de ar durante a fala, entre outras que se mostrarem relevantes (Watson e Gastaldo, 2010).  

 

Descrito esse contexto histórico, constatamos que, num primeiro momento, a AC tinha uma 

abordagem mais voltada à estruturação da conversação e suas regras. Todavia, veremos 

posteriormente que o interesse nos estudos se desloca para a investigação dos elementos 

linguísticos da fala, tais como os marcadores, as hesitações, as interrupções, entre outros.  

 

1.2.1 Princípios da AC  

 

A AC se ocupa, basicamente, com o caráter pragmático das conversações, ou seja, com o 

contexto em que elas acontecem, com qual finalidade, e quais os envolvidos em 

determinados eventos comunicacionais. Trata-se de um campo que se baseia na análise de 

material empírico, produzido em situações reais de conversação. Por esse motivo, é nela 

que nos embasamos para a realização desta pesquisa, haja vista nosso interesse na 

conversação entre professor e alunos em sala de aula. 
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A AC se propõe a explicar como a conversação ocorre nos diferentes contextos sociais. 

Para isso, os estudos buscam observar e analisar a estrutura, o funcionamento e os 

mecanismos da conversação, bem como as regularidades encontradas nos diferentes 

eventos comunicativos, o que torna possível o estabelecimento de normas mais ou menos2 

estáveis de funcionamento da língua falada. 

 

Para Kerbrat-Orecchioni (1996), o exercício da fala implica uma alocução, ou seja, a 

existência de um destinatário fisicamente distinto daquele que fala. No entanto, sabemos 

que o termo alocução não se aplica à pessoa, e sim ao ato de fala. Ela também pontua que 

esse exercício implica uma interlocução, isto é, a ação de troca de fala, de alternância de 

papéis entre locutor e interlocutor, a comunicação entre pares. Finalmente, a autora destaca 

que a fala implica uma interação3, compreendida como uma troca comunicativa qualquer 

entre os interactantes. 

 

É possível observar que Kerbrat-Orecchioni (1996) propõe a fala como um exercício, uma 

ação que se constrói pelo viés da troca verbal entre os interactantes, enfatizando a interação 

como reflexo dessas relações de troca entre os falantes.  

 

Os procedimentos metodológicos da AC podem ser descritos em quatro passos: a) coleta de 

materiais, feita por meio de gravações das conversações em diferentes contextos; b) 

transcrições minuciosas das gravações, que, por mais detalhadas e bem feitas, podem não 

retratar todas as ocorrências durante o evento gravado, tais como gestos e olhares, por 

exemplo; c) análise dos materiais, utilizando dados empíricos nas situações reais de 

conversação, em que se verificam as regularidades de mecanismos utilizados pelos falantes 

e d) apresentação dos resultados – em geral, dados abertos que costumam ser analisados 

comparativamente com outros materiais. (Cestero Mancera, 2000). 

 

Esses procedimentos constituem as análises dos trabalhos destinados à investigação 

linguística da conversação em diversos contextos, tornando possíveis as pesquisas no 

campo da AC. Hoje, há uma tecnologia nova a favor dos linguistas que antes dispunham 

apenas de fitas cassetes para realizarem suas gravações.  O aparato tecnológico a que hoje 

temos acesso permite-nos gravações pelo celular com reprodução imediata, gravações em 

webcam, videoconferências, entre outros, o que torna possível, inclusive, a análise de 

                                                           
2
 A língua falada não pode ser considerada um sistema fechado de regras, dada a necessidade frequente que o 

falante tem de formular e reformular sua fala durante os eventos de comunicação. Por isso, tratamos de normas 
“mais ou menos estáveis”. 
3
 O conceito de interação será discutido com maior aprofundamento ao longo desta dissertação. 
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imagens que contribuem para uma transcrição mais completa, na qual se registram olhares, 

gestos, etc. 

 

É importante dizer que o enfoque da AC mudou ao longo de seu desenvolvimento. Barros 

(1991) distingue dois momentos na história da AC: o primeiro, do início até a década de 

1970, revela maior interesse na descrição dos mecanismos de organização conversacional. 

O segundo momento abrange a fase em que os estudiosos se interessaram mais pelos 

procedimentos linguísticos e paralinguísticos. Kerbrat-Orecchioni (1996), por sua vez, 

menciona as diferentes correntes em AC, quais sejam, a psicológica, a etnosociológica, a 

linguística e a filosófica.  

 

O fato é que, atualmente, os estudos da AC se combinam com os da Pragmática, da Análise 

do Discurso, da Sociolinguística e de outras correntes que se interessam pela conversação, 

o que retrata seu caráter social e contextual. 

 

1.2.2 AC no Brasil 

 

No Brasil, a partir dos anos 1960, grupos de pesquisadores afiliados a várias universidades 

brasileiras se engajaram na tarefa de documentar, descrever e refletir sobre a língua falada. 

De lá pra cá, muitas pesquisas já foram realizadas acerca do funcionamento e organização 

das estruturas constitutivas das interações conversacionais, conforme descrevemos a 

seguir. 

 

Em 1969, aproveitando a presença de vários professores brasileiros reunidos no III Instituto 

Interamericano de Linguística, o professor Rossi, da Universidade Federal da Bahia, 

convocou a reunião da qual participariam os futuros coordenadores das equipes do projeto 

mais conhecido sobre os estudos da língua falada no Brasil: o Projeto de Estudo da Norma 

Linguística Urbana Culta no Brasil (NURC4). A série de gravações que comporia o acervo 

inicial do projeto foi realizada entre 1970 e 1977. A partir daí, iniciou-se o árduo trabalho de 

transcrição e, em 1986, amostras do corpus começaram a ser publicadas.  

 

Nesse mesmo ano, 1986, Luiz Antonio Marcuschi publicou o primeiro livro a respeito dos 

estudos da conversação, intitulado Análise da Conversação, e, em 1989, deu-se a criação 

do Projeto Gramática do Português Falado e a publicação dos estudos do grupo pela editora 

UNICAMP. Esses trabalhos foram pioneiros no Brasil, desenvolvidos a partir dos estudos da 

conversação de base etnometodológica e, posteriormente, dos avanços no campo da AC e 

no estudo dos fenômenos da língua falada.  

                                                           
4
 Trataremos mais detalhadamente do Projeto NURC no capítulo 3 desta dissertação. 
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Por meio dos trabalhos da AC, elementos novos, como o turno, as leis da simetria e 

assimetria, a estruturação de tópicos ou temas, os procedimentos de reformulação, o 

emprego dos sinais característicos da língua oral, os marcadores conversacionais, a 

sobreposição de vozes, o fluxo conversacional, entre outros, permitiram demonstrar que a 

língua falada tem suas próprias regras (Preti, 1999). 

 

No início, esses estudos, afeitos à Etnometodologia, são bem mais descritivos, tratando das 

questões organizacionais. Em seguida, as reflexões sobre a língua falada passam por um 

ajuste que amplia a visão de linguagem como manifestação de uma competência 

comunicativa, como resultado das interações sociais. A partir desse momento, as pesquisas 

assumem um foco na língua em seu funcionamento social e não apenas como um sistema 

de regras. 

 

Mais adiante, verificam-se grandes mudanças no campo da AC, que se deslocam para o 

estudo dos elementos linguísticos específicos da fala, tais como os marcadores 

conversacionais, as hesitações, interrupções etc. Em seguida, o campo amplia-se para as 

questões sociocognitivas, em que se destacam temas como a referenciação, a inferenciação 

etc. Em consequência disso, surge um interesse maior na relação entre o homem e suas 

formas de interação social por meio da linguagem. Nesse momento, os estudos sobre a 

língua falada assumem um viés sociointeracionista.  

 

Tais estudos surgem entre 2000 e 2004, no interior do Projeto Gramática do Português 

Falado (PGPF), grupo responsável pelos estudos sobre a organização textual-interativa do 

texto falado e, em 2006, surge o primeiro volume de trabalhos nessa perspectiva, intitulado 

Gramática do Português Culto Falado no Brasil: a construção do texto falado.  

 

Paralelamente a esses estudos, na Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e 

Linguística (ANPOLL), estudiosos da Linguística Textual e da AC se juntam e criam, em 

1985, o Grupo de Trabalho Linguística do Texto e Análise da Conversação (GTLTAC). Em 

2010, esses pesquisadores publicam a obra Linguística de texto e Análise da conversação: 

panorama das pesquisas no Brasil, organizada pelas autoras Bentes e Leite. 

 

Ambos os grupos adotam uma concepção interacional da língua, na qual os sujeitos são 

vistos como construtores socais. O texto falado passa a ser considerado, então, o próprio 

lugar da interação.  A adoção de um enfoque textual-interativo apoia-se na concepção de 

linguagem como uma forma de ação, uma atividade verbal exercida entre pelo menos dois 

interlocutores, dentro de uma localização contextual, em que um se situa reciprocamente em 
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relação ao outro, levando em conta as circunstâncias de enunciação (Jubran, 2006/2015: 

32). 

 

De acordo com Koch (2010), a “virada sociocognitiva5” e a abordagem sociointeracionista 

passam a considerar a linguagem uma ação compartilhada que percorre um duplo percurso 

na relação sujeito/realidade e exerce dupla função frente ao desenvolvimento cognitivo, 

intercognitivo (sujeito/mundo) e intracognitivo (linguagem e outros processos cognitivos). 

Logo, essa concepção de linguagem como atividade de interação social assenta-se em 

bases teóricas que congregam princípios da Pragmática, da Linguística Textual e da Análise 

da Conversação. Atualmente, essa orientação, sociocognitiva e interacional, é a tendência 

teórica predominante nos estudos da linguagem. 

  

 

1.3 Interação  

 

Marcuschi (1988: 2), ao tratar do tema, considera importante distinguir duas classes de 

interações na vida de um falante: uma é a classe das conversações casuais e espontâneas, 

em que não há uma preocupação prévia com o que vai ser dito, e a outra é a classe das 

interações institucionalizadas, eventos em que os temas são previamente definidos, “as 

situações e contextos são caracterizados por normas convencionalizadas, os participantes 

nem sempre se conhecem e um deles representa um papel derivado de sua posição”. 

 

Uma contribuição importante para os estudos de interação vem de Kerbrat-Orecchioni 

(1990: 80-82), que compreende serem os componentes a seguir a base de qualquer 

interação: 

 

a) quadro espaço-temporal – referente às características físicas e institucionais do local 

em que se passa a interação e à disposição dos falantes (se a interação acontece 

face a face etc.); 

b) objetivo global e local do encontro; 

c) número e natureza dos participantes, suas características biológicas e físicas, 

sociais, psicológicas, bem como as relações mútuas que eles estabelecem. 

 

Novamente citamos como exemplo a interação que ocorre em sala de aula, na qual todos 

esses componentes podem ser facilmente reconhecidos. Temos a sala de aula como um 

                                                           
5
 Para os estudiosos da Linguística Textual (Beaugrande e Dressler, Van Dijk, entre outros), nesse período 

(década de 1980), o texto passa a ser o resultado de processos mentais. Segundo essa perspectiva, os 
indivíduos e seus saberes tomam parte nos diversos tipos de atividades sociais que envolvem a linguagem e a 
comunicação. 
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local de interação, dentro de uma instituição de ensino, no qual os falantes se encontram 

face a face; o professor tem objetivos numa determinada aula, com um tema específico; os 

alunos estão presentes com o intuito de apreenderem conhecimento; há uma quantidade de 

alunos que varia de instituição para instituição e presença de um professor para aquela 

determinada turma ou disciplina; há uma relação de troca entre professor e aluno, em que o 

professor assume o papel daquele que transmite algo, e o aluno, o daquele que ainda não 

possui determinado conhecimento. 

 

Somado a tais aspectos, na produção da interação, os falantes levam em conta o seu 

próprio status e o dos interlocutores. Sendo assim, a posição hierárquica e as funções dos 

diferentes envolvidos na interação são determinantes para a realização de um evento 

comunicativo. Além disso, o número de participantes e o nível de conhecimento entre eles 

são aspectos fundamentais da interação. 

 

Brait (2003) afirma que a interação é um componente importante no processo de 

comunicação e na construção de sentido; consiste num fenômeno sociocultural passível de 

observação, descrição e análise. Ela também enfatiza que o sucesso da construção de 

sentido numa comunicação está ligado ao processo interacional. 

 

É possível perceber que, na visão dos autores citados, a interação está associada a 

aspectos sociais e culturais e que ela acontece quando há troca ou reciprocidade entre 

pessoas num determinado contexto, numa relação de cooperação. Adicionamos a essas 

observações as seguintes palavras de Preti (2003: 45): 

 

O conceito de interação pode ser entendido em sociedade sob o ponto 
de vista da reciprocidade do comportamento das pessoas, quando em 
presença uma das outras, numa escala que vai da cooperação ao 
conflito . . . como a conversação, em que os falantes por um momento 
se concentram um no outro e se ligam, não só pelos conhecimentos 
que partilham, mas também por outros fatores socioculturais, 
expressos na maneira como produzem seu discurso e conduzem o 
diálogo. 

 
 
Mais uma vez a palavra reciprocidade aparece quando a intenção dos autores é conceituar 

interação. Em um processo interacional, as pessoas estabelecem uma relação de troca e se 

concentram umas nas outras na busca de um entendimento mútuo, cada qual dividindo e 

compartilhando seus saberes e objetivos naquele momento em que a interação acontece. 

 
 

Das contribuições dos autores aqui citados, depreendemos que, durante uma conversação, 

é preciso levar em conta a situação, o contexto, as características dos participantes 
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envolvidos e as estratégias que serão utilizadas durante o processo interacional, o que inclui 

uma atenção especial aos fatores paralinguísticos: gestos, olhares, movimentos do corpo, 

entre outros. Todos esses aspectos podem contribuir para que haja ou não colaboração 

entre os parceiros na interação.  

 

Sobre a importância dos elementos não verbais, Goffman (1967) defende que, quando há 

oportunidade de uma interação falada, um sistema de regras, práticas e convenções e um 

conjunto de gestos significativos são acionados para que haja organização do fluxo de 

mensagens.  

 

Nas atividades verbais, há um planejamento (ou replanejamento) constante por parte dos 

falantes ao longo do processo conversacional. Nas interações casuais, de que fala 

Marcuschi (1986), o planejamento e a produção da fala são simultâneos. Nas interações 

institucionais, por sua vez, o planejamento é elaborado antes do encontro entre os pares. 

Essa estratégia (planejamento) também contribui para garantir a interação em contextos 

como aulas, conferências, e outros tipos de interação em que o planejamento prévio daquilo 

que vai ser dito é necessário. 

 

Outra estratégia relevante para o desenvolvimento da interação é a alternância de posse da 

palavra. A forma como essa troca de turnos6 acontece é o que vai determinar a simetria ou 

assimetria na interação. Vimos que, em função das relações de poder (já tratadas no 

subitem 1.3), a simetria dificilmente ocorre. Contudo, há contextos em que um dos 

participantes mantém a palavra por mais tempo; há outros em que quase não há 

revezamento da palavra; e há os diálogos, em que geralmente há um revezamento mais 

equilibrado entre os falantes. O fato é que, em todos esses, a interação é garantida. 

 

Outra noção importante a ser abordada quando falamos de interação e estratégias do 

processo comunicativo é o conceito de face, idealizado sociólogo Goffman (1967/2012). 

Segundo o pesquisador canadense, o contato com o outro faz surgir uma preocupação de 

se preservar a autoimagem pública (face). A face, no entanto, não é algo estável, mas um 

bem que tem seu caráter alterado durante a interação linguística, um “valor social positivo 

que uma pessoa efetivamente reivindica para si mesma através da linha que os outros 

pressupõem que ela assumiu durante um contato particular” (Goffman, 1967/2012: 13). 

 

É importante ressaltar que a face não deve ser entendida no seu sentido literal, ou seja, 

como uma parte do corpo, mas sim algo proveniente dos encontros sociais entre indivíduos, 

                                                           
6
 Elemento constitutivo do processo interacional, pelo qual o interlocutor contribui com o direito a tomar a palavra 

e participar da conversação. Qualquer intervenção dos falantes com ou sem caráter referencial, no decorrer da 
conversação (Cf. Preti, 1999: 235).  
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e que ela é manifesta conforme a leitura e interpretação que se tem desses eventos. Desse 

modo, num contato entre duas pessoas, durante um evento em particular, não se pode 

prever com exatidão que atributos serão reconhecidos no outro, apenas aqueles já 

conhecidos e esperados por cada indivíduo. 

 

De acordo com Goffman (1967/2012: 8) “toda pessoa tende a experimentar uma resposta 

emocional imediata à face que lhe é proporcionada num contato com os outros”. Desse 

modo, durante a interação, o indivíduo busca sempre proteger a sua própria face, a sua 

imagem pública, a fim de evitar sentimentos que possam constrangê-lo diante do outro. 

Além dessas práticas defensivas e protetoras, também é necessário que os participantes de 

uma interação tenham tato, o que contribui na manutenção do processo interacional. O 

locutor deve ser sensível às insinuações e estar disposto a aceitá-las, objetivando salvar e 

manter o equilíbrio da conversação. Apesar de uma preocupação natural com a própria face, 

o indivíduo deve tentar preservar a face do outro. 

 

Na conversação, esse conceito de face toma forma, segundo Silva (1997), no momento em 

que os interactantes cooperam para a manutenção da face um do outro, como se fosse um 

acordo. Contudo, concordamos mais uma vez com Marcuschi (1986), que nos descreve a 

conversação como uma permanente negociação entre pessoas que sempre apresentam 

algum tipo de ameaça à face do outro.  

 

1.3.1 Assimetria em sala de aula 

 

De acordo com os estudos iniciais da AC, um dos elementos a ser analisado na conversa é 

a relação entre os pares de uma interação, que pode ser simétrica ou assimétrica. Essa 

relação, estabelecida pelo contexto, pelo tipo de interação (informal ou institucionalizada) ou 

pelo tema que será desenvolvido, leva em conta o modo como se dá a passagem de turno 

entre os falantes. Sabe-se, porém, que a simetria dificilmente ocorre, tendo em vista as 

relações de poder existentes nos diferentes contextos interacionais. 

 

Entende-se por simetria uma relação de troca de turnos na qual ambos os interactantes 

contribuem efetivamente na condução e manutenção do tópico conversacional7. Em outras 

palavras, há simetria entre as falas dos interlocutores quando “cada um engaja-se na 

consecução de um objetivo comum e, assim, busca discutir o tópico e expor seu ponto de 

vista” (Galembeck, 1999: 275). Para reforçar essa explicação, o autor ainda estabelece: 

 

                                                           
7
 Tópico conversacional: assunto, tema tratado em determinado trecho da conversação. É o “acerca de” que se 

fala, podendo subdividir-se em subtópicos (Cf. Preti, 1999: 236). 



19 
 

A troca de falantes constitui um fato intrínseco à natureza da 
conversação simétrica, na qual ambos os interlocutores desenvolvem o 
assunto tratado. Com efeito, a situação de simetria é caracterizada por 
uma alternância contínua nas posições de locutor e interlocutor, pois 
ambos os interlocutores participam da construção e desenvolvimento 
do tópico conversacional.  

                                    (Galembeck, 1999: 71). 

 

Já na assimetria, apenas um dos participantes desenvolve o assunto ou “domina a cena” 

(Galembeck, 1999), enquanto o outro apenas contribui com intervenções secundárias ou 

“marginais” em relação ao assunto. Nesse sentido, Preti (1999: 229), em seu glossário final 

do livro Análise dos Textos Orais, define assimetria como a 

 

situação de conversação em que apenas um dos interlocutores 
desenvolve o assunto por meio de uma série de intervenções de 
caráter informativo, enquanto o outro apenas "vigia” ou "segue" o seu 
parceiro com breves turnos inseridos. 

 

Tais citações nos ajudam a compreender que, tanto na assimetria como na simetria, em 

situações de interação diversas, o que se espera é uma relação com o outro. Desse modo, a 

posse da palavra em poucos momentos ou na maior parte do tempo não indica, per se, o 

sucesso ou o fracasso do processo interacional. 

 

Entendida a assimetria, afirmamos que essa é uma característica inerente à relação entre 

professor e alunos em sala de aula. Muitos são os fatores que justificam essa condição 

nesse contexto interacional. A principal delas é a diferença de poder que se estabelece 

entre os interlocutores. Em concordância com Barros (1986), admitimos que essa assimetria 

de poder é sociocultural, ou seja, o professor é instituído socialmente como aquele que 

compartilha seu conhecimento, pois é habilitado academicamente para isso. 

 

Outros fatores também contribuem para essa assimetria, tais como: a diferença de idade, a 

diferença de experiência e conhecimentos e a própria hierarquia estabelecida pela 

instituição escolar. Ao professor, em geral, é dado o poder de selecionar os conteúdos a 

serem administrados, o cronograma de entrega de trabalhos, bem como a maneira como ele 

transmitirá seus conhecimentos. Posto isso, seu “direito” de falar é maior, ele inicia e 

sustenta os turnos conversacionais e, em alguns casos, como nas aulas expositivas, até os 

monopoliza. 

 

Sobre os turnos conversacionais, o princípio básico de todo diálogo8 ou conversação, em 

diversos contextos, é que, para que ele aconteça, é preciso que existam dois interlocutores 

                                                           
8
 Nem todo diálogo constitui uma conversação entre duas pessoas, podendo, eventualmente, envolver vários 

participantes. 
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que falem de maneira alternada, como se fosse um sistema de “direitos e deveres” ao que 

os interactantes se submetem (Kerbrat-Orecchioni,1996). 

 

Esses direitos e deveres se dão quando o locutor do turno tem o direito de fala por certo 

período de tempo, com o dever de cedê-la em algum momento. O sucessor potencial, por 

sua vez, tem o dever de deixá-lo falar e ouvi-lo enquanto fala, ao passo que também tem o 

direito de reivindicar o turno de fala ao final de certo tempo. No entanto, o que verificamos 

nas aulas expositivas, em geral, é que essa concessão de turno não é realizada pelo 

professor, devido à própria natureza da exposição. 

 

Desse modo, entendemos por turno qualquer intervenção feita pelos participantes da 

interação durante o processo conversacional, alternando-se nos papéis de locutores e 

interlocutores. Vale nesse processo qualquer intervenção, tanto as que possuem valor 

referencial ou informativo, como aquelas mais breves, em que o interlocutor apenas indica 

que está presente na interação, emitindo sinais de acompanhamento de ideias (Preti, 1999). 

No entanto, o modelo de distribuição dos turnos nas aulas expositivas, de décadas 

anteriores à atual, é pré-estabelecido pelo professor, que procura avançar no tema o tempo 

todo, inviabilizando o repasse de turno aos alunos.  

 

Caso haja a alternância de turnos no momento em que um turno está sendo produzido, os 

interlocutores conseguem prever em que momento a fala do outro está completa, tomando o 

turno. Esse momento ou ponto de possibilidade de tomada de turno é chamado de lugar 

relevante para a transição de turno, ou LRT. Mesmo em “modelos” de aulas mais flexíveis e 

menos expositivas, em que esse momento acontece, cabe ao professor a tarefa de dirigir o 

tema principal e, aos alunos, a possibilidade de interagir, caso sejam solicitados. Por esse 

motivo, o reconhecimento do LRT tende a ser uma tarefa difícil para o aluno. 

 

É importante percebermos que, ao alternarem-se os turnos, temos, consequentemente, uma 

alternância de papéis, ou seja, o locutor pode tornar-se interlocutor e vice-versa. Outro fator 

a ser observado é que nem sempre o LRT acontece de maneira em que fala um de cada 

vez. Muitas vezes, verificamos a ocorrência de uma sobreposição de vozes, que acontece 

quando o interlocutor, que pretende assumir o papel do locutor, se precipita na tomada do 

turno. Em sala de aula, quando essa sobreposição de vozes acontece, a sensação que se 

tem é a de um tumulto, pois pode ocorrer de vários alunos se manifestarem ao mesmo 

tempo, em decorrência de uma solicitação de fala feita pelo professor. 

 

Baseado no modelo de troca de turnos de SSJ (Sacks, Schegloff e Jefferson, 1974), 

Marcuschi (1986) apresenta o seu estudo a respeito da distribuição de turnos nas 
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conversações, acrescentando elementos novos. Algo importante nos acréscimos do autor 

diz respeito ao fato de que a tarefa mais difícil, nesse caso, é não saber definir quando há 

ou não uma mudança de turno, o momento oportuno para que ela ocorra. Assim como SSJ, 

o linguista brasileiro leva em consideração a regra “fala um por vez”, como se tal regra fosse 

um fator disciplinador entre os falantes na atividade conversacional. Dessa maneira, 

Marcuschi (1986: 18) ilustra um mecanismo-chave para a organização estrutural da 

conversação no seguinte roteiro: 

 
A: fala e para; 
B: toma a palavra, fala e para; 
A: retoma a palavra, fala e para; 
B: volta a falar e para;  

 

Podemos classificar essa distribuição como “A-B-A-B”, conforme sugere o autor. Porém, 

sabemos que, na prática, essa “regra” pode ser violada. Dependendo do contexto em que se 

desenvolve a conversa, temos respostas ou retomadas apenas com hesitações e 

marcadores conversacionais não lexicais do tipo “ahãn”, por exemplo, o que torna esse 

sistema e todos os outros apenas um parâmetro e não uma regra fechada. 

 

Já em aulas em que há maior participação dos alunos, em geral, esse modelo de alternância 

de turnos segue uma estrutura diferente: é relativamente comum que o aluno peça a 

participação ou que o professor – aquele mais flexível – solicite essa participação. Em sala 

de aula, tal estrutura segue um padrão Iniciação-Resposta-Avaliação (IRA), também 

chamada de sequência triádica, específica desse tipo de interação (Sinclair e Coulthard, 

1975). 

 

Com base nessa abordagem teórica, Barros (1986: 44) elucida que essa estrutura triádica 

se mostra bem específica da sala de aula, onde: a) o professor faz uma pergunta, b) o aluno 

responde e c) o professor faz um arremate a respeito da resposta do aluno, aceitando-a 

e/ou avaliando-a. Num exemplo hipotético, essa estrutura se apresenta da seguinte forma: 

 

1. Professor: Que horas são? – Iniciação 

2. Aluno: Duas e meia. – Resposta 

3. Professor: Muito bem – Aceitação/Avaliação  

 

É importante observar que o padrão IRA é apenas um modelo que serve de amostra de um 

tipo de conversação em sala de aula, mas que ele, de certa maneira, reflete e exemplifica a 

assimetria característica desse contexto, pois o tempo de posse de turno para o professor é 

sempre maior. Ressaltamos que mesmo em outros modelos estruturais de aula, inclusive as 

expositivas, a conversação acontece, ainda que com um menor grau de troca de turnos, 
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pois há todos os elementos que garantem que ela ocorra: a presença do aluno na sala de 

aula, a atenção ao ouvir o professor, possíveis gestos que não são relatados na transcrição 

– olhares, assentimentos com a cabeça, entre outros. 

 

1.3.2 Características interacionais da sala de aula 

 

No que se refere ao evento interacional aula, existem características bastante peculiares 

que o diferenciam de outros eventos, como o aspecto espaço-temporal, por exemplo. Há 

relativa rigidez em relação ao tempo de início e fim da interação, determinados, em geral, 

pela própria instituição. Existe também uma organização do tempo em relação ao que vai 

ser dito, ao desenvolvimento e à conclusão das atividades e aos temas tratados. 

 

De acordo com Matencio (1999: 66), considerando a finalidade de uma aula, algumas 

restrições circunstanciais são princípios básicos para compreender o quadro interativo 

desse evento:  

 

a) a instituição interfere não apenas quanto à duração da aula ou número de 

participantes, mas também quanto à determinação dos objetivos educacionais, à 

seleção e, geralmente, à divisão dos conteúdos programáticos; 

b) os lugares e papéis pré-definidos para o evento e sua compreensão pelos 

participantes determinam o grau de formalidade do registro linguístico utilizado. 

 

Reconhecer as circunstâncias relacionadas à interação em sala de aula, descritas pela 

autora, é tarefa simples para todos aqueles que já estiveram em uma sala de aula e, 

principalmente, para os professores. Sobre o primeiro princípio, podemos afirmar que toda 

instituição de ensino estipula um tempo de duração das aulas. É esse tempo que determina 

o quanto o professor vai falar e o quanto o aluno pode participar, ou seja, o planejamento da 

aula. No que tange ao segundo, é válido destacar que os papéis dos participantes desse 

contexto, mais especificamente, professor e alunos, determinam o grau de formalidade e a 

relação de troca verbal entre eles, diferenciando essa situação comunicativa das demais.  

 

Desse modo, o evento aula é constituído por uma interação que tem um objetivo definido e, 

geralmente, um tema previamente organizado. Ancorados em Marcuschi (2005: 45), 

podemos afirmar que a sala de aula é um evento social e interacional “fortemente 
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institucionalizado”9 que depende de algo mais do que uma boa interação para ser 

produtiva”.10 

 

A sala de aula é, certamente, o lugar onde acontece a interação entre professor e aluno. 

Essa interação é essencial ao desenvolvimento do processo de linguagem que ocorre entre 

esses interactantes. A aula expositiva é diferente de uma conferência, por exemplo, porque 

não é um evento isolado, mas planejado para uma sequência de tarefas com uma avaliação 

da aprendizagem (Marcuschi, 2005). 

 

Segundo Gabbiani (1991: 29), a sala de aula “é um contexto de socialização onde se espera 

que o aluno adquira conhecimentos e habilidades explicitamente especificadas no currículo 

escolar e, ao mesmo tempo, aprenda a comportar-se em distintas situações sociais”. O 

aluno passa a ter que aprender a se adequar dentro desse contexto e, de acordo com suas 

intenções, desenvolve estratégias para que a interação aconteça. 

 

Marcuschi (2005) ressalta que a estratégia do diálogo na forma de perguntas e respostas 

pode se assemelhar à forma de interagir fora do contexto aula expositiva, destacando que, 

apesar de terem objetivos diferenciados, ambas as interações possuem a mesma 

funcionalidade: perguntar. Além disso, o autor sublinha que o diálogo não é, 

necessariamente, um indicador de interação entre as pessoas. Com essa observação, 

Marcuschi (2005) contribui para demonstrar que mesmo uma aula expositiva sem diálogos 

pode ser considerada um evento altamente interativo. 

 

Silva (2005: 22) designa os seres humanos como seres “interativos” por natureza. Isso 

implica dizer que o diálogo ou a conversação não precisa ter trocas de turno explícitas para 

que haja uma efetiva interação entre os interactantes. Por isso, é possível dizer que há 

bastante interatividade numa aula expositiva sem “diálogos” entre professor e aluno. Afinal, 

conforme afirma Marcuschi (2005: 46), “interatividade” não é sinônimo de “diálogo”. 

 

De maneira bastante didática, Marcuschi (2005) apresenta-nos quatro formatos de aulas 

expositivas, assim caracterizados: 

 
(1) aula ortodoxa: o professor apresenta e desenvolve o tema sem desvios de tópico 

central; é a relação clássica, típica em aulas teóricas: o professor ensina e é dono do 

tópico; 

                                                           
9
 Marcuschi toma emprestado o termo cenários institucionais, de Herbert H. Clark (1996). As aulas são 

enquadradas como um cenário de interações verbais orais e escritas, diferente de outros cenários como o 
pessoal, o não pessoal; o prescritivo; o ficcional; o mediado e o privado. 
10

 Os outros elementos que garantem o sucesso de uma aula expositiva, tratados pelo autor no texto citado, não 
serão abordados de forma aprofundada neste capítulo, visto não serem objetos da nossa investigação. 
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(2) aula socrática: o professor não anuncia explicitamente o tema da aula, parte de 

perguntas para que, por meio delas, os próprios alunos cheguem ao tema; 

(3) aula caleidoscópica: o professor tem um tema maleável construído juntamente com os 

alunos; é uma estratégia na qual o aluno tem grande participação; 

(4) aula desfocada: não há um tópico bem delineado, o professor aparentemente não tem 

um tema definido e adere aos tópicos levantados pelos alunos. 

 

Tal caracterização pareceu-nos bastante pertinente para compreendermos os tipos de 

interações que podem ocorrer em sala de aula. Por isso, pretendemos utilizá-la como 

respaldo para analisar diferentes problemas de nosso corpus. 

 

No que se refere à face nesse tipo de interação, Silva (1997: 194- 195) comenta que 

“durante o evento aula, há um jogo constante de atos que ameaçam a face do professor e 

atos que procuram preservar a face dele" e que, na sala de aula, podemos prever as 

seguintes situações acerca da preservação da face na relação professor/aluno: 

 

O professor ameaça a própria face; 

O professor ameaça a face de um determinado aluno; 

O professor ameaça a face dos alunos como um todo; 

Um aluno ameaça a face do professor; 

Os alunos como um todo (a classe) ameaçam a face do professor; 

Um aluno ameaça a face de outro aluno. 

 

Parece-nos claro que, no “jogo” de faces em sala de aula, a face do professor está sob 

ameaça um maior número de vezes do que a face do aluno, algo que parece intrínseco, isto 

é, dado pela própria posição que o professor ocupa nesse contexto. Consequentemente, ele 

busca a preservação da própria face como meio de garantir uma boa interação com seus 

alunos. 

 

É importante frisar que essa interação em sala de aula não significa, necessariamente, 

concordância ou assentimento das partes durante o evento comunicativo. Temos, então, 

nesse tipo de interação, um complicador que deriva da condição de assimetria: nem sempre 

o aluno está disposto a ouvir ou aprender, ainda mais se o tempo de aula for extenso – o 

que é característico das aulas expositivas, principalmente as universitárias. Há ainda o fato 

de que o cargo ocupado pelo professor gera um distanciamento nessa relação. Por 

consequência disso, as situações que ameaçam a face do professor ou do aluno são 

constantes, até porque a intenção de um e outro não são as mesmas. 

 

A assimetria também é uma característica inerente à relação professor/aluno, em virtude, 

por exemplo, da diferença de idade, da diferença de experiência e conhecimentos e, 
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principalmente, da diferença de poder que é conferido a cada um desses interagentes pela 

própria instituição escolar. Ao professor, em geral, é garantido o poder para selecionar os 

conteúdos que serão ensinados aos alunos, bem como o seu modo de transmissão. O fato 

de ocupar uma posição privilegiada nessa relação, na maioria das vezes, confere ao 

professor o direito de falar mais, de iniciar e sustentar os turnos conversacionais e de dirigir 

o discurso de acordo com os tópicos conversacionais que ele julga serem relevantes para 

determinada aula. 

 

Na aula expositiva, o professor monopoliza o turno e dirige toda a conversação: a ele cabe 

fazer a abertura, a distribuição dos turnos e o fechamento da conversa. A estratégia didática 

que prevalece nesse tipo de aula inclui a explicação clara dos conceitos, o 

compartilhamento de informações e o estímulo à reflexão. Os alunos têm a função de ouvir, 

compreender e assimilar as intenções comunicativas. Nesse caso, é aos alunos que se 

tenta interessar, motivar, impulsionar. Por isso, a forma como o professor irá conduzir sua 

aula será muito importante para despertar ou não o interesse deles (Silva, 2011). 

 

Também cabe ao professor determinar se, na aula a ser ministrada, será garantido um 

espaço de atuação/manifestação aos seus alunos (o que diminui o grau de assimetria na 

interação). Para que parte do poder associado à função de professor possa ser transferida 

aos alunos, o docente pode lançar mão de estratégias discursivas que tornem a interação 

conversacional mais democrática, como a polidez linguística. 

 

Por outro lado, não são raras as vezes em que o professor evita que a fala seja 

compartilhada com os alunos, optando por ministrar uma aula predominantemente 

expositiva ou, até mesmo, servindo-se de sua autoridade, com o intuito de manter o controle 

sobre as interações conversacionais que ocorrem na sala de aula. 

 

A interação que ocorre no contexto educacional é relativamente diferente da que ocorre 

numa conversação espontânea. De forma geral, é o professor que exerce o controle das 

interações que acontecem em sua sala de aula, desde a seleção do tópico conversacional 

até a divisão dos turnos. 

 

 

1.4. Conversação em sala de aula 

 

É sabido que muitas são as características que diferenciam a conversação em sala de aula 

das conversações espontâneas. Abordamos, portanto, algumas dessas características, a fim 

de compreendermos de maneira abrangente a conversação que ocorre nesse contexto. 
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Para contribuir com esse objetivo, tomamos como auxílio as considerações de Barros 

(1986), as quais ampliamos e discutimos em seguida. 

 

A sala de aula é um canal de comunicação oral em grande parte do tempo. O professor 

necessita se comunicar constantemente por meio da fala, explicando sua disciplina, 

retomando tópicos, dando algum recado, aplicando testes (que podem ser escritos e orais). 

Pelo papel social que o professor assume, é dele a incumbência de conduzir a aula, já que, 

academicamente, ele é o sujeito que possui mais conhecimento e que deve transmiti-lo ao 

aluno. 

 

Concordamos com Barros (1986) quando afirma que, além da linguagem oral, outros 

recursos são utilizados pelo professor para garantir e manter a interação em sala de aula: os 

gestos, os olhares, os assentimentos com a cabeça, as anotações no quadro etc. Até o 

próprio silêncio pode ser um recurso de manutenção, quando, por exemplo, em dias de 

atividades para nota ou avaliações, o professor solicita o silêncio dos alunos durante a 

realização da tarefa. 

 

Outro aspecto constituinte dessa interação é o local em que ela acontece. Segundo Hymes 

(1972), o local pode ser um critério decisivo na condução da interação em um evento 

comunicativo devido ao fato de que, na sala de aula, a disposição das carteiras, o tamanho 

da sala e as condições estruturais (falta de ventilação, luminosidade, entre outros) podem 

influenciar no tom de voz usado pelo professor, na animação ou não dos alunos, na falta de 

atenção ou até na motivação deles.  

 

Quanto à estrutura e ao modelo das salas de aula, cumpre-nos tecer algumas 

considerações, já que nosso corpus foi coletado durante aulas ministradas na década de 

1970. Nesse período, as salas, mesmo nas aulas universitárias, eram organizadas com 

carteiras enfileiradas umas atrás da outras (organização que, por sinal, se mantém em 

muitas instituições de ensino). Essa distribuição dificilmente se alterava, dado o próprio 

momento de pouca liberdade pelo qual a educação brasileira passava. O contexto 

educacional da década influenciava diretamente na organização e modelo das aulas. Sendo 

assim, ainda que pretendamos nos manter afastados de discussões acerca das questões 

político-pedagógicas, consideramos necessário apresentar algumas informações sobre o 

período em que as aulas foram gravadas. 

 

Em 1970, presenciou-se, no Brasil, o período mais cruel da ditadura militar e uma grande 

mudança na educação do país. Institui-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a Lei 5.692/71, cuja característica mais marcante foi tentar dar à formação 
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educacional um cunho profissionalizante, com vistas a atender as demandas 

mercadológicas (Saviani, 1986).  

 

Todos os segmentos do ensino sofreram mudanças estruturais, inclusive o ensino superior, 

que passou por uma reforma com a Lei 5.540/68. A reforma universitária tornou o vestibular 

um processo classificatório. Além disso, aboliu a cátedra e uniu as faculdades em 

universidades. Segundo Ghiraldelli (2003), o regime militar pretendeu ser o marco na 

democratização do ensino, o que culminou com a reforma do Ensino Médio e do Ensino 

Superior. 

  

Diante desse contexto, podemos avaliar que a época foi bastante conturbada no Brasil, 

sobretudo, na educação. A repressão advinda do regime militar não possibilitava aos alunos, 

independentemente do segmento, liberdade para questionar ou trocar ideias. Esse fato, 

somado a outros que já mencionamos, influenciava muito na maneira quase exclusivamente 

assimétrica como a interação em sala de aula se processava. 

 

Retornemos, então, às características mais relevantes da interação em sala de aula. Outro 

aspecto igualmente característico desse evento comunicativo é o tempo: há um horário a ser 

cumprido (as aulas não ocorrem em qualquer tempo) e uma programação, uma carga 

horária a ser cumprida a cada aula, dia ou semana. Essa organização demanda do 

professor um planejamento de como ele desenvolverá suas atividades durante o intervalo 

temporal determinado, pré-estabelecido, geralmente, pela própria instituição. 

 

O número de participantes é outro fator influenciador na interação em sala de aula. É 

importante considerar que, na maior parte do tempo, o professor se dirige a mais de um 

aluno e que, dependendo da instituição educacional, esse número pode ser bastante 

expressivo. Essa situação requer do professor uma boa estratégia para manter a atenção 

dos alunos. No entanto, não podemos esquecer que, esporadicamente, existem situações 

em que a fala do professor se dirige a apenas um aluno ou a pequenos grupos. 

 

Autores como Sinclair e Brazil (1982: 28) elucidam as três partes existentes em uma 

conversação, sejam elas: a abertura, o núcleo e o fechamento. Segundo esses 

pesquisadores, os falantes demarcam os limites dessas seções por meio de “marcadores de 

limites” – também chamados frames – que, a nosso ver, são os marcadores 

conversacionais. Entendemos, ainda, que esse modelo de conversação, citado pelos 

autores, não funciona da mesma maneira em todos os eventos comunicativos, bem como 

são diferentes os marcadores utilizados. 
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Uma estrutura relativamente semelhante de conversação, voltada à sala de aula, é 

apresentada por Mazeland (1979). Esse autor elenca as seguintes partes: 1. encontro; 2. 

entrada; 3. cumprimento (por iniciativa do professor); 4. revisão (do assunto da última aula); 

5. desenvolvimento (do assunto da aula) e 6. despedida (por iniciativa do professor).  

 

Como vemos, as duas abordagens diferenciam-se no início, pois entendemos que o 

“encontro” e a “entrada” se dão fora da sala. Já o cumprimento de Sinclair e Brazil (1982) 

pode ser a abertura em Mazeland (1979), assim como as demais partes podem se 

assemelhar entre si, sendo, portanto, verificadas em sala de aula. 

 

Contudo, é importante ressaltar que nenhum dos modelos apresentados se encerra em si 

mesmo, já que a sala de aula é um contexto interacional em que há muitos participantes e 

as relações estabelecidas entre professor e alunos são muito peculiares de cada instituição, 

variando segundo o tipo de segmento a que ela se destina, o tipo de aula (expositiva ou 

não), entre outros fatores que podem contribuir para distanciar o evento comunicativo dos 

modelos aqui descritos. 
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CAPÍTULO 2  

MARCADORES CONVERSACIONAIS  
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Entre todos os recursos que podem ser investigados na língua falada, os marcadores 

conversacionais proporcionam um repertório vasto de estudos na perspectiva teórica da AC. 

Eles compõem todos os textos falados e cumprem papel textual e interacional, o que nos 

desperta interesse de investigação. Iniciamos este capítulo com a apresentação da trajetória 

dos estudos sobre os marcadores e sua conceituação. Na sequência, discorremos sobre os 

tipos de marcadores, as funções que exercem durante a fala e as posições que ocupam nos 

turnos.  

 

 

2.1 Estudos iniciais dos MCs 

 

Neste capítulo, traçamos a trajetória dos estudos sobre os marcadores conversacionais 

(doravante MCs). Veremos, adiante, que muitos autores tratam desse mecanismos 

presentes na fala. Entendemos que descrever e conhecer as denominações e os conceitos 

ligados aos marcadores conversacionais são ações extremamente relevantes à 

compreensão e ao aprofundamento da investigação que realizamos.   

 

A delimitação e denominação dos MCs, ao longo dos anos em que vêm sendo estudados, 

estão longe de um consenso entre os estudiosos da área. Podemos observar a profusão de 

denominações por meio do seguinte trecho, extraído do Dicionário da Análise do Discurso:  

 
‘Gliederungssignale’ (Gulich, 1970), ‘conectores fáticos’ (Davoine, 

1980), ‘apoios do discurso’ (Luzzati, 1982), ‘discourse markers’ 

(Schiffrin, 1987), ‘pontuadores’ (Vincente, 1993), ‘partículas 

enunciativas’ (Fernandez, 1994), ‘discourse particles (Mosegaard 

Hansen, 1998), ‘ligadores e pontuadores’ (Morel e Danon-Boileau, 

1998), ou então, de maneira mais específica: ‘marcadores de 

estruturação da conversação’ (Auchlin, 1981), ‘marcadores de 

reformulação’ (Gülich e Kotschi, 1983; Gaulmyn, 1987), ‘marcadores de 

ancoragem do tópico’ (Berthould, 1996), marcadores de reparação etc. 

                                                                   (Charaudeau e Maingueneau, 2004: 320)  

 

Na intenção de traçarmos uma trajetória de estudos, encontramos os apontamentos do 

gramático brasileiro Ali (1930/1971), que podem ter sido o marco inicial da abordagem dos 

MCs no Brasil. O autor já reconhecia a existência de palavras e frases que pareciam sobrar 

no falar corrente, especificamente nos diálogos. Ele intitulou tais segmentos de expressões 

de situação. De acordo com ele, todo mundo as emprega espontaneamente, mas não a 

“esmo”. Além disso, ele observa que elas não são “desnecessárias”, pois se tentarmos 

eliminá-las as “proposições se tornam vagas” (Ali 1930/1971: 29).  

 

O autor faz menção aos gramáticos da antiga escola que chamavam tais expressões de 

palavras expletivas, termo que diz não compreender muito bem. Por isso, busca na origem 
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da palavra latina (explere, “encher”) uma maneira de conceituá-los melhor. Para ele, essas 

palavras são empregadas para dar mais “força” e “graça” à expressão sem “alterá-la”; não 

as julga como “decorativas”, pois as usamos a cada instante no falar cotidiano (Ali, 

1930/1971: 30). O autor cita algumas dessas expressões de situação, por exemplo, o mas e 

o então, diferenciando-as da função de advérbios. Dessa forma, consideramos que o autor 

já abria caminho para os estudos dos marcadores.  

 

Sacks (1974), em estudos no campo da AC, também já fazia observações acerca dos MCs 

nos seus estudos iniciais, identificando-os nas conversações telefônicas (que eram objeto 

de seu estudo). Vejamos um trecho transcrito das conversas telefônicas que ele analisava: 

 
A: Oh, right. 
B: And then decide, but uh… 
A: Right 
B: Ehh, who knows? 
A: I Know. 
B: I Know, so, I got some lousy courses this term, too (Silva, 2010: 48)

 11
 

 

Vemos que os marcadores oh, uh, ehh, so e too aparecem na transcrição do diálogo entre A 

e B, o que comprova uma preocupação de Sacks em mostrá-los como recursos linguísticos 

integrantes desses diálogos, sem descartá-los. Isso nos indica a importância do uso dos 

MCs na estruturação da conversação também em outras línguas. 

 
A partir da década de 1970, destacamos o desenvolvimento dos estudos de Gülich (Gülich, 

1970, 1981; Gülich e Raible, 1977; Gulich e Kotschi,1987; Gülich e Quastoff, 1986), listados 

por Koch (1997). Entre seus objetos de pesquisa da estudiosa alemã destacam-se os sinais 

de articulação do texto, os Gliedeiungssignale. Sobre esses sinais, a autora destaca tanto 

suas propriedades sintáticas (como articuladores textuais), quanto comunicativas (auxiliando 

na interação entre falantes). 

 

Keller (1979) faz menção aos marcadores como frases e expressões que ajudam a atenuar 

determinados dizeres e a sinalizar o que o locutor pretende expressar, ressaltando sua 

posição inicial no discurso, chamando esses recursos de gambito12. 

 

Marcuschi (1986), além de contribuir para o desenvolvimento inicial dos estudos da AC, é 

um dos responsáveis pelo avanço das pesquisas sobre MCs. Ele enfatiza que, na 

conversação, “não se podem empregar as mesmas unidades sintáticas que para a língua 

escrita” (Marcuschi, 1986: 61); na primeira, as unidades devem obedecer a princípios 

                                                           
11

 Mantivemos o trecho na língua original com a intenção de frisarmos o uso dos marcadores de origem nos 
estudos de Sacks. 
12

 Sobre esse termo, investigamos ter sido emprestado do xadrez, pois seu significado se refere ao lance inicial 
numa jogada. Isso faz muito sentido para nós, já que o autor destaca a posição inicial dos marcadores no 
discurso. 
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comunicativos durante a sua realização, e não a princípios meramente sintáticos, como é o 

caso da segunda.  

 

Em Análise da Conversação (1986), Marcuschi dedica um capítulo à conceituação e à 

análise dos MCs, baseando-se nos estudos dos alemães Rath13 e Rehbein (1979). Nesse 

capítulo, Marcuschi define, exemplifica e discorre sobre o funcionamento dos marcadores. 

Essa é uma abordagem que consideramos bastante completa e que, por isso, embasa boa 

parte desta pesquisa. 

 

No mesmo ano em que é publicada a obra de Marcuschi, Castilho e Preti publicam A 

Linguagem Falada Culta na Cidade de São Paulo: materiais para seu estudo, um conjunto 

de transcrições do Projeto Norma Urbana Culta (NURC-SP), no qual Castilho (1986: 38) 

denomina os marcadores como operadores conversacionais e afirma que eles “servem para 

designar as execuções verbais, às vezes, esvaziadas de conteúdo semântico e de papel 

sintático, irrelevantes para o processamento do assunto, porém, indispensável na tarefa de 

engajamento numa conversação”. 

 

Um ano depois, Preti e Castilho publicam outra obra em que analisam transcrições de 

diálogos. Trata-se de Diálogos entre Informantes, também do Projeto NURC. Na introdução, 

Preti (1987: 2) define os marcadores como vocábulos ou expressões estereotipadas, quase 

sempre desprovidas de valor semântico e de papel sintático. Para esses autores, os 

marcadores funcionam como elementos de interligação para vários segmentos do discurso.  

 

Schiffrin (1987: 31) os nomeia como discourse marker, ou marcadores de discurso. A autora 

os define como elementos sequencialmente dependentes, que ligam14 ou articulam 

unidades de fala. No entanto, ela afirma que tal definição é vaga, pois muitas outras 

unidades de fala influenciam o uso dos marcadores, tais como a estrutura sintática de uma 

sentença. 

 

Galembeck, Silva e Rosa (1990) também se dedicam aos estudos dos marcadores. 

Segundo a observação dos autores, há posturas diferentes no tratamento dos marcadores 

conversacionais. Para o estudo das estratégias de gestão de turnos, por exemplo, 

consideram marcadores conversacionais todos os sinais que organizam o texto, sustentam 

a interação e permitem assegurar o desenvolvimento continuado da conversação. Achamos 

importante a definição mais apurada dada por eles, como segue: 

                                                           
13 Segundo Marcuschi, um dos poucos autores da época a tratar longamente das correlações sintáticas exibidas 
pelos marcadores linguísticos. 
14

 Tradução nossa para a palavra bracket. 
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Denominamos marcadores conversacionais às palavras e expressões 

que permeiam a linguagem falada para proceder à abertura, 

continuidade e fechamento de um ato conversacional; para marcar a 

pontuação e mudança de assunto ou tópico; para marcar mudança de 

interlocutores; para despertar nestes interesses e curiosidades e para 

reforçar os pensamentos expostos, tornando a linguagem falada 

dinâmica e expressiva.  

                                              (Galembeck, Silva e Rosa, 1990: 71) 

 

 

Nessa definição, os autores abarcam tanto o conceito quanto as funções básicas dos 

marcadores. Citam, ainda, que os marcadores podem variar em relação às posições que 

ocupam no decorrer da fala – afirmação que constatamos quando da análise do nosso 

corpus. 

 

O termo marcador discursivo é outra denominação que consta nos estudos a respeito dos 

marcadores. Foi empregado por Macedo e Silva (1996), que optaram pelo termo por 

entenderem que tudo está no discurso15. Os marcadores estão envolvidos em macrofunções 

discursivas, por isso as autoras ressaltam que qualquer partícula ou expressão que ajuda 

organizar o que se quer dizer é um marcador discursivo.   

 

Observamos até aqui que as denominações variam entre os termos discursivos e 

conversacionais, já que alguns autores entendem que “limitar” o uso dos marcadores 

apenas ao processo conversacional, denominando-os conversacionais, não garante a 

totalidade do processo oral, que também está carregado de intencionalidade, sendo o ato de 

fala parte de um todo no processo discursivo.  

 

Para Urbano (1999: 85), à primeira vista, os marcadores são “elementos aparentemente 

supérfluos no texto”, em razão de seu valor semântico esvaziado. Ele menciona que são 

“elementos, típicos da fala”, de grande frequência, recorrência e significação “discursivo-

interacional”. O autor opta por chamá-los de marcadores conversacionais, mas ao defini-los 

elucida sua função “discursiva”, tanto que em um estudo posterior opta por adotar o termo 

marcador discursivo, considera-os indiscutivelmente importantes na articulação do texto 

oral. Segundo o pesquisador, os marcadores podem ser definidos como 

 
Elementos que ajudam a construir e a dar liga ao texto falado, 

especialmente dentro do enfoque conversacional. Nesse sentido, 

funcionam como articuladores não só das unidades cognitivo 

informativas do texto como também dos seus interlocutores, revelando 

e marcando, de uma forma ou de outra, as condições de produção do 

texto, naquilo que ela, e a produção, representa de interacional e 

pragmático.  

                                                           
15

 O termo discurso foi mantido conforme consta do original das autoras. 
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                                                   (Urbano, 1999: 85-86) 

 

Anos mais tarde, em 2006, Urbano publica novo estudo sobre os marcadores, juntamente 

com Risso e Silva, no qual optam por usar o termo marcadores discursivos. A princípio, 

poderíamos supor que o termo se refere a recursos distintos, mas, decorrida a leitura, 

entendemos que os mesmos elementos são abordados em ambos os estudos (Urbano, 

1999 e Risso, Silva e Urbano, 2006/2015). Para os autores, o conceito de marcadores 

discursivos é o seguinte: 

 

Trata-se de um amplo grupo de elementos de constituição bastante 
diversificada, envolvendo, no plano verbal, sons não lexicalizados, 
palavras, locuções e sintagmas mais desenvolvidos, aos quais se pode 
atribuir homogeneamente a condição de uma categoria pragmática 
bem consolidada no funcionamento da linguagem.  
                                       (Risso, Silva e Urbano, 2006/2015: 371) 

 
Os autores também mencionam que os desencontros na compreensão dos marcadores 

costumam esbarrar, inclusive, em sua denominação. Acreditam haver uma “pulverização” de 

rótulos usados pelos linguistas e destacam que há uma oscilação na compreensão do que 

sejam os marcadores. Em outras palavras, falta um “assentamento” comum de suas 

propriedades básicas (Risso, Silva e Urbano 2006/2015: 372). Eles justificam a adoção da 

nomenclatura como segue: 

 
Para efeitos de designação, adotamos aqui a denominação de 
marcadores discursivos (doravante designados como MDs), que nos 
parece ser mais adequada e abrangente do que a de marcadores 
conversacionais. Embora esta outra seja a mais corrente e aceita entre 
os linguistas brasileiros, reconhecemos nela uma limitação por sugerir, 
de forma inevitável e inadequada, um comprometimento exclusivo com 
a língua falada, e, dentro dessa modalidade, com um gênero 
específico, que é a conversação.   

 
 
Percebemos que os autores buscaram uma nomenclatura que abrangesse todos os 

aspectos funcionais dos MCs. Para eles, o termo marcador conversacional limitaria esses 

recursos apenas à língua falada, e, dentro dessa modalidade, à conversação.  

 

Castilho (2006) afirma que os MCs são descritos na gramática tradicional como palavras 

expletivas ou denotativas, o que nos remete aos estudos de Ali (1930/1971). Castilho os 

descreve como expressões de realce, palavras que ele julga de difícil classificação, e 

destaca que, na AC, eles são denominados organizadores globais. 

 

Considerando as denominações e definições aqui apresentadas, fica clara a falta de 

consenso entre os autores a que nos referimos. No entanto, é unânime entre eles enfatizar 
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que os MCs têm um papel fundamental na organização geral do texto oral e que são 

elementos de natureza multifuncional.  

 

Cabe-nos também dizer que optamos pela denominação marcadores conversacionais, pois 

ela atende de forma mais eficaz aos nossos interesses.  Entendemos que, por sempre 

marcarem alguma função de interação na conversação, os marcadores recebem o nome de 

marcadores conversacionais. Convém destacar que, por haver distinção entre os estudiosos 

quanto ao uso da nomenclatura, optamos por utilizar o termo de origem de cada autor 

quando fazemos uso de suas citações ou os parafraseamos. 

 

 

2.2 Funções, tipos e posições dos MCs 

 

Conhecer o papel que os marcadores conversacionais exercem dentro da estruturação das 

interações verbais fornece subsídios indispensáveis ao aprofundamento de nosso estudo. 

Reconhecer o caráter multifuncional desses elementos e analisar como eles funcionam 

durante o desenvolvimento do ato conversacional, além de mapear suas posições, ajudam-

nos a atingir os objetivos propostos nesta pesquisa. 

 

Pioneiro na abordagem dos MCs no Brasil, Marcuschi (1986) ressalta que, quanto às 

funções, esses sinais servem de elos entre as unidades comunicativas: 

 

Existem relações estruturais e linguísticas entre a organização da 
conversação em turnos (marcados pela troca de falantes) e a ligação 
interna em unidades constitutivas de turno. Isto sugere que os 
marcadores do texto conversacional são específicos e com funções 
tanto conversacionais como sintáticas.  
                                                          (Marcuschi, 1986: 61)  

 

Tais funções nos remetem aos aspectos estruturais da língua falada, em que os marcadores 

atuam como conectivos entre as frases ou entre as unidades comunicativas, garantindo a 

fluidez textual. Ao mesmo tempo, são vistos como mecanismos estruturais no 

desenvolvimento e na manutenção da interação durante o processo conversacional. 

 

Nessa direção, Castilho (1989: 273) ressalta o caráter multifuncional dos MCs ao observar 

que eles agem na interação e auxiliam na coerência textual, na dinâmica da relação 

interlocutiva e na planificação discursiva, assegurando a fluidez dos diálogos. O autor afirma 

também que “todos os marcadores discursivos são delimitadores da unidade comunicativa”. 

Por meio de nossas análises, constatamos que essa afirmação não se aplica à fala do 

professor com seus alunos. Ainda quanto ao caráter multifuncional, Marcuschi (1989: 282) 
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estabelece que os MCs “têm um caráter multifuncional, pois operam como organizadores da 

interação, articuladores dos textos e indicadores de força ilocutória”.   

 

Considerando que os marcadores exercem função de articulador na conversação, é 

imprescindível sua utilização para a tomada e distribuição dos turnos, nas unidades 

comunicativas, ou na distribuição dos tópicos conversacionais. Tamanha é a utilidade dos 

marcadores nessa organização, que Galembeck, Silva e Rosa (1990) afirmam que os turnos 

que não iniciam ou não terminam com algum tipo de marcador são mais propensos a gerar 

passagens tumultuadas entre os falantes.   

 

Nesse sentido, os marcadores não integram propriamente o conteúdo cognitivo do texto. Na 

realidade, são elementos que ajudam a construir a tessitura e a dar coesão e coerência ao 

texto falado, especialmente no enfoque conversacional. Por isso, são recorrentes durante o 

processo de interação.  

 

Eles não funcionam apenas como articuladores das unidades cognitivo-informativas do 

texto, mas também como auxiliares dos interlocutores, uma vez que revelam e marcam as 

condições de produção do texto (Urbano, 1999). Em outras palavras, são elementos que 

amarram o texto, não só no que diz respeito à estrutura verbal cognitiva, mas também no 

que diz respeito à estrutura de interação interpessoal.  

 

Na função interacional, os MCs comandam e controlam as estratégias assumidas pelos 

interlocutores na construção de seus papéis sociais; relações que muitas vezes dependem 

de fatores socialmente controlados. Segundo Marcuschi (1989: 305), “isto quer dizer que o 

para quê exige que se observe o quê os interactantes fazem ou podem fazer numa 

interação verbal”. 

 

Função igualmente importante, desempenhada pelos MCs, é a de reformuladores de 

sentenças, em que o locutor reformula ou corrige (recurso frequentemente utilizado na 

prática oral) determinada sentença já expressa. Fávero, Andrade e Aquino (2006/2015: 258) 

corroboram essa afirmação ao explanarem que “corrigir é produzir o enunciado linguístico 

(enunciado – reformulador – ER) que reformula o anterior (enunciado – fonte – EF)”. Para 

elas, a correção é produto do planejamento local da oralidade, já que em determinado 

momento da situação comunicativa o falante recorre a outro enunciado mais condizente com 

seu projeto de dizer. Com isso, ele tem como objetivo a intercompreensão. 

  

Notamos também que os MCs exercem função indispensável na manutenção de interações 

verbais, principalmente em contextos em que não há alternância de turnos, como as aulas 
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expositivas. Segundo Castilho (2006), os MCs auxiliam no monitoramento da fala, 

perspectiva que corrobora nossa exposição.   

 

Para o autor, os MCs se apresentam como segmentos: (i) sintaticamente independentes do 

verbo; (ii) constituídos de um ou mais de um item lexical, ou mesmo de expressões não 

lexicais; (iii) que funcionam no monitoramento da conversação e na organização do texto, 

(iv) distribuídos no meio ou no final da unidade de análise (= turnos, pares adjacentes, 

unidades discursivas). Entendemos, nesses itens, definições bastante elucidativas e 

pertinentes, que poderiam, resumidamente, explicar características dos marcadores 

conversacionais. 

 

Ainda sobre as funções dos MCs, elas podem se apresentar de maneira mais geral ou se 

desdobrar em funções mais específicas, subdividindo-se em funções particulares. Essas 

funções são indispensáveis nesta pesquisa. 

 

Uma das subdivisões que tomamos como referência baseia-se em Marcuschi (1986). O 

autor observa que os marcadores podem assumir funções conversacionais e sintáticas. Em 

relação às funções conversacionais, os marcadores podem ser considerados sob dois 

aspectos: 

 
a) sinais produzidos pelo locutor (para ele, falante) – servem para sustentar o turno, 

preencher pausas, dar tempo à organização do pensamento, monitorar o interlocutor, 

explicitar intenções, nomear e referir ações, marcar comunicativamente unidades 

temáticas, indicar o início e o final de uma asserção, dúvida ou indagação, avisar, 

antecipar ou anunciar o que será dito, eliminar posições anteriores, corrigir-se, 

autointerpretar-se, reorganizar e reorientar o sentido etc.; 

 

b) sinais produzidos pelo interlocutor (para ele, ouvinte) – acontecem durante o 

turno do interlocutor e geralmente em sobreposição; servem para monitorar e 

orientar o locutor quanto à recepção, causando, no interlocutor, animação, 

reformulação. Marcam a posição pessoal do interlocutor localmente (Marcuschi 

1986: 71-72). 

 

Quanto às funções sintáticas, os MCs podem ser responsáveis pela sintaxe, pela 

segmentação da interação e pelo encadeamento das estruturas linguísticas na conversação. 

Marcam sintaticamente as unidades quando coocorrem com pausas, correções, anacolutos, 

reduplicações, elipses etc., sugerindo estreita relação entre a sintaxe interacional e a sintaxe 

gramatical. 
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Posto isso, Marcuschi (1986) elabora um quadro que, segundo ele, fornece uma visão geral 

desses sinais. O autor se baseia em Rehbein (1979) para elaborar, com algumas 

modificações e acréscimos, a Figura 1. 

 

Figura 1 – Sinais conversacionais verbais: sinais do falante e do ouvinte16
 

 
                                                                                          Fonte: Marcuschi (1986: 68) 

 

Divisão semelhante à de Marcuschi (1986) ocorre nos estudos de Castilho (1989). Para 

Castilho, os MCs têm duas funções particulares: função interpessoal e função ideacional. 

Quanto à natureza interpessoal, os marcadores servem para administrar os turnos 

conversacionais e assinalar início de turno, passagem e tomada de turno, esforço para 

manter e encerrar do turno. Ou seja, com essas características, os MCs exercem o papel de 

sustentar a interação.  

 

Quanto à função ideacional, os marcadores são empregados pelo locutor na negociação do 

tópico discursivo e no seu desenvolvimento. Assim, no papel organizacional, os MCs 

introduzem ou continuam o turno. Na nossa interpretação, os estudos de Marcuschi (1986) e 

Castilho (1989) se complementam e se assemelham quanto ao fato de os MCs poderem 

funcionar ora em uma, ora em outra função. 

 

Quanto aos tipos de marcadores, Marcuschi (1986: 62) os divide em três classes: verbais 

(palavras ou expressões), não verbais (olhar, risos, gestos) e suprassegmentais (pausas e 

prolongamentos). Os verbais são formados por palavras ou expressões “altamente 

estereotipadas, de grande ocorrência e recorrência”. Eles não contribuem com informações 

novas e, às vezes, sequer são lexicalizados (“mm”, “ahã” e outros).  

 

                                                           
16

 Mantivemos os termos “falante” e “ouvinte” por serem os originais usados pelo autor. 
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Os suprassegmentais, como as pausas e a entonação de voz, são de natureza linguística, 

mas não de caráter verbal. As pausas podem ser curtas, médias ou longas, e constituem um 

fator decisivo na organização do texto conversacional. Marcuschi (1986) as classifica em 

pausas sintáticas e não sintáticas, como detalhado a seguir:  

 

 sintáticas – (a) de ligação, atuam na construção interna da unidade sem iniciar uma 

nova; usadas, algumas vezes, no lugar de um conector como “e”, “então”; (b) 

sintáticas de separação, delimitam ou separam as unidades comunicativas;  

 

 não sintáticas – (a) de hesitação, podem ser idiossincráticas, preenchidas ou não, 

com motivação cognitiva; (b) não sintáticas de ênfase, com valor de sinalizador de 

pensamento, para reforçá-lo.     

  

Marcuschi (1986) novamente embasa os estudos de Castilho (2006: 48) quanto às classes 

dos MCs, pois Castilho os classifica em prosódicos, relacionados a alongamentos, pausas, 

mudança de tessitura e velocidade de fala; não lexicais, relacionados a expressões como 

“ah”, “ih”, “hm hm”; e lexicais, que funcionam como MCs e podem ser “fóricos” ou 

“bidirecionais” e dêiticos de tempo e lugar. Perceptivelmente, essa divisão difere da de 

Marcuschi apenas no tocante à mudança da nomenclatura, o sentido é o mesmo. 

 

De acordo com as considerações de Castilho (2006), não existe uma classe gramatical 

específica para os marcadores lexicais, a exemplo de alguns advérbios, como agora, então, 

aí, mas ou verbos e adjetivos. Contudo, deve-se observar que como MCs, essas classes 

sofrem alterações de sentido. Por exemplo, o verbo “olhar” pode organizar a sentença em 

“O aluno olhou a prova do vizinho”, mas ao operar como marcador conversacional adquire 

um sentido mais interacional, como em “olha... como você sabe...”, indicando a necessidade 

de se prestar atenção ao que vai ser dito.      

 

De acordo com a abordagem de Marcuschi (1986), há relação entre as formas e funções 

dos MCs. Em alguns casos, o autor delimita as posições dos marcadores da maneira como 

apresentamos no Quadro 1, adiante.  

 

Posteriormente, Marcuschi (1989) apresenta a sistematização dos MCs em quatro grupos, a 

saber: 

 MC simples: um só lexema ou para-lexema, como interjeições, advérbios, verbos, 

adjetivos, conjunções, pronomes etc.; 

 MC composto: caráter sintagmático, com grande tendência à estereotipia e pouca 

variação morfológica;  
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 MC oracional: constituído de pequenas orações; pode ocorrer em todos os tempos e 

formas verbais ou modos oracionais (assertivo, indagativo, exclamativo); possui 

caráter estritamente semântico e pragmático (paráfrases, resumos, repetições de 

frases curtas etc.); 

 MC prosódico: realizado com recursos prosódicos e geralmente com algum MC não 

verbal (entonação, pausa, hesitação, tom de voz e outros). 

 

Quadro 1 – Formas, funções e posições dos MCs 

 
Sinais de tomada 

de turno 

Usados para iniciar ou 
tomar o turno em algum 
momento. 
 

resposta (olhe, certo, mas, você me pergunta 
se, entendi mas, eu?); prefácios de 
disjunções e desalinhamentos (bem); 
introduzem opinião (é isso, boa ideia); 
retomam o tópico (voltando ao tema, em 
relação a isso); digressão (a propósito, antes 
que eu me esqueça); deslocamento (depois a 
gente volta a isso)    

 
Sinais de 

sustentação de 
turno 

Utilizados pelo locutor para 
manter a palavra ou 
conseguir assentimento do 
interlocutor, geralmente no 
final de UC e na forma 
indagativa. 

 
 
viu?, entende?, sabe?, correto?; paráfrase 
(em outras palavras, em resumo) 

Sinais de saída 
ou entrega de 

turno 

Aparecem no final de turno 
e há predomínio da forma 
indagativa. 

 
né?, viu?, entendeu?, é isso aí, o que você 
acha? 
 

Sinais de 
armação do 

quadro tópico 

Funcionam como framing
17

 
e podem ocorrer no início e 
meio de turno. 

 
 
agora que estamos neste ponto 

Sinais de 
assentimento ou 

discordância 

Produzidos pelo interlocutor 
durante o turno do parceiro, 
quase sempre em 
sobreposição de vozes. 

 
 
 
mhm, ahã, não, não, como?, ué 

 
 
 

Sinais de 
abrandamento 

Resolvem problemas como 
a comunicação de notícias 
desagradáveis, mitigam 
efeitos negativos e minoram 
impactos. 

1. forma passiva: é impessoal (fui incumbido 
de); 2. marcadores de distanciamento: 
deslocadores de responsabilidades (os 
regulamentos preveem para este caso); 3. 
marcadores de rejeição (odeio fazer estas 
coisas; a menos que me equivoque); 4. 
verbos parentéticos (você não se oporá, 
suponho; não estou sendo inconveniente, 
espero; certamente; presumivelmente); 5. 
indagações pospostas (você esteve aqui, não 
esteve?; fiz bem, não fiz?); 6. evasões 
(hedges) que afastam a indisposição do 
locutor em relação ao interlocutor 
(tecnicamente sua residência é de primeira 
classe; oficialmente) 

                                                                    Fonte: Elaboração própria, adaptado de Marcuschi (1986: 72-74) 

                             

                                                           
17

 Terminologia de Keller (1979). São marcadores que Indicam em que momento se encontra a conversação 
(Marcuschi 1986: 73). 
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Conhecer tal estruturação possibilita, por exemplo, entendermos o funcionamento desses 

MCs na linguagem falada de modo geral. No caso desta pesquisa, permite que 

compreendamos o funcionamento desses elementos na interação verbal entre professor e 

alunos. 

 

Com abordagem semelhante à de Marcuschi (1989), Macedo e Silva (1996) fazem uma 

pesquisa na qual reconhecem que, na língua falada e na interação face a face, os falantes 

empregam as diversas partículas e expressões que parecem perder suas funções 

gramaticais, mas adquirem novas funções de cunho interacional. As autoras optam pelo 

termo marcador conversacional e fazem o levantamento de alguns exemplares. Elas 

propõem uma classificação que leva em conta sentido, função e posição dos marcadores no 

texto falado, como explicitamos a seguir: 

 

 Iniciadores − iniciam o turno: ah, bom, não, olha, ih, espera; 

 Requisitos de apoio discursivo (RAD’s) – usados para testar a atenção do 

interlocutor (geralmente no final de turno): né?, tá?, sabe?, entendeu?, viu?, não é 

mesmo?;  

 Redutores − evitam postura autoritária do locutor: eu acho, pô, sei lá; 

 Esclarecedores − resumem ou retomam parte do discurso: quer dizer, isto é, deixa 

ver (xovê); 

 Preenchedores de pausa − evitam silêncio enquanto novo trecho se processa: assim, 

bem, hãã, é; 

 Sequenciadores − marcam sequência: aí, então, depois; 

 Resumidores − encerram uma lista de itens e resumem o que o interlocutor já 

conhece: essas coisas, e tal, coisa e tal, e tudo, papapá, tatatá; 

 Argumentadores − iniciam argumentação, geralmente contrária ao anterior: agora 

não, não mas, é mas, sim mas, eu pra mim; 

 Finalizadores – fecham turno: então tá, isso aí, tudo bem. 

                                                                            

Na classificação das autoras, percebemos que nem todos os marcadores descritos foram 

citados em uma posição específica, fato que comprova a dificuldade de alocar os 

marcadores numa posição fixa.  Essa dificuldade também pode ser notada no Quadro 1, em 

que os marcadores descritos têm funções definidas, porém nem todos têm posições fixas.  

              

Delimitando um pouco mais as funções dos MCs, Urbano (1999) apresenta as funções 

comunicativo-interacional e sintática e cita alguns MCs e suas respectivas funções: 

 

 marcadores de hesitação: ah, ah ah, ah ahn, eh eh; 
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 marcadores de teste de participação ou busca de apoio: sabe?, né?, não é?, certo?; 

 marcadores de atenuação da atitude do falante: eu acho que, tenho a impressão de 

que; 

 marcadores de apoio/monitoramento do interlocutor: ahn ahn, uhn uhn, sei. 

 

Para Risso (2006/2015), os marcadores são denominados, de acordo com suas funções, 

marcadores discursivos basicamente sequenciadores. Urbano (2006/2015), por sua vez, os 

denomina marcadores discursivos basicamente interacionais. Segundo os autores, essa 

divisão foi proposta para ampliar o estudo dos marcadores.  

 

No que se refere aos marcadores basicamente sequenciadores, Risso (2006/2015: 391) os 

define como um “conjunto de palavras ou locuções envolvidas no amarramento textual das 

porções de informação ao longo do evento”. Entendemos que tais sequenciadores são 

responsáveis pela organização geral do texto.  

 

A respeito dos marcadores basicamente interacionais, Urbano (2006/2015: 456) esclarece 

que primeiramente é preciso admitir que o conceito de interação é algo abrangente, pois não 

se refere “apenas ao processo de relação interpessoal bem caracterizado (envolvimento do 

locutor com o interlocutor ou vice-versa)”, mas também ao momento em que o locutor 

verbaliza avaliações subjetivas a propósito das significações proposicionais, “envolvendo-se, 

pois, com o conteúdo, ou comprometendo, retoricamente, seu interlocutor”. Ambas as 

definições mostram-se bastante apropriadas quando os marcadores são abordados pelos 

autores, como exemplificamos no Quadro 2: 

 
Quadro 2 – MCs sequenciadores e interacionais 

CLASSIFICAÇÃO MCs 

 

Marcadores 

discursivos 

basicamente 

sequenciadores 

agora, então, depois, aí, mas, bem, bom, enfim, finalmente, 
quer dizer, por exemplo, assim, primeiro, olha, ah, primeiro 
ponto... segundo... terceiro..., agora então, então aí, aí 
depois, mas então, mas aí, etc. e tal, então por exemplo, 
agora... o que eu acho é o seguinte, bem... voltando ao 
assunto, então para terminar, então... resumindo, mas.. como 
eu dizia há pouco 

Marcadores 

discursivos 

basicamente 

interacionais 

ah, ahn, ahn ahn, hem? uhn, uhn uhn, uhn? certo, certo? 
claro, exato, é, é claro, é verdade, entende?, entendeu?, 
sabe?, tá?, viu? mas, não é verdade?, não é?, num é?, né?, 
olha/olhe, vamos ver, veja, vem cá, pois é, sei, sim 

                      Fonte: Elaboração própria, adaptado de Risso (2006/2015: 391) e Urbano (2006/2015: 452). 

 

Muitos dos MCs constantes no Quadro 2 podem ser vistos com frequência nos diversos 

tipos de interações conversacionais. Eles nos parecem comuns e certamente já os 

utilizamos em diversos momentos, em diferentes situações verbais. 
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Vemos que esses recursos podem variar em relação à posição. Dependendo do tipo e, em 

alguns casos, da função, alguns MCs vão aparecer mais nessa ou naquela posição. Pelo 

que pudemos apurar, há uma similaridade entre os estudos no que se refere ao tratamento 

das posições básicas em que os MCs podem ocorrer, quais sejam, inicial, medial e final. 

Essa também foi nossa constatação quando da análise do corpus. 

 

Marcuschi (1989) analisa a posição dos MCs na cadeia sintagmática da conversação e 

afirma que o locutor, durante a interação, organiza seu texto o tempo todo, o que lhe permite 

inserir MCs em qualquer posição, comprovando que não há marcadores exclusivos de uma 

ou outra posição.  

 

No Quadro 3, apresentamos alguns MCs de acordo com as classes e respectivas posições 

identificadas por Marcuschi (1989). Essa abordagem, segundo o autor, não é completa, mas 

serve de indicação para outros estudos, uma vez que outros MCs podem ser descritos na 

língua oral, quer seja em uma aula, quer seja em uma entrevista, por exemplo. 

 

Quadro 3 – MCs – Classes e posições 

CLASSES MCs INÍCIO DE TURNO MCs MEDIAIS 
OU 

INTRATURNOS 

MCs FINAIS 

 
MCs 

simples 

mas, éh, ah, sim, claro, isso, 
agora, mhm, não, exatamente, 
pronto, então 

digamos, olhe, 
sabe, etcétera, 
bem, certo 

Né?, não, viu, tá, 
sabe, é, entendeu?, 
certo? 

 
 
 

MCs 
compostos 

 

bom mas aí, sim mas, agora ah, 
mas apesar do que, é porque, quer 
dizer, ah foi, é que, tá certo, sei lá, 
mas isso, aha mas, mas assim, 
tudo bem mas, mas não, sim tudo 
bem mas, mas você, tá bom, éh: 
só que, não foi 

digamos assim, por 
exemplo, quer 
dizer, sei lá, não é, 
tal e tal, deixa ver. 

  

não foi?, por 
exemplo, e tal, tá 
bom, sei lá, e 
você?. 

 

MCs 
oracionais 

eu acho que, acho que eu, ah eu 
acho que, oh eu acho que, éh eu 
acho que, mas isso eu acho, não 
eu acho que, eu não acho que, oh 
nem sei, ah não sei não, não mas 
sabe, ah você soube, oh nem 
soube, éh agora sabe o que é, o 
que eu acho, me parece que tá, 
mas digamos por exemplo, pois é 
por isso eu, eu também, sim mas 
me diga, não eu não diria 

como é que se diz, 
não sei o que, sabe 
o que é 

sabe tem essas 
coisas aí né?, estou 
lembrando agora 
isso, já pensaste? 

 

MCs 
prosódicos 

Quase não ocorre em início de 
turno e vem ligado a um MC verbal 

Ocorre como 
hesitação 

Hesitação 

                                                                                     Fonte: Adaptado de Marcuschi (1989: 293-296)  
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Um ano mais tarde, os primeiros estudos de Galembeck, Silva e Rosa (1990) a respeito dos 

MCs foram publicados na obra A Linguagem Falada Culta na Cidade de São Paulo: 

materiais para seu estudo, organizado por Castilho, Preti e Urbano. Detectamos que os 

autores tomaram como base teórica o próprio Marcuschi (1989), pois ambas as pesquisas 

se assemelham muito. 

 

Segundo Galembeck, Silva e Rosa (1990: 76), “os MCs podem ser classificados quanto às 

posições que se encontram na interação, são eles: os iniciais, mediais e finais”. Os mediais 

subdividem-se em mediais de sustentação e de não sustentação. Os primeiros são 

empregados para manter o turno. Esses sinais representam momentos de hesitação ou de 

planejamento verbal, em que o locutor procura ganhar tempo e evita deixar espaços de 

silêncio enquanto prepara a continuidade de seu turno.  

 

São exemplos desses elementos as partículas sabe ou veja. Os autores observam que na 

“mesma função, encontramos marcadores suprassegmentais como pausa e alongamento, 

funcionando como momentos de planejamento verbal”. Expressões como né?, entende?, 

sabe?, certo? também são consideradas sinais de sustentação que servem para testar a 

atenção do interlocutor. (Galembeck, Silva e Rosa, 1990: 73). 

 

Em oposição aos mediais de sustentação, temos os de não sustentação, que ocupam os 

mesmos lugares, porém sem a função de sustentar o turno (Quadro 4). Os autores 

ressaltam que não se aprofundaram no estudo dos marcadores mediais de não sustentação, 

apenas os citaram. Os finais também são exemplificados no quadro que segue. 

          

Quadro 4 – Posições dos MCs 

 
MCS INICIAIS 

MCS MEDIAIS DE 
SUSTENTAÇÃO 

MCS MEDIAIS 
DE NÃO 

SUSTENTAÇÃO 

MCS 
FINAIS 

olha, então, bom, não, não 
porque, não aí, não mas, não 
sei por que, acho que, você 
acha que, é porque, o que eu 
acho disso é que, mas, quer 
dizer, agora, é que aí, certo... 

né? entende?, 
sabe?, certo? 

 
 

assim, acho que, 
por exemplo, 
então, agora, 
quer dizer, pô 

né?, 
entende? 

                                  Fonte: Elaboração própria, adaptado de Galembeck, Silva e Rosa (1990: 72-74) 
 
 

Em um artigo posterior, Galembeck e Carvalho (1997: 4) complementam o estudo prévio ao 

explorar as questões referentes às posições dos MCs nos turnos e suas funções. Nesse 

estudo, a subdivisão dos MCs em mediais de sustentação e não sustentação não existe 

mais. Os autores mantiveram apenas os marcadores: 

 

 Iniciais: não, mas, acho que, não é assim; 
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 Mediais: né?, sabe?, entende?   

 Finais: né?, não é?, entendeu?   

 

Ataliba T. de Castilho (2010), em Gramática do Português Brasileiro, dedica alguns capítulos 

à AC, assim como aos MCs (que ele chama de marcadores discursivos). De acordo com o 

autor, os marcadores podem ser classificados pelas classes gramaticais, pelo lugar que 

ocupam e pela função que desempenham. Castilho (2010) nos apresenta um quadro que 

julgamos ser completo no tocante a demonstrar tipos, posições e funções dos marcadores. 

Nele, o autor reúne a maior parte dos resultados obtidos das análises dos corpora 

constantes em seus estudos (Quadro 5).   

 

Quadro 5 – Classes, funções e posições dos MCs 

MARCADORES PRAGMÁTICOS 
OU INTERPESSOAIS  

(+ ORIENTADOS PARA O 
INTERLOCUTOR) 

MARCADORES TEXTUAIS OU IDEACIONAIS  
(+ ORIENTADOS PARA O TEXTO) 

Iniciais: 
ah... eh... ahn... olha... e aí, tudo 
bem?... 
tudo em cima/ riba?... escuta... 
vem cá... 
como você sabe... mas... 

Iniciam o tópico: 
bom... bem... assim... seguinte... por exemplo... 
e por falar em... quanto a... você já ouviu a 
última? 

 
 

Mediais: 
... é... ... é claro... ... exato... ... tá...  
... tô entendendo... 

Recusam o tópico: 
essa não! peraí, sem essa!, corta essa!, xi: lá 
vem você de novo! 

Aceitam o tópico: 
Tá bom... vamos lá... ok... fala... 

 

Organizam o tópico: 
inicialmente... primeiramente... em segundo 
lugar... em seguida... e então...  e aí... agora... 
e depois... outra coisa... e tem mais... 

 
Finais 

... sabe?, ... sabia? 

... entende? 

... compreende? 

... não é mesmo? 

... não é?, ... né? 

... tá? 

... viu? 

... pô! 

Operam a mudança de tópico: 
Já (em “a agricultura vai bem, a indústria se 
expandiu, já a situação do emprego não 
acompanhou esse progresso todo”) 

Modalizam o tópico: 
Sim, mas... pra mim... eu acho que... parece 
que... pode ser que... possivelmente... 
provavelmente... disque... (= dizem que...)... sei 
lá... não sei... de certa maneira... num certo 
sentido... basicamente... 

Finalizam o tópico: 
papapa... e coisa e tal... valeu... é isso aí... 
falô... 

                                                                                                Fonte: Castilho (2010: 229)  

 

Comparativamente, observamos uma variação nas posições dos marcadores mencionados 

nos diversos estudos. Tal fato comprova que não há total estabilidade em relação às 
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posições ocupadas por determinados marcadores e que, de acordo com o contexto 

analisado, eles podem ocupar posições diferentes. 

 

Sobre essa flexibilização das posições dos MCs, Roulet (1981) explica que ela pode ser 

definida por fatores como princípio de defesa de faces18, processo de hierarquização dos 

atos de fala19, estratégias comunicativas e mecanismo organizacional da conversação. Já 

que o processo de organização por parte do locutor ocorre constantemente, ele tem 

liberdade de inserir os marcadores em qualquer posição, inclusive sem exclusividade desta 

ou daquela posição na interação. 

 

Vale reiterar que optamos por dispor os MCs em quadros para facilitar a consulta e 

visualização dos inúmeros marcadores. Sabemos que não se trata de listas completas, haja 

vista que outros MCs circulam nas conversações atuais. No entanto, acreditamos que os 

marcadores apresentados podem levar a investigações por meio das quais seja possível 

identificar e analisar novos MCs.  

 

2.3 Funcionamento dos MCs nas Unidades Comunicativas   

 

Como já notamos, a língua falada possui funcionamento e mecanismos muito próprios. Nela, 

estão presentes estruturas marcadas por pausas, repetições, correções, truncamentos, bem 

como indicativos do processo verbal, do contexto de produção e do número de participantes. 

Dizemos isso porque na linguagem falada não encontramos as mesmas estruturas do texto 

escrito e uma dessas diferenças, a frase, é abordada neste tópico. 

 

Marcuschi (1986) considera que o sistema de transcrição chega a ser um impasse, pois é 

“eminentemente ortográfico”20, mas, ainda assim, deve considerar a produção real de fala. 

Desse modo, explica o autor, para o formato da conversação as linhas não devem ser muito 

longas, a fim de haver melhor visualização.  

 

Sabemos que as frases, sejam elas nominais ou verbais, são unidades canonicamente 

usadas na estruturação de um texto escrito. Na linguagem escrita, podem ser delimitadas 

pelas inicias maiúsculas, por exemplo, e ponto final (na maioria das vezes). No entanto, tais 

mecanismos não ocorrem na língua falada; ao contrário, eles inexistem justamente porque 

                                                           
18

 Conceito já abordado no capítulo 1. 
19

 A Teoria dos Atos de Fala surgiu no interior da Filosofia da Linguagem no início dos anos de 1960. 
Posteriormente, foi apropriada pela Pragmática. Filósofos da Escola Analítica de Oxford, cujo pioneiro foi o inglês 
John Langshaw Austin (1911-1960), seguido por John Searle e outros, entendiam a linguagem como uma forma 
de ação ("todo dizer é um fazer") (Koch, 2013). 
20

 As regras de transcrição constam no anexo 01. 
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os enunciados não são previamente planejados, mas, em sua maior parte, são intuitivos e 

produzidos em grande quantidade. 

 

Para dar conta desse recurso no texto oral, foi necessário estabelecer uma unidade que se 

assemelhasse à frase e que marcasse a delimitação dessas estruturas. Essas unidades 

foram estudadas por diversos autores, sob diversas designações, entre elas: unidade de 

informação – Halliday (1967); unidade de ideia – Chafe (1987); unidade comunicativa – 

Gülich e Rath (1979); unidade comunicativa – Marcuschi (1986); sequência tópica – Barros 

(1986) e unidade discursiva – Castilho (1989 e 2006). 

 

Para Marcuschi (1986: 62), a unidade comunicativa (UC), tomada de Gülich (1970) e Rath 

(1979), tem como finalidade assumir a função da frase no contexto conversacional. Trata-se 

de “uma noção pré-teórica, assim como a noção de tópico e, neste contexto, opera como 

categoria descritiva de unidade que pode ou não coincidir com a frase”.  

 

Para Barros (1986), a sequência tópica, do ponto de vista semântico, é o conjunto de 

enunciados a respeito de um tópico. Uma sequência pode, em relação às anteriores, 

introduzir novo tópico, parafrasear um tópico anterior ou parafrasear uma série de tópicos 

anteriores. Existem sequências tópicas formadas apenas pela fala de uma pessoa ou pela 

fala de dois ou mais interlocutores. Na fala de uma pessoa, pode-se ter apenas uma ou 

várias sequências tópicas. Tal abordagem se aplica perfeitamente ao contexto escolar, por 

exemplo. 

 

As UCs normalmente são marcadas por pausas, entonação e até por elementos lexicais ou 

paralexicais. Marcuschi (1986) observa que, seguindo os linguistas alemães, a premissa é: 

tanto na escrita quanto na fala o sistema linguístico deve ser o mesmo para a construção da 

frase. No entanto, as regras para sua utilização e meios empregados para segmentá-las são 

diversos e específicos, o que diferencia uma da outra. Demarcar atentamente as UCs ajuda 

no processo de organização do texto, como na passagem de um tópico a outro, de um 

argumento a outro, de uma ideia nova a outra, e assim por diante. 

 

Realizar essas demarcações ou segmentações durante o desenvolvimento do texto oral não 

é tarefa fácil. Quanto à segmentação das UCs, o mais comum é que ocorra por meio de 

vários tipos de recursos. Segundo Marcuschi (1986: 70), os mais comuns seriam um 

marcador verbal, uma pausa e uma mudança de tom. O autor dispõe os seguintes exemplos 

de segmentação: 
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UC1 – veja’(+) agora que nós estamos falando sobre educação’(+) estou 

lembrando o seguinte’(+) nós somos casados e não temos filhos né?”(+) 

UC2 – então lembrei a história (+) u-um senhor dizendo (+) antes 

de casá ele tinha seis teorias e não tinha nenhum filho (+) 

UC3 – depois que ele casou ele tinha seis filhos e não tinha nenhuma      

teoria que educasse os fi ((risos)) 

UC4 – acho que esse é nosso caso sabe ((risos)) 

 

 

O autor explica brevemente que na UC1, o início tem três marcadores verbais lexicais (veja 

– agora – o seguinte), seguidos de micropausa (+), e, no final, um marcador verbal (né?), 

seguido de micropausa (+); a UC3 inicia com um marcador verbal (depois) e termina com 

um marcador não verbal (risos). A UC4 combina um marcador verbal com um não verbal no 

final (sabe e risos). 

 

Apesar da proposta de um modelo de segmentação fornecido pelos teóricos, na prática, 

esse procedimento tende a ser bastante complexo, pois nem sempre tais elementos 

ocorrem de maneira tão sistemática como no exemplo apresentado. 

 

Segundo Galembeck, Silva e Rosa (1990), a UC se refere a uma grandeza comunicativa, ou 

ponto de referência mínimo, que permite observar as posições, formas e funções dos mais 

diferentes fenômenos linguísticos. Normalmente, a UC vem delimitada por marcadores 

conversacionais no início e no final. Contudo, na análise do corpus, notamos que nem 

sempre isso ocorre. 

  

Já Castilho (1989: 253) utiliza a denominação unidades discursivas (UD) e explica que elas 

podem ser conceituadas como “um segmento de texto caracterizado semanticamente por 

preservar a propriedade de coerência temática da unidade maior, atendo-se como arranjo 

temático secundário ao processamento informativo de um subtema, e formalmente por se 

compor de um núcleo e de duas margens, sendo facultativa a figuração destas”. 

 

Na estrutura das UDs, temos o núcleo que se constitui de uma ou mais orações. Nesse 

contexto, a oração é entendida como um verbo que relaciona o argumento externo ou 

sujeito aos argumentos internos ou complementos. O verbo pode vir expresso (oração 

verbal) ou elidido (nominal).  

 

O autor estrutura as UDs em margens e as divide em margem esquerda (ME) e direita (MD), 

que são constituídas de materiais não verbais (gestos, olhar) e verbais. A ME é orientada 

para a elaboração do assunto, tematizando o núcleo (N); já a MD é orientada para o 

interlocutor por meio dos fáticos. No Quadro 6, apresentamos alguns exemplos.  
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Quadro 6 – Segmentação das UDs 

 ME N MD 

(A) Olha I. eu... 
como você 

sabe 

1. u: ma pessoa um Diretor lá 
da Folha... certa feita me 
chamou... 

2. e me incumbiu 
3. de escrever sobre televisão 

 
Ø 

                                                       Fonte: Elaboração própria, adaptado de Castilho (1989: 256) 
 

 
Nessa divisão detalhada, temos os MCs na margem esquerda introduzindo o tópico; no 

núcleo, as sentenças relevantes para a elaboração do tópico discursivo/ conversacional; na 

margem direita (quando houver), os MCs direcionados ao falante. A falta desses na margem 

direita é marcada pelo símbolo [Ø], que sinaliza o espaço vazio. 

 

Castilho (2006: 70) volta a tratar dessas estruturas ao retomar alguns aspectos analíticos 

das UCs, os quais elencamos a seguir: 

 
a) as unidades discursivas apresentam diferentes graus de complexidade, pois alguns 

falantes “soltam” sentenças canônicas e outros não. Esse fato indica graus diferentes 

de planejamento de fala: quanto mais elaborada a interação, mais complexas são as 

UDs; 

b) quanto às margens, a da esquerda costuma ter um maior número de MCs 

formalmente mais complexos que a margem direita, pois a margem esquerda 

antecipa ao interlocutor dados sobre a organização do assunto; 

c) o núcleo da UD é formado por segmentos anacolúticos e por sentenças mais 

direcionadas ao assunto. Cada tópico conversacional corresponde a uma UD. 

 

Comparativamente, a UC representa para a língua falada o que o parágrafo representa para 

a língua escrita. No entanto, sabemos que, no texto falado, assim como ocorre em todo 

texto, não há uma sucessão de assuntos novos. Segmentar essas unidades pode não ser 

tarefa fácil devido às inúmeras possibilidades teóricas para realizá-la. O ideal é optar por 

determinada teoria e aplicá-la para não incorrer em erros ou demarcações inadequadas. 

 

Neste trabalho, optamos por utilizar a abordagem de Marcuschi (1986) e Barros (1986), 

tanto no tocante ao modelo de segmentação quanto no tocante às designações; ora nos 

referimos às segmentações por unidades comunicativas, ora nos referimos à sequência 

tópica. Dado o tipo de interação que focamos neste estudo, qual seja, aulas expositivas, em 

que praticamente não há troca de turnos, a segmentação por UCs se fez necessária para 

localizarmos as posições dos MCs. 
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De qualquer forma, para nos redimirmos de possíveis erros nessa tarefa, valemo-nos de 

uma fala de Castilho (2006): “não se espante se não houver acordo quanto ao lugar em que 

você, investido nas funções de Jack, o Estripador, passou a navalha”. 

 

 

 2.4 MCs em sala de aula  

 

Para compreendermos de maneira plena o funcionamento dos MCs na interação em sala de 

aula, recorremos à abordagem de Barros (1986) que, do ponto de vista formal, apresenta-

nos os tipos mais comuns de sequência de fala em sala de aula. Para definirmos funções e 

posições dos MCs, descrevemos essas sequências a seguir:  

 

1) sequências triádicas – pergunta (professor) 

                                         resposta (aluno)  

                                         arremate (professor) 

 

Exemplo 1: 

 

              

 

                                                             EF SP 405
21

  

 

O exemplo 1 se refere a um segmento de aula do antigo curso secundário, retirado do nosso 

corpus, cujo tema é a arte pré-histórica. Reiteramos que a estrutura da aula é expositiva, 

sem troca de turnos, porém, mesmo assim, conseguimos identificar um trecho em que 

ocorre a sequência mencionada anteriormente.  

 

Nas linhas 23 e 24, a professora (inf.) faz duas perguntas aos alunos. Nesse momento, a 

sequência triádica é marcada em a) pergunta da professora “não se casa porque não tem 

ideia do futuro?... ((vozes)) como é a his/... como é a história?...”; b) resposta de um dos 

alunos vem na linha 25 (loc. acidental): “a forma de expressão deles... é pelo presente...”; c) 

o professor faz o arremate na linha 29: certo.  

                                                           
21

 O trecho destacado faz parte de nosso corpus. As siglas acompanhadas de numeração indicam: Elocuções 
Formais do estado de São Paulo, inquérito 405. 
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É importante destacar que, no exemplo (1), a professora utiliza diversos marcadores 

conversacionais durante todo o desenvolvimento da sequência tópica. A sequência é 

iniciada pelo marcador certo, já na linha 20, que ela utiliza, provavelmente, para confirmar 

uma informação anterior a essa linha e para dar sequência à próxima informação.  

 

Destacamos também, na linha 21, o uso marcador então; e na linha 22 o marcador por 

exemplo.  Da mesma maneira, na resposta do aluno encontramos o marcador por exemplo, 

na linha 26. E, finalmente, o arremate feito com o marcador conversacional certo na sua 

forma afirmativa, o que indica um arremate de confirmação à resposta dada pelo aluno. Tais 

apontamentos indicam que, na aula expositiva, apesar das poucas trocas de turno, pode 

haver o modelo de sequência triádica, e que o uso de marcadores conversacionais verbais é 

necessário ao encadeamento das ideias. 

 

Nesse tipo de sequência, o professor se dirige à turma em geral e nem sempre busca com a 

pergunta determinada informação; muitas vezes, trata-se apenas de uma estratégia para 

fixação de conhecimento na qual o professor faz o arremate, concordando ou fazendo 

alguma objeção. Quanto à presença dos marcadores, fica evidente a sua utilização na 

constituição da sequência tópica, tanto na fala do professor quanto na fala do aluno. 

 

2)  sequências diádicas – pergunta (do professor ou do aluno) 

                                                       resposta (do aluno ou do professor) 

 

Não encontramos nenhum exemplo dessa sequência em nosso corpus. Sendo assim, o 

exemplo a seguir é apenas uma situação hipotética: 

 

Exemplo 2: 

 

Aluno: Ô... professora, por que você não usa óculos para corrigir?... 

Professor: Ah... porque não gosto (risos)... 

                         

Esse tipo de sequência, em geral, pode ocorrer mais ao final da aula, quando há situações 

em que o aluno conversa em particular com o professor.  

 

3) sequências seriadas – uma série de sequências (ou subsequências) diádicas e a 

última triádica. 
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Exemplo 3: 

                   

 

                   EF SP 124 

 

Esse trecho (Exemplo 3) se refere a uma aula universitária, também retirada do nosso 

corpus, cujo tema é “Influência da língua na personalidade do indivíduo”. Nessa sequência, 

desde a linha 115, o professor explana determinado tópico. Na linha 220, inicia uma 

sequência diádica:  

 

a) pergunta do professor: “quem diz alguma coisa sobre percepção?... vocês já tiveram 

curso sobre percepção?”; 

b) resposta de um dos alunos: “segundo ano” (linha 22);  

c) resposta do professor:” segundo ano...” (linha 223);  

d) outro aluno começa uma resposta:” teve...” (linha 224);  

e) professor faz nova pergunta aos alunos:” cadê o segundo ano?... tem alguém do 

segundo ano?” (225);  

 

Assim, seguem-se as várias sequências seriadas, até que, na linha 237, o professor encerra 

a sequência triádica com o marcador né?.  

 

Na delimitação das sequências tópicas, os marcadores verbais e prosódicos auxiliam 

sintaticamente na estruturação dos tópicos. Além disso, auxiliam no processo de interação, 

pois garantem a organização e manutenção dos tópicos ou unidades comunicativas. Barros 

(1986: 116-127) elenca alguns exemplos de marcadores que auxiliam nesse processo: 

 

1. Os marcadores de início de sequência dividem-se em: 
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a) formas metadiscursivas (prefácio/prefaciadores) – estratégia usada pelo professor 

para que o aluno se cale e preste atenção. Nesse caso, as interferências por parte do 

aluno não são bem-vindas: bom, então, olha; 

b) termos de endereçamento – referem-se à maneira como o professor se dirige ao 

aluno, e vice-versa; 

c) formas de polidez – termos e expressões que garantem a polidez na interação: por 

favor; 

d) alguns marcadores lexicais – marcadores como olha, gente, agora; 

e) pedidos – caracterizam-se por pedidos de “permissão” para falar, tanto por parte do 

professor quanto por parte do aluno: prestem atenção, deixa explicar; 

f) marcador prosódico – pode anteceder uma sequência ou coocorrer com ela. 

 

2. Marcadores finais de sequência, que se dividem em: 

 

a) Marcadores verbais – usados pelo professor para demarcar o seu próprio enunciado 

como forma de um arremate: viu?, né?, entenderam?  

b) Marcadores prosódicos – ao lado dos marcadores verbais, as pausas e a entonação 

coocorrem como pistas de que o professor encerrará o tópico ou a unidade.  

 

Com base nas informações apresentadas neste capítulo, podemos compreender mais 

facilmente os tipos, funções e posições dos marcadores conversacionais, o que nos 

possibilita embasarmos nossa análise no capítulo seguinte. Ao aplicarmos os conceitos aqui 

expostos, conseguimos investigar como os marcadores conversacionais funcionam na 

interação conversacional entre professor e alunos. Verificamos que, nas sequências 

diádicas, triádicas e seriadas, modelo de estrutura conversacional de sala de aula proposto 

por Barros (1986), os marcadores conversacionais verbais22 funcionam como importantes 

organizadores da conversação entre professor e alunos. Essa afirmação será demonstrada 

com o levantamento das ocorrências, a interpretação dos resultados e a análise do 

funcionamento dos marcadores mais recorrentes nos quatro inquéritos escolhidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22

 Mencionamos apenas os verbais por serem nosso objeto de análise. Contudo, devemos enfatizar que os 
marcadores prosódicos e suprassegmentais são igualmente importantes na organização das sequências tópicas 
dentro do evento comunicativo aula. 
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CAPÍTULO 3 

CORPUS E ANÁLISE  
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Para atingir os objetivos desta pesquisa, selecionamos quatro inquéritos do conjunto de 

Elocuções Formais (EF) do tipo aula, coletados pelos documentadores e pesquisadores do 

Projeto NURC-SP, sendo três aulas de nível universitário e uma do antigo curso secundário.  

 

Nosso intuito é entender como os marcadores conversacionais funcionam na interação entre 

o professor e os alunos em sala de aula. Para uma análise mais eficaz do corpus, utilizamos 

não apenas as transcrições, mas também ouvimos reiteradamente os áudios das referidas 

aulas.   

 

Iniciamos este capítulo apresentando algumas características do Projeto NURC-SP e das 

Elocuções Formais. Em seguida, procedemos ao levantamento dos marcadores 

conversacionais verbais nos quatro inquéritos, à análise das funções e posições dos 

marcadores verbais mais recorrentes na conversação entre professor e alunos em sala de 

aula e à interpretação dos resultados obtidos. 

 

 

3.1 Apresentação do corpus – Projeto NURC-SP 

 

Como já dissemos, a investigação a que se destina esta pesquisa tem por corpus os 

inquéritos do Projeto NURC-SP, que nasceu na década de 1970, com o objetivo de 

documentar e descrever o funcionamento do português culto falado no Brasil. Esse projeto 

foi implantado em cinco capitais do Brasil por serem as mais populosas: Salvador, Porto 

Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

Para Castilho (1990: 142), o Projeto NURC representa uma notável mudança de rumo nos 

“estudos dialetológicos: deixou-se de privilegiar o falar residual de pequenas comunidades e 

partiu-se para a linguagem padrão das grandes comunidades urbanas”.  

 

Ainda em Castilho (1990), encontramos a informação de que a origem dos estudos de 

descrição da norma culta está em Juan M. Lopes Blanch, professor no México, que, em 

1964, apresentou à Comissão de Linguística e Dialetologia Ibero-Americana uma proposta 

que destacava a necessidade de passar da análise do dialetismo raro, anômalo, para a 

descrição do falar urbano normal.  

 

A integração do Brasil ao projeto de Lopes Blanch aconteceu em janeiro de 1968, tendo sido 

convidado para encabeçá-lo o Prof. Nelson Rossi, da Universidade Federal da Bahia, que 

apresentou então o estudo “O Projeto de Estudo da Fala Culta e sua execução no domínio 

da Língua Portuguesa”, alegando que o projeto não poderia se limitar apenas à capital do 
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País, ou apenas ao Rio de janeiro (seu estado), agregando, então, as cinco capitais 

brasileiras já mencionadas. 

 

Na segunda metade da década de 1980, a partir das contribuições teóricas da 

Sociolinguística e Análise da Conversação, os estudos da língua falada avançaram bastante 

(Silva, 2011). A equipe do projeto NURC-SP foi coordenada inicialmente (1971 a 1973) pela 

Profa. Dra. Ada Natal Rodrigues (USP) e, logo em seguida, pelo Prof. Dr. Dino Preti (USP), 

que iniciou as transcrições e análises das gravações (Castilho e Preti, 1986). 

 

Os pesquisadores eram docentes renomados de universidades brasileiras, que também 

estavam envolvidos nos estudos da língua falada. Eles dirigiam a coleta dos dados, 

tomando a precaução de interferir o mínimo possível para que as gravações seguissem o 

curso mais natural de uma conversação. 

 

A equipe de São Paulo publicou amostras de seus materiais em três volumes: A Linguagem 

Falada Culta na Cidade de São Paulo – Elocuções Formais, publicado em 1986; e A 

Linguagem Falada Culta na Cidade de São Paulo – Diálogos entre dois informantes, 

publicado em 1987, ambos organizados por Ataliba T. Castilho e Dino Preti. Em 1988, Dino 

Preti e Hudinilson Urbano publicaram A Linguagem Falada Culta na Cidade de São Paulo – 

Diálogos entre um Informante e o Documentador. (Castilho, 1989).  

 

Os três volumes constituem o corpus do NURC-SP, que tem o seguinte perfil: 400 horas de 

gravações, contendo a fala de 600 informantes de formação universitária, oriundos das 

cidades de coleta, filhos de falantes nativos do português, sob a divisão de 300 homens e 

300 mulheres, em faixas etárias: 

 

1ª faixa etária – de 25 a 35 anos (30%) 

2ª faixa etária – de 36 a 55 anos (45%)  

3ª faixa etária – mais de 56 anos (25%). 

 

3.1.1 Elocuções Formais do Projeto NURC-SP 

 

As EF utilizadas nesta pesquisa consistem em aulas que ocorreram na década de 1970. 

Didática muito comum da época era a de que os professores detinham o poder quase que 

exclusivo da palavra e produziam uma fala praticamente monológica, o que, certamente, 

explica a quase inexistência de troca de turnos23. 

 

                                                           
23

 Assunto já bastante explorado nos capítulos anteriores desta pesquisa. 
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Vale dizer que, nas EF, a manutenção do turno é uma estratégia bastante utilizada e 

necessária para que o interlocutor não se disperse e tenha sinalizada a intenção daquele 

que fala de que o tópico se manteve ou foi alterado.  

 

Castilho (2006) menciona algumas estratégias que auxiliam na manutenção do turno. Nesse 

sentido, o autor observa que as pausas não podem ser muito longas e que, para preenchê-

las, utilizam-se MCs como recursos fáticos do tipo ah e alongamentos de vogais e 

consoantes como forma de evitar o silêncio, já que não há repasse de turno pra outro 

falante. As autocorreções também são frequentemente usadas; o locutor substitui um termo 

lexical por outro ou até muda o rumo da conversa.  

 

É consenso entre os estudiosos da língua que existem variações no modo de falar dos 

falantes cultos. Contudo, Preti (1999) considera que, no caso das EF, pode-se afirmar que 

há maior adequação ao português considerado culto. Os participantes das EF, por se 

encontrarem em contextos mais formais, tendem a seguir um padrão igualmente formal na 

hora de falar. 

 

Segundo Barros (1999), no que diz respeito ao material do Projeto NURC, não são 

considerados “falantes cultos” aqueles chamados de literatos ou da classe dominante, mas 

o locutor instruído. Por isso, os falantes entrevistados são de nível universitário, já que se 

supõe terem aprendido a norma culta e serem integrantes do universo daqueles que 

compartilham conhecimentos linguísticos privilegiados na sociedade, num determinado 

momento histórico.  

 

Nos estudos de Alves (1999), as EF do Projeto NURC, por se tratarem de aulas, veiculam 

uma terminologia própria do tecnoleto24 relativo a essa área, referindo-se a expressões 

usadas por um grupo restrito de especialistas numa atividade profissional, nesse caso, 

professor e alunos.  

 

Estudos realizados pela autora, adaptados ao texto oral, nos apresentam esses inquéritos 

como correspondentes ao discurso25 científico pedagógico e ao discurso de divulgação 

científica, que assim adaptados, entendidos, respectivamente, como o discurso em que o 

professor “publica” textos dirigidos a um grupo de alunos e o discurso de um emissor 

especialista, dirigido a um público que conhece superficialmente o assunto tratado. 

 

                                                           
24

 Consideramos tecnoleto “um subsistema linguístico utilizado em um campo de experiência particular, que se 
caracteriza pelo emprego de uma terminologia específica e por outros meios linguísticos como o estilo e a 
fraseologia (língua de especialidade)” (Alves, 1999: 161). 
25

 O termo discurso foi utilizado originalmente na obra consultada. 
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3.1.2 Inquéritos selecionados 

 

A escolha de nosso corpus – gravações e transcrições do material sonoro coletado pelo 

NURC-SP nas décadas de 1970 e 1980 – foi motivada pela incontestável relevância desse 

material como banco de dados para os estudos da língua urbana culta falada no Brasil.  

 

Já no que diz respeito ao fato de serem EF, a escolha delas se justifica, em primeiro lugar, 

por verificarmos não haver um número significativo de pesquisas voltadas à análise 

sistemática dos MCs nesse tipo de inquérito e, em segundo lugar, por acreditarmos que as 

aulas selecionadas fornecem um rico referencial analítico, que nos possibilita não apenas 

verificar o número de ocorrências dos MCs, mas também o funcionamento desses 

elementos em um contexto mais formal.  

 

Para realizar a análise, selecionamos quatro EF (aulas), publicadas no primeiro volume de 

transcrições do acervo do Projeto NURC-SP, organizado por Ataliba Teixeira Castilho e Dino 

Preti, em 1986/1987: 

 

 o primeiro inquérito analisado é o de número 377, com duração de 32 minutos. Trata-

se de uma aula universitária cujo tema é “Os instrumentos da vida intelectual” e o 

informante é uma mulher de 32 anos (1ª faixa etária); 

 

 o segundo inquérito é o de número 388, com duração de 45 minutos. Trata-se de 

uma aula universitária cujo tema é “A demanda de moeda” e o informante é um 

homem de 31 anos (1ª faixa etária); 

 

 o terceiro inquérito é o de número 405, com duração de 35 minutos. Trata-se de uma 

aula do (antigo) curso secundário cujo tema é “A arte pré-histórica: o paleolítico” e o 

informante é uma mulher de 36 anos (2ª faixa etária); 

 

 o quarto inquérito é o de número 124, com duração de 45 minutos. Trata-se de uma 

aula universitária cujo tema é “Influência da língua na personalidade do indivíduo” e o 

informante é um homem de 51 anos (2ª faixa etária). 

 

Apesar de termos descrito as faixas etárias dos informantes, não levamos em consideração 

aspectos como idade ou sexo dos professores, nem a diferença entre a aula de nível 

universitário e a de nível secundário para chegarmos aos nossos resultados. Isso porque 

nosso objetivo não é analisar como esses fatores influenciam ou não no uso de 

determinados marcadores conversacionais, mas como eles funcionam e que funções 
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exercem nesse tipo de contexto, apesar do planejamento e institucionalização que o 

caracterizam. 

 

A respeito dos inquéritos, buscamos os registros das gravações das EF na própria unidade 

do Projeto NURC, localizada na Universidade de São Paulo (USP) e fomos atendidas pela 

Profa. Dra. Marli Quadros Leite, atualmente, responsável pelo NURC-SP. O material ainda 

se encontra em seus arquivos originais de gravação (realizadas em 1976), ou seja, fitas 

cassetes, fato que inviabilizou que os usássemos dada a sua qualidade precária. 

 

Diante da impossibilidade de uso do material, buscamos como alternativa a Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), que também fez parte do Projeto NURC. Na 

universidade, existe uma unidade chamada Centro de Documentação Cultural “Alexandre 

Eulálio” (CEDAE), localizado no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), no qual existe um 

vasto arquivo documental de diversos gêneros, entre eles os inquéritos do NURC. 

Diferentemente da USP, todas as gravações foram transformadas em mp3, o que facilitou 

muito a utilização do material, já que sua qualidade é excelente. 

 

A escolha de tais inquéritos seguiu basicamente o critério de serem pares quase 

equivalentes no que se refere ao tempo de duração das aulas e por se referirem a faixas 

etárias equivalentes26 e o sexo dos informantes. Optamos em analisar nas EF, apenas os 

MCs verbais (lexicalizados ou não), por serem, nesta pesquisa, os que mais nos interessam.  

 

 

3.2 Levantamento das ocorrências – classes e posições 

 

Inicialmente, para responder a um dos nossos questionamentos, no caso quais são os MCs 

verbais mais recorrentes em cada inquérito, procedemos a um levantamento de todos eles, 

a fim de identificarmos, em cada um, quais marcadores ocorriam com mais frequência. 

Optamos por separá-los seguindo o modelo de Marcuschi (1989)27, quanto às classes dos 

MCs, com o intuito de verificar em quais das classes há maior concentração de marcadores, 

excluindo-se os prosódicos. Segue o levantamento no Quadro 7, adiante. Nele, os 

marcadores mais recorrentes foram marcados em azul. 

 

Com o levantamento realizado, verificamos a ocorrência de um número bastante expressivo 

e de uma variedade de MCs, mesmo havendo repetições de alguns deles entre os 

inquéritos. A fim de delimitarmos nossa análise por conta do espaço, adotamos o critério de 

                                                           
26

 A distribuição das faixas etárias já foi apresentada no subitem 3.1. 
27

  Modelo já tratado no capítulo 2. 
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analisar apenas os MCs mais recorrentes em cada inquérito, repetindo-se ou não nos 

demais.  

 

Quadro 7 – Levantamento das recorrências por inquérito 

                                                                                                                 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como “mais recorrentes”, definimos um número que pudesse ser expressivo para que 

determinado MC fosse analisado pela classe, posição e função. Acreditamos que um 

número a partir de 10 (dez) ocorrências, dentro do mesmo inquérito, seja relevante para 

uma análise mais aprofundada dos MCs.  

 

Definido o número superior a 10 ocorrências, procedemos à soma desses marcadores nos 

quatro inquéritos, apresentada no Quadro 8 a seguir. Esses marcadores foram analisados 

 INQUÉRITO 377 INQUÉRITO 388 INQUÉRITO 405 INQUÉRITO 124 

 
M 
C 
s 
 
 
S 
I 
M 
P 
L 
E 
S 

então (69)  
né (52)  
certo? (27)  
não (7)  
porque (7) 
bom (7) 
mas (6) 
agora (5) 
é (4)  
assim (4) 
aí (3)  
depois (3) 
bem (1)  
daí (1)  
entende (1) 
percebem? (1)  
 

certo? - (53)  
então - (44) 
bom - (11)  
porque - (6) 
mas - (6)  
né? - (4)  
enfim - (4) 
daí - (3)  
aí - (3) 
depois - (2) 
agora - (2) 
assim - (2)  
assim - (2) 
bem - (1)  
bem - (1)  
claro - (1)  
entenderam? - (1)  
isso - (1)  
não - (1)  
okay - (1)  
tá? - (1) 

então  - (35)  
certo? - (18) 
olha - (6) 
bom - (6)  
porque - (5)  
mas - (9) 
não - (5)  
aí - (4)  
assim - (4) 
bem - (4)  
agora - (2)  
né - (2)  
depois - (1)  
digamos - (1)  
embora - (1) 
primeiro - (1)  

mas - (26)  
então - (25)  
certo? - (11)  
não - (9)  
compreendem?- (9)  
porque - (9) 
bom - (8)  
compreende? - (4) 
aí - (4)  
enfim - (3) 
bem - (2)  
claro - (1)  
claro? - (1) 
compreendeu?  (1) 
daí - (1)  
né? - (1)  
 

  
 C 
 O 
 M 
 P 
 O 
 S 
 T 
 O 
 S 
 

por exemplo- (22)  
então aí - (4)  
não é - (3) 
e daí - (1)  
e então - (1)  
então daí - (1)  
mais assim - (1)  
não assim - (1) 
porque aí - (1)  

não é - (10)  
okay? - (3) 
por exemplo - (3) 
isto é - (2)  
vamos então - (2)  
pois não? - (1)  
tá certo? - (1) 
vamos supor - (1) 
está claro? - (1)  
 

por quê? - (5)  
por que - (2) 
quer dizer - (2)  
mesmo porque (2) 
então vejamos (1)  
porque aí - (1)  
está claro - (1) 
parece assim - (1)  
por exemplo - (2)  
tudo bem - (1)  

não é? - (15)  
por exemplo - (10)  
quer dizer - (7)  
isto é - (6)  
acho que - (5) 
acho que - (5)  
mas enfim - (4)  
vamos dizer - (4) 
creio que - (3) 
em suma - (3) 
mas então - (2) 
muito bem - (2)  
por quê? - (2)  
ficou claro? - (1) 

O 
R 
A 
C 
 I 
O 
N 
A 
 I 
S 

então por exemplo (9)  
é claro que- (1)  
então veja bem- (1)  
por isso que - (1) 
 
 
 
 
 

assim por diante (1) 
de tal forma que (1)  
então o que me parece 
(1) 
mas eu acho que (1) 
vamos dizer assim (1) 
 

eu acho que (3) 
 
 
 
 
 
 
 

como eu disse (5) 
de certa forma- (1)  
se não me engano (2)   
e assim por diante (1)  
vamos dizer que (1) eu 
acredito que (2) 
 
 

246 ocorrências 179 ocorrências 120 ocorrências 202 ocorrências 
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quanto às suas funções e posições em vários segmentos retirados do corpus, no próximo 

subitem. Os marcadores mais recorrentes foram:  

 

                                                          Quadro 8 – Soma dos MCs mais recorrentes 

                  
 

                                                                                                            Fonte: Elaborado pela autora 

 

Do levantamento feito no Quadro 7, também constatamos que há maior recorrência dos 

MCs simples em todos os inquéritos, seguidos pelos compostos e, depois, pelos oracionais, 

conforme apresentamos a seguir: 

 

1) Inquérito 377: dos 29 tipos de MCs, 16 são simples; 9 compostos e 4 oracionais; 

2) Inquérito 388: dos 36 tipos de MCs, 22 são simples; 9 compostos e 5 oracionais; 

3) Inquérito 405: dos 29 tipos de MCs, 18 são simples; 10 compostos e 1 oracional; 

4) Inquérito 124: dos 37 tipos de MCs, 17 são simples; 14 compostos e 6 oracionais. 

                            

Dada a inexistência de alternância de turnos, típicas desse tipo de interação face a face, e 

por se caracterizar uma situação interacional assimétrica, não foi possível demarcarmos as 

posições dos marcadores em turnos, sendo necessário segmentarmos os inquéritos em 

UCs28.  

 

Para procedermos à segmentação, optamos pelo modelo proposto por Marcuschi (1989): 

um marcador verbal, uma pausa e uma mudança de tom. Nesse modelo, ele considera que, 

na interação verbal, o locutor organiza seu texto o tempo todo, o que lhe possibilita inserir 

MCs em qualquer ponto. Desse modo, o autor considera como posições possíveis: no início 

de UC (MCIU), no meio de UC (MCMU) e no final de UC (MCFU). A esse respeito, para uma 

segmentação mais adequada das UCs, além de nos basearmos na leitura das transcrições, 

foi necessário recorrer às gravações de áudio originais dos inquéritos.  

 

                                                           
28

  Assunto já explorado no capítulo 2. 

INQUÉRITOS  

MCs 377 388 405 124 Total 

certo? 27 53 18 11 109 

Então 69 44 35 25 173 

né? 52 4 2 1 59 

não é? 3 10 0 15 28 

Mas 6 6 5 26 43 

por exemplo 22 3 1 1 27 

Bom 7 11 6 5 29 
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Além dos marcadores mais recorrentes de cada inquérito, acrescentamos os demais que 

constam no Quadro 8, a fim de igualarmos as análises. Os resultados obtidos foram os 

seguintes: 

 

A) No inquérito 377, há maior ocorrência dos MCs então, certo?, né?, por exemplo. 

Quanto às posições, esses MCs se apresentaram conforme demonstração nos 

quadros a seguir:  

 

 
Quadro 9 – Posição dos MCs – Inquérito 377 

 MCIU MCMU MCFU 

Então 43 26 Ø 

certo? Ø 8 18 
né? Ø 30 22 
não é? Ø Ø 3 
Mas 2 4 Ø 

Bom 7 Ø Ø 

por exemplo 1 19 2 
                                                                                      Fonte: Elaborado pela autora 

 

B) No inquérito 388, há maior recorrência dos MCs certo?, então, não é?, bom: 

 
Quadro 10 – Posição dos MCs – Inquérito 388 

 MCIU MCMU MCFU 

Então 17 36 Ø 

certo? Ø 21 23 
não é? Ø 3 7 
né? Ø 1 3 
Mas 2 4 Ø 

Bom 11 Ø Ø 
por exemplo Ø 2 1 

                                                                                                                      Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

C) No inquérito 405, há maior ocorrência dos MCs então, certo?: 

  

Quadro 11 – Posição dos MCs – Inquérito 405 

 MCIU MCMU MCFU 

Então 20 22 Ø 

certo? Ø 8 11 
né? Ø 1 1 
não é? Ø Ø Ø 
Bom 6 Ø Ø 
Mas 6 3 Ø 
por exemplo 1 1 Ø 

                                                                                    Fonte: Elaborado pela autora 

 

 



63 
 

D) No inquérito 124, há maior ocorrência dos MCs certo?, então,                            

compreendem? não é? mas, por exemplo: 

 

 

Quadro 12 – Posição dos MCs – Inquérito 124 

 MCIU MCMU MCFU 

Então 20 22 Ø 

certo? Ø Ø 19 
não é? Ø 3 12 

por exemplo 3 6 1 

Mas 10 16 Ø 

Bom 8 Ø Ø 

né? Ø Ø 1 
                                                                           Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

3.3 Análise dos MCs  

 

1) MARCADOR ENTÃO 

 

Com o intuito de detalharmos nossa análise, iniciamos nossas referências pelas gramáticas 

antigas e pelos dicionários etimológicos que registram o vocábulo então como advérbio de 

tempo, interjeição e substantivo. Já as gramáticas mais atuais o caracterizam como “palavra 

denotativa de situação” (Andrade, 1990: 85). 

 

Classificamos o vocábulo como marcador conversacional simples, lexicalizado, com valor 

sintático-pragmático – sintático por sua função de advérbio de valor temporal e pragmático 

pelo seu valor interacional.  

 

Chamado por Risso (2006/2015) de “tipicamente articulador”, o então é um constituinte 

sequencial que remete a marcos temporais anteriormente dados na mesma estrutura frásica 

ou na frase anterior. Serve para indicar, concomitantemente, uma relação de causa e efeito 

pela qual se toma um fato como decorrente de outro exposto previamente na frase. Pode 

desempenhar, ainda, a função de conclusão na frase; exerce também o papel de conectivo 

entre os segmentos oracionais e é responsável por impulsionar o assunto para uma situação 

nova, com força de ressalva. Vejamos uma dessas funções. 

 

No segmento 1, adiante, a professora faz uma pergunta na linha 15: “(se lembram?)”, que 

não é respondida por nenhum aluno. Provavelmente, a ausência de resposta já é esperada 

pela professora porque ela segue falando numa sequência de a) pausa; b) retomada da 

palavra teste; c) pausa; d) o marcador então em: “... o teste (tal)... então ela mediu”. 
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Segmento 1 

                                                                                                            EF SP 377 
 

Averiguamos que o marcador então (linha 15) assume, nessa sequência, a função de iniciar 

o tópico daquele momento, que é relembrar como a outra professora realizou o teste. 

Podemos nomeá-lo, segundo Barros (1986), como “marcador prefaciador” e que, ao mesmo 

tempo, auxilia no processo de segmentação da UC, indicando ser o início da sequência 

tópica para, em seguida, a professora organizar o restante de sua fala.  

 

Em seguida, chamamos a atenção para as linhas 21 a 23: “... AS situações que ela trouxe 

no tes::te são situações reais::... no momento... ela mediu no momento... certo?... então o 

indivíduo aí no momento realizou”, em que o marcador então é usado como retomada do 

que foi dito anteriormente, como um reforço do tópico anterior para que, a partir dele, ela 

possa seguir com seu raciocínio. 

 

Na linha 27, observamos novo uso do então, que marca o reforço da informação atual em 

relação à anterior. Vejamos o que a professora diz nas linhas 25 e 26, que seria a primeira 

informação:  A)“... ahn:: os testes têm como objetivo... verificar a situação real:: do 

indivíduo... eu quero saber Realmente do que esse indivíduo é capaz...”. O reforço dessa 

informação começa na linha 27, justamente pelo marcador então, na frase: B) “então o 

tes::te já pressupõe::... que ele tem uma medida objetiva né?” (linhas 27-28). 

  

Vemos que, para Castilho (1989), os MCs podem ser ideacionais – orientados para a 

organização do texto (introduzir ou dar continuidade a tópico discursivo), ou interpessoais – 

sustentando a interação. Encontramos nesse marcador uma complexidade ao ser estudado, 

dada a sua multifuncionalidade. Vejamos como as funções citadas por Castilho se aplicam 

no segmento 2: 
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Segmento 2 

 

 
                                                     EF SP 377 

      

No segmento 2, há uma recorrência do marcador então, totalizando cinco repetições entre 

as linhas 1 a 10. Verifica-se, na linha 1, o uso do então na função de introdutor do tópico; a 

professora começa a aula com: “...então os testes (que medir) que medem...”. Em seguida, 

na linha 3, a professora usa o marcador oracional então por exemplo para exemplificar em 

que situação os testes podem ser aplicados.  

 

A partir da linha 6, inicia-se uma sequência tópica mais longa em que teremos,  quase que 

consecutivamente (linhas 6, 7 e 8), três usos do então. Nessa sequência, os marcadores 

vão mantendo o tópico central, marcando a sequência de ideias sobre os testes. Na linha 

11, a professora encerra a UC com uma frase começada pelo então em: “então eu estou 

percebendo a CApacidade dele...”. 

 

A professora constantemente utiliza o marcador para ajudá-la na progressão e na 

sustentação do tópico. Consequentemente, o MC então assume dupla função: a) na 

introdução de UC e b) na sustentação e manutenção de tópico. Ao utilizá-lo com tais 

funções, a professora garante o desenvolvimento do processo interacional o tempo todo, 

sinalizando aos alunos a condução das ideias dela.  

 

Outra função, abordada em Risso (2006/2015), pode ser reconhecida no segmento seguinte 

(3), em que o marcador então é classificado como basicamente sequenciador. 

Concordamos com a autora e julgamos que essa seja a função mais explorada desse 

marcador, principalmente em sala de aula, uma vez que o sequenciamento dos tópicos é 

essencial para um bom acompanhamento das explicações feitas pelo professor. Vejamos 

como esse aporte teórico se aplica no segmento 3: 
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Segmento 3 

 

 
                                                                                                      EF SP 377                                                                                                                 

             

Em (3), vê-se um exemplo contundente do uso do marcador então como sequenciador. A 

professora desenvolve o tópico num sequenciamento de etapas a respeito do “teste de 

dificuldade” na seguinte ordem: 

  

1) apresenta as etapas do teste e os graus de dificuldade (linhas 95 e 96):           “então 

um teste apresenta várias:: tarefas:: em graus diferentes de dificuldades”;  

2) informa que as primeiras tarefas são fáceis: “ então... as primeiras tarefas são tarefas 

fá::ceis...” (linha 98);  

3) na sequência, ela explica que as tarefas vão ficando mais complexas e informa até 

que nível o indivíduo pode chegar em: “então se verifica... em que medida o 

indivíduo conse::gue...” (linha 101); 

4) a conclusão das informações anteriores acontece a partir da linha 103 em: “então vê 

através... das dificuldades das tarefas... se verifica em que grau o indivíduo se 

encontra ...” (linhas 103 a 105). 

 

A partir da linha 105, a professora inicia uma nova sequência tópica na qual exemplifica um 

desses testes, citando o “teste de Binet”: “então por exemplo teste de Binet... teste de 

inteligência de Binet...” (linhas 105-106). 

 

No inquérito 388, o uso do marcador então é menos recorrente que no 377 (analisado 

anteriormente), mas ainda assim, é bastante usado. O tema é voltado às questões de 

economia: “a demanda da moeda”. O primeiro uso do então aparece na linha 9 (segmento 

4), momento em que a aula já havia sido iniciada e o tema “moeda” havia sido introduzido 

pelo professor. A repetição do marcador se dá apenas na linha 75.  
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Segmento 4 

 

 
                                                                                                       EF SP 388 

 

O professor abre a aula retomando um tópico da aula anterior, que não vimos, mas é 

comprovado pelo uso da frase “... e nós vimos que existem dois tipos de oferta de moeda...” 

(linhas 1 e 2). Na linha 8, ele encerra esse tópico, o que comprovamos quando, após à 

palavra “banco”, ele utiliza o marcador bom para iniciar novo tópico.  

 

Nota-se, na linha 9, que o então foi usado de maneira atípica; o professor optou pelo 

marcador bom numa sequência em que os dois marcadores aparecem muito próximos em: 

“... bom hoje então a gente vai começar...”, indicando-nos que os dois foram utilizados como 

iniciadores de UC. Por esse motivo, dissemos que foi uma sequência atípica, pois se os dois 

marcadores bom e então exercem papel de introdutor de tópicos, um deles poderia ser 

dispensado pelo professor. Contudo, sequências tópicas como essas servem para lembrar-

nos que a língua falada não é um conjunto de normas com padrões 100% estáveis. Ao falar, 

o locutor refaz constantemente seus mecanismos linguísticos para se fazer entender pelo 

seu(s) interlocutor(es). 

 

Uma observação relevante a ser registrada sobre o inquérito 388 (que só foi possível de ser 

feita ouvindo-se o áudio), é que o professor, enquanto fala, também faz anotações na lousa 

durante toda a aula. É possível dizer que essa ação ajuda o professor a obter mais tempo 

para formular as próximas sequências de fala. Por meio do material sonoro, também 

conseguimos perceber que, por estar escrevendo, o professor faz pausas bem espaçadas e 

longas, o que ocasiona silêncios maiores entre uma fala e outra. 

 

Nos inquéritos 405 e 124, constatamos as menores ocorrências do marcador então, 35 e 25 

vezes, respectivamente. No inquérito 405, a abertura de tópico com o uso do então 

acontece logo na primeira linha, conforme podemos observar no segmento 5, adiante. 
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Segmento 5 

 

  
                                                                                                                                    EF SP 405 

 

Vimos, em (5)29, um exemplo da ocorrência do marcador então como introdutor de tópico, 

uma vez que ele ocorre na abertura da aula e no início da UC (linha 1) em: “(...) então nós 

vamos começar pela Pré-História...” 

 

No inquérito 124, houve a menor recorrência do então. Verificamos que o professor faz a 

manutenção e sequenciamento dos tópicos tentando variar os tipos de marcadores usados. 

Vejamos o segmento 6: 

 

Segmento 6: 

                  

 
                                                                                                             EF SP 124 

 

Em (6), o tema da aula é “A influência da língua na personalidade do indivíduo”. Notamos, 

tanto pela transcrição quanto pela audição da aula, que há uma preocupação maior com a 

participação dos alunos; o professor tenta dar mais chances dos alunos interagirem na aula, 

com perguntas diretas aos interlocutores, usando inclusive, o marcador então para tal 

intento, por exemplo, em: “então vamos ajudar os colegas” (linha 7).                                                                                                                                                                  

O professor solicita, pela primeira a vez, a participação dos alunos na linha 6, com a 

                                                           
29

Cumpre-nos dizer que, dos quatro inquéritos analisados, essa aula é a única do antigo curso secundário. 

Dizemos isso apenas com o intuito de apontar que o tempo de aula, nesse segmento, é semelhante ao das aulas 

universitárias.  
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pergunta “quem estava aqui?”. Ouve-se, no áudio, uma sobreposição de vozes dos alunos, 

que, todavia, não respondem efetivamente o que o professor perguntou.  Há nova 

solicitação de participação na linha 7, quando ele utiliza o marcador então com a função de 

introdutor de UC  em: “ então quem me diz alguma coisa vamos ajudar os colegas...”. O 

marcador dá ideia de reforço do pedido, dada a entonação indagativa com que o enunciado 

foi falado pelo professor, o que pudemos confirmar na audição do trecho. 

 

Os segmentos apresentados na análise do marcador conversacional então são alguns 

exemplos que nos servem de demonstração dos diversos papéis desempenhados por esse 

marcador de natureza versátil. Nós o encontramos no início e no meio de UC, tópico ou 

subtópico, nas mais diversas funções. Contudo, sabemos que as análises aqui 

apresentadas não devem ser consideradas completas, haja vista conhecermos outros 

trabalhos dedicados somente a esse marcador. 

 

2) MARCADOR CERTO? 

 

O segundo MC mais recorrente nos quatro inquéritos analisados é o marcador certo?. O 

inquérito em que ele mais ocorreu foi o 388, com 53 ocorrências. Seguindo a classificação 

gramatical, certo é uma palavra que, dependendo do contexto, poderá ser usada como 

adjetivo ou pronome indefinido. 

 

Quanto às classificações no texto conversacional, podemos incluí-lo no grupo de sinais 

produzidos pelo locutor (Marcuschi 1986), geralmente no final de UC. Sobre as funções, 

podemos afirmar que esse marcador também assume mais de uma função, variando 

conforme o decorrer do tópico conversacional.  

 

Risso (2006: 424) o classifica (a) ora como interrogativo, (b) ora como assertivo e responsável 

basicamente pela checagem ou confirmação de papéis de locutor/ interlocutor durante o 

evento comunicativo. Urbano (2015) defende que esse marcador assume uma sobreposição 

de funções e, ambos os autores, adotam um enfoque textual-interativo. É, segundo o autor, 

um marcador fático de natureza ou entonação interrogativa, produzido após enunciados 

declarativos feitos pelo próprio locutor. Vejamos o segmento 7 a seguir: 

 

Segmento 7  

 

 
                                                                                                                 EF SP 388 
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Vemos, nesse segmento do inquérito, cujo tema é a oferta de moeda, que o professor inicia a 

aula informando que existem dois tipos de oferta de moeda, introduzindo o primeiro tópico 

conversacional. Em seguida, ele vai explicar que são dois agentes que criam moeda: 

inicialmente, afirma que é o banco comercial e, antes de inserir o segundo agente que cria 

moeda, ele reformula o que disse utilizando o marcador isto é (linha 4), ampliando a 

informação anterior de “banco comercial” para “os bancos comerciais e o Banco...Central...”.  

 

O docente encerra a UC com o marcador certo? (linha 5) com função fática, apenas 

garantindo seu canal de comunicação com os alunos. Ao mesmo tempo, consegue dar 

continuidade ao tópico, esclarecendo o papel dos dois agentes (Banco Central e bancos 

comerciais) no processo “o Banco Central de uma forma mais direta e os bancos 

comerciais...” (linhas 5 e 6). 

 

Ainda no mesmo inquérito, no segmento 8, a seguir, é possível observamos o uso do 

marcador certo? com uma função diferente da anterior: 

 

Segmento 8 

               

                                                                                                       EF SP 388          

 
Nas linhas 61 e 62, em: “... e nós vamos verificar vamos tentar explicar por que...”, o professor 

começa uma sucessão de falas com a qual ele visa chegar ao tópico principal dessa UC, que 

é “demanda de moeda é uma função”. Na sequência, a partir da linha 67, ele efetivamente faz 

uma exemplificação, utilizando o marcador oracional: “vamos supor... que um assalariado...”.  

 

O exemplo do professor segue até a linha 72 e é dado por ele com a finalidade de 

exemplificar uma situação para explicar o tópico anterior. O fim do exemplo é marcado pelo 

certo? com o objetivo de conferir se, com o exemplo dado, a informação foi compreendida 

pelos alunos. Notamos isso, pois, logo após, ele conclui o exemplo dizendo: “quarenta 

cruzeiros ao dia ao final do trigésimo dia... ele está a zero...” de maneira fática, como forma 

de manter sua comunicação com os alunos. 
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Em (9), o que se observa é uma sucessão do uso do marcador certo? na mesma sequência 

tópica, totalizando três repetições, entre as linhas 241 e 243. Vejamos o segmento: 

 

Segmento 9 

    

                                                                                                                                           
EF SP 388 

 

O professor introduz novo tópico, iniciado pelo marcador bom, na linha 236. Nesse tópico, ele 

começa a explicar o motivo pelo qual as pessoas retêm moeda ao invés de investir. Na linha 

241, ele utiliza, pela primeira vez nessa sequência, o marcador certo?, porém, com estrutura 

atípica em comparação com as anteriores – geralmente, após uma frase afirmativa. Aqui, o 

marcador foi usado da seguinte forma: “por que as pessoas ficam com dinheiro no bolso ao 

invés de... comprar o título algo que renda para ele... ou uma... comprar uma casa um 

imóvel... certo?”. Observamos que o professor faz uma pergunta e não uma afirmação antes 

da utilização do marcador. Em seguida, responde a própria pergunta em: “essa ideia porque a 

moeda é procurada... como se fosse um bem... certo?... procuradas por terceiros certo?”. Nos 

três casos, a função do marcador é fática, o que mantém a comunicação com os alunos. 

 

Acreditamos que a sucessão de certo? indica automatismo na fala do professor, algo que ele 

usa independentemente de uma resposta dos alunos. Fazemos tal constatação quando 

reconhecemos, na sequência do segmento 9, que o marcador certo? – encontrado 

basicamente marcando posição final de UC – não tem, na maior parte do trecho, a função de 

finalização de UC; pelo contrário, nesses casos destacados, foram utilizados no meio de UC. 

 

No inquérito 405, a recorrência do certo? não foi muito expressiva: totalizou 18 repetições. A 

professora utiliza pouco esse recurso durante os 35 minutos de aula, como vemos no 

segmento 10, adiante: 

 

A primeira ocorrência se dá apenas na linha 24; antes disso, ela utiliza somente um outro 

marcador de final de UC (linha 5), que é o marcador composto não é?. Após essa sequência, 

ela não utiliza mais nenhum outro marcador final para dar continuidade aos tópicos 

conversacionais, exceção feita ao recurso de pausa.  
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Segmento 10 

 

                                                                         
EF SP 405 

 

 

Temos que a professora inicia a aula com o marcador então (linha 1), introduzindo o tópico 

Pré-História. Depois, afirma que os alunos já sabiam que se tratava do período paleolítico (“... 

como todos vocês sabem... não é?...”). Avançamos, então, até o momento em que a 

professora utiliza o marcador em análise, na linha 24, em que ela encerra os subtópicos a 

respeito da Pré-História e conclui a UC com o marcador certo?.  

 

Para nós, fica evidente, no trecho que vai da linha 1 até a 24, que a professora quase não 

utiliza marcadores verbais interrogativos, nem com função de finalizadores de UCs, nem em 

sua função fática. Ainda assim, a continuidade das ideias e a manutenção das sequências 

tópicas transcorrem normalmente. 

 

Os marcadores com entonação interrogativa geralmente desempenham função fática, uma 

espécie de busca de aprovação daquilo que foi dito, posicionando-se após uma declaração 

afirmativa ou interrogativa. No caso do marcador certo?, é mais comum que ele ocorra após 

enunciados afirmativos, porém, vimos na análise que o professor pode utilizá-lo após uma 

sentença interrogativa, como em “por que as pessoas ficam com dinheiro no bolso ao invés 

de... comprar o título algo que renda para ele... ou uma... comprar uma casa um imóvel... 

certo?” (linhas 238-241). 

 

3) MARCADOR MAS 

 

Conforme nos respaldam os estudos dos quais partimos nesta pesquisa, os marcadores 

conversacionais podem ter funções tanto no plano textual, quanto no plano interacional. O 

mas é um exemplo disso. É um MC verbal, lexicalizado, com valor de conectivo (plano 
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textual) na descrição gramatical, sendo classificado na ordem das conjunções adversativas. 

Mas também é marcador basicamente sequenciador (plano interacional), como defendeu e 

mostrou Risso (2006). Já Urbano (2006) o classifica como MC basicamente interacional. 

Trata-se, portanto, de um marcador que pode ter função de sequenciador de tópicos e, 

também, atuar como iniciador de UC, tópicos ou subtópicos.  

 

É relevante também apontar para Urbano (2006), que estudou as funções do mas e enfatizou 

a sua natureza mais tipicamente interacional, uma vez que (a) é estratégia para tomada de 

turno quando, em um diálogo, por exemplo, o interlocutor (da vez) assume o turno que estava 

em posse do locutor; e (b) é engate para digressão opinativa, que acontece quando o falante 

reorganiza seu argumento dentro do seu próprio turno, com intuito de reforçar algo. É isso 

que podemos conferir nos exemplos a seguir, retirados dos inquéritos:  

 

(Exemplo de a) 
  
(394) Inf. “... Equimênedes de Creta dizia “todos são mentirosos”... certo?... ele estava dizendo a 

verdade ou a mentira?... quem me diz?...” 
(397) Loc. acidental a mentira... 
(398) Inf. a mentiRA?... mas se ele dizia todos os cretenses são mentirosos ele estava mentindo 

portanto estava dizendo a verdade...” (EF SP 124). 

 
(Exemplo de b) 
 
(329) “... os índios olhavam viam a coisa ficavam LOUcos de alegria mas gargalhavam de alegria...” 

(EF SP 124). 

 

O autor refere-se, também, à função de sequenciador, fazendo o diálogo prosseguir. 

Vejamos: 

 

Segmento 11 

 

 
                              EF SP 124 

 

A ocorrência mais alta desse marcador nos inquéritos selecionados se deu no 124, pelo qual 

iniciamos nossa análise. O segmento apresentado tem como tema a influência da língua na 

personalidade do indivíduo. Nele, uma nova UC é iniciada na linha 148 com o marcador 

introdutor de tópico então, quando o professor explica o que é mito. Observamos o uso do 
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mas na sequência de outro mas (“... que pode obedecer a variações mas há uma história no 

mito... mas::... uma vez que se desenvolve este drama do mito...)” (linhas 152-154).  

 

Nessa sequência, o professor afirma que “o mito é algo que aconteceu”... e “que pode 

obedecer a variações”. Ele reorienta seu comentário, tornando-o mais detalhado no trecho a 

seguir destacado: “mas há uma história no mito... mas... uma vez que se desenvolve este 

drama do mito...”, inclusive com ênfase na voz sobre o mas, o que constatamos pelo material 

sonoro.  

 

Macedo e Silva (1996) listam o mas como argumentador. Vejamos:  

 
Segmento 12 
 

    

     

                                                                                                                                                EF SP 124 

 

Nesse trecho, o professor estava falando sobre René Descartes para, em seguida, relembrar 

outra figura histórica, Leonardo da Vinci. O professor cita ainda Gioconda, que vai ser o foco 

do tópico naquele momento. É a essa obra que ele se refere quando utiliza o marcador mas 

duas vezes (“... e diz asneiras... mas na Gioconda... mas especialmente na Ceia há essa... 

perspectiva...”) (linhas 93-94). O primeiro mas funciona como estratégia para introduzir o 

tópico seguinte; já o segundo indica uma estratégia de reforçar que, em Gioconda, e 

especialmente na Ceia, havia “as famosas perspectivas de fuga” (linhas 95-96).  

 

Outra função do marcador mas pode ser observada nos segmentos 13 e 14. Trata-se de 

função bastante utilizada pelos professores, em sala de aula, e uma função peculiar ao 

marcador, que é marcar argumentação contrária ao que foi dito anteriormente. Vejamos: 

 

Segmento 13 
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                                                                                                                                           EF SP 124 

 

Segmento 14 

 

                                                                                   
                                                                                                                                EF SP 124 

 

Em ambos os segmentos, vemos que o professor utiliza o mas como recurso para inserir 

argumentação contrária ao que foi dito anteriormente: em (13), isso acontece em “... é que 

existem hábitos linguísticos... mas::... a língua não encerra dentro de si...” (linhas 475-476). 

Ele explica que uma determinada palavra em alemão pode ser interpretada de mais de um 

ponto de vista e que existem maneiras diferentes de se dizer algo, a língua não é algo que se 

encerra em si mesma.  

 

Semelhantemente, no segmento 14, essa função ocorre no trecho: “... a língua... organiza... o 

mundo dos atos humanos significativos... mas não se pode dizer... que a língua transmite 

todo o sentido profundo de uma cultura...” (linhas 387-389). O marcador mas exerce, nesse 

trecho, função adversativa, ou seja, ocorre na argumentação contrária ao que foi dito 

anteriormente, que a língua organiza os atos humanos, mas (sentido de porém) não transmite 

todo o sentido de uma cultura.  

 

4) MARCADORES NÉ? NÃO É? 

 
Na gramática normativa, né? é classificado como advérbio que resulta da contração do 

equivalente não é?, usado normalmente em enunciados ou contextos informais. Na língua 

falada, o né? é, por excelência, um marcador muito utilizado também em situações 

comunicativas mais informais. Entretanto, isso não é uma regra: pudemos comprovar no 

levantamento feito no corpus desta pesquisa, que se caracteriza por um contexto formal, 

ainda mais considerando a década em que essas aulas aconteceram (1970), período em que 

podemos dizer que havia mais formalidade nas aulas do que hoje, de modo geral.  
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Esses marcadores são considerados basicamente interacionais, fáticos por natureza e de 

entonação interrogativa (Urbano, 2006). São produzidos pelo locutor depois de enunciado 

declarativo feito por ele mesmo. Geralmente, são usados na busca de assentimento ou 

aprovação a respeito daquilo que foi dito pelo locutor. Desse modo, apresentam-se sempre 

com entonação interrogativa como se o locutor quisesse dizer não é verdade? ou você 

concorda?, esperando que a resposta seja sim.  

 

Normalmente, em conversações espontâneas, alguns interlocutores, ao não concordarem 

com a sentença em relação à qual se espera assentimento, evitam o silêncio ou o uso de 

algum outro marcador (prosódico como uhn uhn, por exemplo) por temerem que essas ações, 

ainda que implicitamente, pareçam uma concordância em relação àquilo que foi dito.  

 

Urbano (2006) ainda traça um percurso do né? que teria como gerador o isso não é verdade? 

– não é verdade? – não é?/ num é? – né?. Segundo ele, o né? é uma das formas semânticas 

e fonéticas mais esvaziadas entre todas. Ele compara esses dois MCs às chamadas tag 

questions30.  

 

Dada a informalidade desses marcadores, presume-se que, em contextos altamente formais, 

eles não apareçam ou não deveriam aparecer. Entretanto, como já dissemos anteriormente, o 

marcador né? é usado com recorrência nas aulas analisadas. 

 

Esses marcadores são comumente apontados pelos teóricos como marcadores finais, 

conforme já verificamos no capítulo 2. Todavia, constatamos em nossa análise que, no 

inquérito 377, a professora nem sempre utiliza o né? nessa posição. Podemos afirmar que os 

marcadores né? e o não é? também são usados no meio de UC, afirmação reforçada ouvindo 

a gravação das aulas. Vejamos os trechos analisados: 

 

Segmento 15 

  

                                                                                                               EF SP 377 
                                                                                                 

                                                           
30

 Interrogativas tags - em inglês são utilizadas, principalmente, para confirmar uma afirmação dita na frase. Tag 
significa acréscimo/arremate. 
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Por ser início de aula, a professora tenta “engatar” o assunto, como se ela estivesse 

buscando na memória o ponto exato daquilo que ela se propôs a abordar, evitando, talvez, 

um silêncio que ela tenha julgado inadequado. 

 

O trecho apresentado no segmento 15 se refere ao início da aula, que tem como tema central 

“testes que medem os níveis de capacidade de um indivíduo”. Destacamos, inicialmente, que 

o marcador né? é usado pela primeira vez apenas na linha 29 e, a partir daí, as repetições 

passam a ocorrer. A UC, que se inicia pelo marcador oracional então veja bem (linhas 24 e 

25), encerra-se quando ela utiliza a frase “então o teste já pressupõe que ele tem uma medida 

objetiva... né?” (linha 29). Temos, nesse trecho, a utilização do marcador né? finalizando a 

UC, apenas com função fática, para que, na sequência, nova UC se inicie com outro 

marcador então. Passemos ao próximo segmento: 

 

Segmento 16 

 

 

                                                                                                                                              EF SP 377 

 

No trecho apresentado, segmentamos a UC da seguinte forma: ela inicia com o marcador 

bom na linha 58, “... bom... como teste de realização... nós temos... testes de velocidade...”, e 

segue até a linha 64, quando é encerrado o tópico com o uso do marcador né?. Nessa 

primeira ocorrência do marcador, identificamos seu uso marcando o encerramento da UC, 

novamente com função fática.  

 

Contudo, o seguinte né? não se posiciona no final da UC. Nessa última ocorrência “... se 

vocês tiverem que realizar... umas fazer umas continhas né? (linhas 67-68), é perceptível que 

a UC não se encerra nesse momento: a professora apenas utiliza o marcador na sua função 

fática, para verificar se sua explicação está chegando ao aluno, mas continua o assunto na 

mesma UC. 

Assim, mesmo sabendo que a localização do marcador não é algo fixo e tomando como base 

uma preferência dos falantes pelo né? e pelo não é? em posição final, ficou bastante evidente 
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para nós o uso do marcador né? (no caso do inquérito 377) em posição medial de UC, e não 

apenas em posição final. Vejamos outros exemplos: 

 

Segmento 17  

                                                                

                               

  

                                                                                                                      EF SP 377                                                                    

 

Observamos o seguinte em (17): a professora inicia uma sequência tópica com o marcador 

bom (linha 114) e, mesmo sem concluir toda a sequência tópica, utiliza o marcador né? em 

posição medial, como vemos em a) “... bom os testes de (aptidão) que eu falei para vocês 

né?...” (linhas 114-115); b) “esta realização se asseme::lha por exemplo...a: uma: situação ( 

)...né?...” (linhas 117-119), também em posição medial e  c) “certas aptidões: certas outras 

tarefas...né? secunDÁrias...” (linhas 120-121). É perceptível a utilização do marcador né? 

antes mesmo de a sequência tópica ser completada nos trechos a, b e c. No último trecho, 

além de destacarmos a função fática desse marcador, comprovamos a possibilidade de sua 

ocorrência em posição medial, o que nos faz reconsiderá-lo quanto à sua posição em final 

de UC e, consequentemente, à sua função apenas de finalizador, principalmente nesse 

inquérito. 

 

Também constatamos, nessa aula, devido à quantidade de repetições do marcador e à 

localização medial deles nas UCs, que indica seu uso antes mesmo de as UCs serem 

concluídas, que tal marcador é um recurso que a professora utiliza de maneira praticamente 

automatizada. 

 

Já no inquérito 124, o marcador não é? ocorre, na maior parte do tempo, em final de UC, o 

que lhe confere uma dupla função: a fática e a de finalizador de UC, exceção feita às UCs 

em que ele ocorre em posição medial. É o que veremos no segmento 18: 
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Segmento 18 

        

 

                                                                                                                                              EF SP 124 

 

Procedemos à seguinte segmentação do trecho apresentado: a UC tem início na linha 40 

com o uso do marcador isto é: “isto é como eu disse a vocês... uma das ideias fundamentais 

no ocidente...” (linhas 41-42), que serve para explicitar o tema da aula. A partir daí, o 

docente discorre sobre o assunto, até que, na linha 44, faz uma comparação entre a vida e 

uma “viagem pelo vale das lágrimas”, momento em que pergunta: “vocês já não ouviram 

isso?” (linhas 45-46). Nesse momento, ele explica melhor sua pergunta ao associar a 

expressão “viagem ao vale das lágrimas” aos sermões da igreja católica: “tem alguns 

católicos que... vão à igreja ao domingo... e ouvem sermões não é?” (linhas 46-47), 

encerrando a UC.      

 

Notamos que, no trecho em que o marcador ocorre, o professor utiliza uma frase com 

entonação interrogativa, possível de ser percebida com o material sonoro. Estrutura atípica 

ao uso do não é? que, geralmente, ocorre em declarações afirmativas. Verifica-se, portanto, 

nesse trecho, sua função fática e de finalizador de UC.                      

 

Apesar de a utilização do não é? no inquérito 124 ter sido mais recorrente em final de UC 

(12 ocorrências), localizamos algumas ocorrências em posição medial. Acompanhemos uma 

delas: 

 

Segmento 19 

 

 

                                                                                                                   EF SP 124 
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Em (19), notamos que, na primeira ocorrência do marcador não é? (“porque não há mais 

postes de madeira os postes todos são todos de cimento não é?... de concreto...” – linhas 

267-268), o professor não conclui a UC: na verdade, ele complementa a palavra cimento 

com a expressão de concreto, após a ocorrência do marcador. Para nós, trata-se de uma 

ocorrência do marcador com a função fática.  

 

Ambos os marcadores, né? e não é?, exercem, basicamente, a função fática, cujo objetivo é 

manter a comunicação com o aluno, justamente pelo fato de o professor manter por muito 

tempo a posse da palavra durante o decorrer das aulas. Além disso, vimos que, em alguns 

trechos, eles desempenharam a função de finalizadores de UC. 

 

5) MARCADOR BOM  

 

A palavra bom assume, dentro da gramática normativa, a classificação de adjetivo. Na 

língua falada, bom tem essa classificação de adjetivo completamente modificada. É um 

marcador conversacional verbal lexicalizado que, segundo Risso (2006), se constitui como 

segmento prefaciador de turnos, UCs, tópicos e subtópicos e é visto como recurso 

preparatório de declarações sequentes.  

 

Nas aulas, esse marcador introduz novos tópicos e sinaliza cada etapa no desenvolvimento 

do assunto, com finalidade didática, pois direciona a compreensão dos alunos. Por ser 

prefaciador, sua posição nas UCs é majoritariamente inicial, conforme o levantamento de 

posições feito no levantamento dos dados. Vejamos essa aplicação nos seguintes trechos 

(20 e 21): 

Segmento 20  

                                                     

                                                                                                                                       
EF SP 405 

                                                                                                                                 

Em (20), o tema da aula a que se refere o trecho destacado é “a arte pré-histórica”. 

Entendemos pelo contexto que a docente aborda um tópico sobre a dificuldade em criar um 

retrato de alguém que não se conhece. Após toda a explicação acerca dessas dificuldades, 
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na linha 384, ela sinaliza que algo novo vai ser tratado e que o assunto anterior foi 

completado em (“... BOM... então chegamos aqui eles vão criar uma arte... naturalista 

realista...”), inclusive com entonação enfática, verificada com o uso das letras maiúsculas e 

percebida, também, na audição do material sonoro.                                                                                                 

 

Ainda em (20), a professora utiliza novamente o marcador bom a fim de inserir novo tópico 

(“... bom... outra coisa que nós vamos ver.. nos slides na na aula que vem...”. – linha 388). 

Observamos que, em ambos os casos de (20), o marcador introduz tópico novo, bem como 

é responsável por iniciar uma nova UC.  

 

No segmento 21, verificamos uso semelhante: 

 

Segmento 21: 

                   

  

EF SP 388 

 

Em (21), o uso do bom, como introdutor de UC, fica bastante evidente. No entanto, nesse 

trecho, o marcador não introduz assunto novo, mas funciona como sequenciador do tema 

iniciado anteriormente, que ainda é sobre os motivos pelos quais as pessoas retêm moeda 

(“... bom... segundo motivo... pelos quais se retém moeda como tal...” – linhas 236-237).                                                                                        

  

Vejamos outras passagens com ocorrências desse MC nos segmentos 22, 23 e 24: 

 
Segmento 22 

           

 

                                                                                                                                    EF SP 405 
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Segmento 23 

 

 

                                                                                                                       EF SP 377 

 

Segmento 24 

                  

 

                                                                                                                                                EF SP 124 

 

Em (22), (23) e (24), temos exemplos em que o marcador bom exerce papel fundamental na 

articulação tópica, ajudando na organização geral do texto, ora como a) responsável por 

iniciar UC, no segmento 22 (“... bom... então primeiro em nível de tema...” – linha 150); ora 

como b) apresentação de tópico, no segmento 23 (“... bom... como teste de realização nós 

temos... testes de velocidade...” – linhas 58-59); e, por fim, como c) responsável por 

particularizar o assunto, no segmento 24 (“... bom... um exemplo clássico” – linha 253).  

 

O marcador bom teve 100% de suas ocorrências em posição inicial, com função 

essencialmente prefaciadora de UC, como introdutor de tópico e/ou subtópico, 

desempenhando papel essencial na articulação entre as ideias, principalmente nas aulas. 

As passagens onde ele ocorre ficam bem demarcadas devido às suas funções que auxiliam 

na progressão do tema. 

 

6) MARCADOR POR EXEMPLO 

 

Trata-se de palavra expletiva que se assemelha aos advérbios por ser invariável. É 

classificado em algumas gramáticas como locução denotativa ou explicativa. Na língua 

falada, esse marcador verbal lexicalizado pode assumir a função de basicamente 

sequenciador, segundo os estudos de Risso (2006), ou ser um marcador esclarecedor, de 

acordo com Macedo e Silva (1996). Tais denominações nos pareceram bastante 

apropriadas por serem exatamente essas as funções que desempenham, conforme 

veremos adiante. 
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Com tais funções, não fica difícil entender por qual motivo esse MC apareceu com 

recorrência expressiva em dois dos quatro inquéritos, principalmente no que tange à função 

de esclarecedores. O próprio contexto nos leva a essa percepção, afinal, o objetivo do 

professor, durante as aulas, é o de esclarecer um ou mais assuntos e possíveis dúvidas que 

surgirem. Para isso, recorre, constantemente, a exemplos que o auxiliem a saná-las. 

Vejamos como tal recurso se aplica nas aulas: 

 

Segmento 25 

 

 

                                                                                                                      EF SP 377 

 

Em (25), uma UC é iniciada pelo marcador bom na linha 58, na qual a professora explica 

sobre alguns testes que medem a capacidade dos indivíduos na realização de tarefas 

diversas. No trecho, ela menciona que, entre os testes de realização dessas tarefas, existe 

um tipo de teste específico, o teste de velocidade (linha 59). Ao definir a utilidade do teste, 

ela exemplifica uma das habilidades que ele verifica no indivíduo (“o indivíduo... realiza:: as 

tarefas... num determinado ritmo por exemplo...” – linha 61). 

 

O que se observa é o uso do marcador por exemplo numa de suas funções mencionadas 

anteriormente, que é a de esclarecer, exemplificar uma das utilidades de algo, no caso, o 

teste de velocidade. Verificamos, ainda, que na ocorrência em tela, o marcador ocorreu em 

posição final de UC. Analisemos, no segmento 26, outro caso em que o mesmo marcador 

ocorre: 

 

Segmento 26 

                 

 

                                                                                                                      EF SP 377 

 

Esse trecho se refere à mesma aula a que pertence o segmento 25. Todavia, em (26), o 

marcador ocorre no início da UC, introduzindo novo subtópico. Ele coocorre com o marcador 
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então, formando o marcador verbal oracional então por exemplo, que também é um MC 

bastante utilizado pelos professores nas aulas. Juntos, os marcadores assumem a função 

de prefaciadores (“... então por exemplo nós temos um padrão de que...” – linhas 83-84) e 

exercem sua função de esclarecedor, exemplificando que, com o teste, verificam-se certos 

padrões do indivíduo. 

 

Vejamos mais duas ocorrências (segmentos 27 e 28):  

 

Segmento 27 

 

        

            

                                                                                                                                       EF SP 405 

 

Em (27), a aula é sobre a arte pré-histórica e o assunto no trecho é a dificuldade em pintar 

imagens em lugares escuros. Temos, a partir da linha 249, o início de uma UC, começado 

com o uso do MC então, em que a professora explana: “então não haveria sentido em 

pinTAR... iMAgens:: num lugar escuro...”, o que foi finalizado na linha 255 com o marcador 

certo?. 

 

Nova UC é iniciada, justamente com o uso do marcador por exemplo (“por exemplo numa 

igreja hoje você tem imagens que representam...” – linhas 255-256), com a função de 

esclarecer por meio da comparação entre a igreja clara e a caverna escura, pois a 

possibilidade de enxergar imagens numa igreja, por ser um local claro, é  maior, o que não 

seria possível na caverna escura. 

 

Segmento 28 

 

                     

                                                                                                                                               EF SP 377 
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Observamos nesse recorte do inquérito 377, a ocorrência do marcador por exemplo em 

posição diferente das anteriores. Observamos claramente, na linha 207, o marcador 

localizado no meio de UC em: “... se verificou:: que::.. .éh::... pessoas... com quinze anos por 

exemplo atingiam o nível oito... (linhas 207-208). Nesse caso, o marcador assume a função 

de conectivo entre o que a professora diz sobre as pessoas e a idade em que elas atingiam 

determinado nível dentro do teste, além de exemplificar a idade das pessoas citadas no 

teste.  

 

O que se pode constatar é que o marcador por exemplo transita entre as posições iniciais, 

mediais e finais. No entanto, suas funções de esclarecedor de informação, responsável pela 

conexão e sequenciamento de ideias se mantêm.  

 

3.4 Discussão dos resultados 

 

O levantamento dos MCs nas EF selecionadas nos garantiu resultados que consideramos 

significativos. Tendo por base as análises, constatamos que, no contexto formal da sala de 

aula, a recorrência no uso dos marcadores conversacionais pode ser justificada pela: 

 

a) necessidade constante de manutenção da interação conversacional entre o professor e 

os alunos; 

b) natureza assimétrica da interação; conforme mencionamos, nas interações analisadas, o 

tempo de posse da palavra do professor é superior ao dos alunos, o que demanda o uso 

de estratégias para evitar os silêncios prolongados e para garantir a atenção dos 

discentes; 

c) importância que os MCs assumem na organização das sequências tópicas e subtópicas, 

o que garante um melhor desenvolvimento das ideias ao longo da exposição didática. 

 

Vimos, ainda, que alguns marcadores desempenham funções específicas de acordo com: 

 

1) as posições que ocupam numa determinada unidade comunicativa; dependendo de 

onde são utilizados, marcadores como então, né?, não é?, certo? e mas têm sua função 

alterada31; 

2) a sua própria natureza funcional: se o marcador geralmente assume a função de “ligar” 

uma sequência à outra (por ser um conectivo, por exemplo), sua função será sempre a 

mesma, ainda que sua posição varie. É o que pudemos observar no caso de 

marcadores como por exemplo e bom. 

                                                           
31

 As funções desses marcadores em nosso corpus serão discutidas mais adiante neste capítulo. 
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No que tange às posições, podemos ver, no Quadro 13 a seguir, uma comparação entre as 

ocorrências de nosso corpus, somadas nos quatro inquéritos, e as posições mais 

recorrentes dos marcadores nos corpora analisados pelos teóricos citados nesta 

dissertação. 

 

Quadro 13 – Posições dos MCs no corpus e posições nos corpora dos autores 
 

MARCADOR      NESTE ESTUDO  NOS DOS AUTORES 

         Inicial Medial Final            

Então 100 106  0                 Inicial/ medial/ final  

Mas  20  27  0                 Inicial/ medial 

por exemplo   5  28  4                 Inicial  

Bom 32   0  0                 Inicial 

né?  0 32 27                Final 

não é?  0   6 19                Final 

certo?  0 74 71                Final  

                                                                                                      Fonte: elaborado pela autora 

 

Observando com atenção o quadro apresentado, constatamos que as posições dos 

marcadores em nosso corpus variaram se comparadas com as posições ocorrentes nos 

estudos dos autores que utilizamos nesta dissertação. Verificamos que 

 
a) há coincidência nas posições previstas para os marcadores bom (no início de UC, 

tópico ou subtópico), então e mas (nas posições inicial e final). Convém destacar, no 

entanto, a ausência, em nosso corpus, do marcador então em posição final. 

Conforme vemos no Quadro 13, nas EF analisadas, as posições finais das UCs são 

frequentemente ocupadas pelos marcadores fáticos interrogativos né?, não é?, 

certo?; 

 
b) os marcadores interrogativos né?, não é? e certo?, geralmente considerados 

finalizadores de UCs, ocorreram em número expressivo também em posição medial. 

Entendemos que isso se explica graças à função predominantemente fática desses 

MCs, que auxiliam na manutenção da interação verbal do professor com os alunos – 

função à qual retornamos adiante; 

 

c) o marcador por exemplo, que aparece relacionado nas teorias apenas como inicial, é 

utilizado, na fala dos professores, nas três posições dos segmentos tópicos, 

introduzindo exemplificações de algo dito em diferentes momentos. Embora esse 

marcador não seja muito citado nos estudos que tomamos como referência, 
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identificamos que sua utilização é expressiva em alguns dos inquéritos analisados 

nesta pesquisa. 

 

Por certo, podemos também perceber algumas semelhanças entre as posições dos 

marcadores descritas pelos teóricos e as posições mais recorrentes em nosso corpus. 

Todavia, é importante sublinhar que a língua falada não corresponde a uma sucessão de 

regras 100% estáveis e que o contexto interacional da aula expositiva possui características 

conversacionais muito específicas. Nesse contexto, os marcadores operam como recursos 

multifuncionais que auxiliam na articulação dos tópicos e, por conseguinte, na organização 

global da aula. Logo, podemos considerar que o contexto e os objetivos da interação são 

fatores que influenciam nas posições ocupadas pelos marcadores durante a fala. 

 

No caso das aulas analisadas, notamos que alguns marcadores ocupam ora a posição 

inicial, ora medial, ora final da UC ou da sequência tópica, e que esse posicionamento é 

determinado pelas necessidades inerentes à consecução da sequência realizada pelo 

professor em determinado momento, bem como pela função exercida pelo marcador. Na 

análise de nosso corpus, o único MC que não apresentou flexibilidade quanto ao 

posicionamento na sequência foi o marcador bom, que apareceu em posição inicial em 

100% dos casos, seja como prefaciador de UC, seja como introdutor de tópico ou subtópico. 

 

Em contrapartida, o marcador conversacional por exemplo mostrou ser o mais flexível em 

relação à posição nas UCs, sendo utilizado nas posições inicial, medial e final. A 

versatilidade desse marcador é imprescindível à fala do professor para que ele possa citar 

exemplos em qualquer momento da fala, já que esse marcador verbal lexicalizado apresenta 

a função de esclarecimento e exemplificação, independentemente da posição ocupada. 

 

Outro destaque quanto à posição deve ser dado aos marcadores né?, não é? e certo? que, 

por hipótese inicial, seriam essencialmente finais. Porém, verificamos que, nos quatro 

inquéritos analisados, esses marcadores também são utilizados na posição medial. Essa é 

uma observação que julgamos importante, já que permite uma ampliação das reflexões 

acerca do uso dos recursos da língua falada. 

 

Além disso, vemos que o marcador então, classificado pelos teóricos como inicial, medial ou 

final, aparece, em nosso corpus, apenas nas posições inicial e medial, como introdutor e 

articulador de tópicos, não ocupando em nenhum momento a posição final. 

 

Quanto à função, observamos que os sete marcadores apresentam papéis similares nos 

quatro inquéritos, o que pode ser explicado pela semelhança na estrutura organizacional 



88 
 

das aulas analisadas (expositivas) e pela natureza assimétrica da conversação nessas 

interações. As funções desempenhadas pelos MCs podem ser vistas no Quadro 14.  

 
Quadro 14 – Funções dos marcadores no corpus  

  OCORRÊNCIAS POR INQUÉRITO 

MARCADOR FUNÇÕES 377 388 405 124 

 
né? 

Manter a comunicação com os 
alunos (fática) 

52 4 2 1 

Finalizador de UC 22 3 1 1 

 
não é? 

 

Manter a comunicação com os 
alunos (fática) 

3 10 0 15 

Finalizador de UC 3 7 0 12 

 
certo? 

 

Manter a comunicação com os 
alunos (fática) 

26 44 19 19 

Finalizador de UC 18 23 11 19 

 
então 

 

Prefaciador/introdutor de UC, 
tópico ou subtópico 

43 17 20 20 

Sequenciador/articulador de 
tópicos ou subtópicos 

26 36 22 22 

 
bom 

Prefaciador/introdutor de UC, 
tópico ou subtópico 

7 11 6 8 

 
 

mas 

Introdutor de UC 2 2 6 10 

Reorientador de argumento 0 0 1 5 

Introdutor de argumento 
contrário 

4 
 

4 2 11 

Sequenciador de tópico ou 
subtópico 

4 
 

4 3 16 

 
por 

exemplo 

Esclarecedor ou exemplificador 
de algo dito pelo professor 

22 
 

3 2 10 

Prefaciador/Introdutor de UC 1 
 

1 1 3 

Finalizador de UC 2 
 

0 0 1 

                                                                                                                           Fonte: Elaborado pela autora                                                                                                                      

 

A função fática dos marcadores interrogativos né?, não é? e certo? foi a de maior ocorrência 

nas quatro EF, considerando-se que os números indicados no quadro para essa função 

constituem o total geral de ocorrências dos marcadores nos respectivos inquéritos32. 

 

Tendo em conta que os três marcadores desempenham uma função fática nas aulas, 

observamos que o marcador né? foi o mais recorrente no inquérito 377, ao passo que o 

certo? foi o mais utilizado pelos professores dos inquéritos 388, 405 e 124. Além disso, 

vemos que o marcador não é? também foi utilizado em três dos quatro inquéritos, com maior 

ocorrência no 124. 

 

                                                           
32

 No Quadro 8 desta dissertação apresentamos o total de ocorrências por inquérito de cada marcador. 
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Esse resultado revela que, durante uma aula expositiva relativamente longa, o professor 

utiliza um marcador fático de sua preferência para manter a comunicação com os alunos 

sempre ativa. Contudo, o levantamento dos marcadores nos mostrou que não há um padrão 

de uso dos MCs de natureza fática entre os professores das aulas que analisamos. Há, na 

verdade, uma predileção de cada professor por um ou dois deles.  

 

Desse modo, percebemos que os professores utilizam os marcadores né?, certo?, e não é? 

tendo em vista a simples manutenção da interação com os alunos ou a busca por uma 

cumplicidade silenciosa, afinal, os marcadores interrogativos citados encerram perguntas 

retóricas, isto é, questões para as quais não se espera uma resposta efetiva. Dos três, o né? 

é o marcador mais esvaziado de sentido, pois não tem valor lexical algum. Já o certo? e o 

não é?, apesar de possuírem valor lexical e semântico na língua escrita, apresentam-se 

esvaziados de sentido na fala. Por isso, nas aulas analisadas, esses últimos são também 

utilizados apenas como recursos fáticos. 

 

Além disso, vimos que esses marcadores são classificados como finalizadores de UCs na 

maioria dos estudos (ver Quadros 13 e 14). Sendo assim, os resultados de nossas análises 

corroboram a dupla função dos marcadores interrogativos (função fática e finalizador de 

UC), embora mostrem variações nos seus posicionamentos, conforme expusemos 

anteriormente. 

 

Por fim, vimos que, dos marcadores interrogativos com função fática, o não é? foi utilizado 

em quantidade pouco expressiva (verificamos uma ocorrência considerável apenas nos 

inquéritos 124 e 388, respectivamente 15 e 10 ocorrências). Nesse caso, a dupla função 

também ocorre, ainda que se possa destacar a menor utilização desse marcador na 

finalização das UCs. Todas essas considerações nos levam a observar que, quando o 

professor fala, a preocupação está mais centrada na manutenção do processo interacional 

com seus alunos do que na organização estrutural do texto conversacional. 

 

Quanto à função do então, verificamos que, nos inquéritos analisados, as ocorrências 

dividem-se de forma equilibrada entre as funções de prefaciador de UC, tópico ou subtópico 

e de articulador das sequências tópicas ou sequenciador. Esse resultado confirma a função 

típica desse marcador no plano textual, que é a de organizar as sequências tópicas. Trata-

se, pois, de um articulador das informações relevantes para a execução e continuação de 

um segmento tópico.  

 

Como vimos nos quadros 8 e 13, o número de ocorrências desse marcador mostrou-se bem 

expressivo em nosso corpus (69 ocorrências no inquérito 377, 44 no 388, 35 no 405 e 25 no 
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124), o que nos levou a considerar que ele seja um MC característico da fala de professor. 

Pela observação dos quadros, podemos também verificar que o então é um marcador 

multifuncional que tem alta incidência nos quatro inquéritos. É importante ressaltar que a 

multifuncionalidade do marcador, influenciada pela organização que o professor tem de dar 

a suas ideias ao explicar os assuntos da aula, já havia sido apontada nos estudos que 

fundamentam esta pesquisa, como é o caso de Risso (2006/2015). 

 

O marcador bom constitui um segmento prefaciador em 100% das ocorrências, nos quatro 

inquéritos. Todavia, sua utilização não foi tão expressiva quanto a do marcador então, que 

desempenha função semelhante na introdução de UCs, tópicos ou subtópicos. Entendemos 

que isso aconteceu porque a ocorrência do MC bom está mais vinculada à ideia de evolução 

da informação dada ou de mudança de assunto do que à ideia de uma continuação daquilo 

que já está sendo dito numa sucessão de ideias, como notadamente acontece no caso do 

então. Vejamos um trecho que exemplifica esta afirmação: 

 

(45) Esse teste... e o limite das condições do indivíduo que são difíceis de controlar... éh::.. 

não possibilitem que a gente acredite assim CEM por cento nos testes... percebem? MAS::: 

com muita cautela que a gente pode utilizar aquela medida... certo?... então... o que se faz 

normalmente é:: se aplicar assim uma bateria de testes... para a gente ter uma constância... 

mas o teste isolado não dá uma aptidão MUIto... segura... bom... como teste de realização... 

nós temos... testes de velocidade..” (EF SP 377). 

 

Nesse exemplo, observamos que a introdução do marcador então no início de uma nova UC 

contribui para a manutenção do tópico que vinha sendo desenvolvido, ao passo que, a 

utilização do marcador bom em posição inicial indica a introdução de um tópico novo, ou 

seja, uma evolução da informação anterior. 

 

A função do marcador mas como introdutor de argumento contrário também ficou evidente 

nos quatro inquéritos. Exercendo essa função, observamos em nosso corpus que o 

marcador sempre ocupa a posição medial. Contudo, verificamos que, na mesma posição, o 

marcador desempenha outras funções, tais como a de sequenciador de tópicos/subtópicos e 

a de reorientador de argumento (digressão opinativa)33. 

 

Além disso, vimos que a função de prefaciador de UC, tópico ou subtópico é menos 

recorrente que as outras funções desse marcador. Isso se deve ao fato de que a natureza 

de conectivo – elemento linguístico responsável por articular as ideias e colaborar na 

                                                           
33

 Conforme expusemos em nossa análise, a digressão opinativa ocorre quando o professor reorganiza seu 
argumento dentro da mesma sequência tópica. 
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articulação tópica como operador argumentativo – é inerente a essa palavra, o que acarreta 

implicações no aspecto interacional, na medida em que o aparecimento desse marcador 

passa naturalmente a representar a introdução de propostas de argumentos. Vejamos um 

exemplo: 

 

(150) – “... então há uma espécie de eterno presente... a mitologia... o mito... não é algo que 

aconteceu... segundo... um esquema narrativo... que pode obedecer a variações mas há 

uma história no mito... mas:: uma vez que se desenvolve este drama no mito... este drama 

não tem fim...” (EF SP 124). 

 

O excerto apresentado pertence ao inquérito 124, em que o professor tematiza a influência 

da língua sobre o indivíduo, referindo-se ao povo hopi e à sua cultura. Vemos, nesse trecho, 

uma progressão argumentativa sobre o “mito”, na qual a exposição das características do 

mito é seguida pela introdução de argumentos que esclarecem o conceito. 

 

O marcador por exemplo, por sua vez, desempenha a função de introduzir um 

esclarecimento ou um exemplo de algo dito pelo professor no decorrer da aula. Apesar de 

exercer papel importante como introdutor de exemplos, percebemos que sua utilização não 

é tão expressiva nos inquéritos 388 e 405, quando comparados aos outros dois (124 e 377). 

Esse marcador, quando utilizado nas posições inicial e final, assume ainda as funções de 

introdutor e finalizador de UC, respectivamente.  

 

Finalmente, convém destacar que os resultados de nossa análise revelaram uma alta 

incidência do uso de marcadores simples em relação aos compostos e oracionais, dado que 

nos remete à natureza gramatical dos marcadores simples, já que muitos dos marcadores 

que são conectivos e articuladores entre orações no texto escrito assumem função 

semelhante no texto oral, ligando uma sequência de ideias ou de argumentos. Baseados 

nessas observações, comprovamos a importância dos marcadores simples no processo de 

segmentação das unidades comunicativas na fala dos professores.  

 

Sustentamos que os MCs verbais são de suma importância para o desenvolvimento do 

processo interacional no contexto da aula expositiva, dada a inexistência de passagem de 

turno entre professor e aluno. Nossas análises nos permitiram afirmar que a utilização de 

diferentes MCs em aulas relativamente longas, de 35 a 45 minutos, é inevitável, uma vez 

que o professor frequentemente lança mão desses recursos para conseguir elaborar melhor 

aquilo que vai ser dito enquanto está organizando sua fala.  
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CONCLUSÃO 

 

Motivadas pela necessidade de entender a função dos marcadores conversacionais que são 

utilizados pelos professores durante a realização de uma aula e pela constatação da 

existência de lacuna nas pesquisas sobre o tema, propusemo-nos a realizar este estudo, 

que teve como principal objetivo investigar o funcionamento dos MCs na fala do professor 

em interações entre professor e alunos em sala de aula. 

 

Para essa análise, assumimos a perspectiva de aula como contexto de interação 

conversacional, e não como gênero textual. Por esse motivo, apoiamo-nos nos 

pressupostos da AC e em um conjunto de estudos de diversos autores, tais como: Castilho 

(1989, 2006, 2010); Galembeck, Rosa e Silva (1990) e Marcuschi (1986,1989), que se 

preocuparam em organizar, descrever e classificar os marcadores, além de definir suas 

funções nos variados contextos conversacionais.  

 

Fizemos uma exposição breve do percurso histórico da AC, procurando mostrar o cenário e 

o período nos quais ela passou a existir, pela importância que atribuímos a essa perspectiva 

teórica. Na AC, encontramos os conceitos de conversação e interação que nos permitiram 

conceber a aula como interação conversacional, possibilitando-nos, por consequência, a 

escolha de um corpus composto por transcrições de EF coletadas pelo Projeto NURC-SP. 

 

Procuramos entender o conceito de assimetria e sua aplicação na relação entre professor e 

alunos em sala de aula, porque esse entendimento da interação assimétrica permitiu-nos 

compreender a quase inexistência de troca de turnos entre locutor e interlocutor no contexto 

da aula expositiva. Além disso, foi necessário buscar uma forma de segmentar as frases do 

texto falado (aula), a fim de cumprir com os objetivos relacionados à determinação das 

posições e funções do MCs. Valemo-nos, então, dos conceitos de unidades comunicativas 

(Marcuschi, 1986) e de sequências tópicas (Barros,1986). 

 

Na sequência, tratamos do conceito de MC e agrupamos e comparamos as diversas 

contribuições desses estudos acerca dos MCs verbais, bem como discorremos sobre a 

trajetória desses estudos e sobre as funções e posições dos MCs, segundo os diferentes 

teóricos citados, em contextos variados, com o intuito de reunir subsídios para a análise das 

funções e posições dos MCs em nosso corpus. 

 

Depois, no percurso analítico, partimos do levantamento dos MCs nos quatro inquéritos 

selecionados, e chegamos a um número variado de marcadores verbais. Diante desse 
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resultado, fizemos uma delimitação do número de MCs analisados, considerando, em cada 

inquérito, apenas aqueles marcadores que apresentassem 10 ou mais repetições.  

 

Em relação ao objetivo de levantar e contabilizar a recorrência dos MCs nas aulas, 

identificamos que os marcadores mais utilizados nesse contexto foram né?, certo?, não é?, 

então, mas, bom e por exemplo. Já no que diz respeito à análise das posições assumidas e 

das funções desempenhadas pelos MCs, nossos resultados corroboraram, em vários 

aspectos, as observações dos teóricos apresentados nesta dissertação, mas também nos 

forneceram dados de funcionamento diferente dos marcadores.  

 

Em nossas análises, verificamos que os marcadores interrogativos né?, não é?, e certo? 

desempenham função fática nas aulas, mas que cada professor escolhe e utiliza um 

marcador de natureza fática de sua preferência. Esses marcadores são usados, de forma 

geral, com o intuito de manter a interação com os alunos sempre ativa em um contexto em 

que o professor tem um tempo de posse da palavra muito longo. Esses MCs podem também 

assumir as funções de prefaciadores ou finalizadores de UCs, tópicos ou subtópicos, se 

encontrados em posição inicial ou final, respectivamente. 

  

No que se refere ao marcador então, confirmamos sua natureza multifuncional, já que ele 

atua ora como iniciador de UC, tópicos ou subtópicos, ora como recurso de conexão entre 

as unidades tópicas e articulador entre as ideias. Quanto ao bom, tanto sua posição quanto 

função permanecem inalteradas em 100% dos casos: é sempre  prefaciador de UC, tópicos 

ou subtópicos.  

 

Verificamos, também, a multifuncionalidade do marcador mas. Todavia, vimos que, na 

maioria das ocorrências, esse marcador mantém seu papel de introdutor de argumentação 

contrária. Ademais, pudemos observar sua atuação no início de UC, de tópicos ou 

subtópicos como prefaciador e, em posição medial, com a função de articulador de ideias 

(operador argumentativo) ou como reorientador argumentativo (digressão tópica). 

 

Finalmente, confirmamos que o MC por exemplo desempenha, primordialmente, a função de 

introduzir esclarecimentos a respeito de algo dito pelo professor no decorrer da aula. Esse 

marcador ocorre nas três posições, desempenhando a função de introdutor de UCs, tópicos 

e subtópicos e finalizador, quando em função inicial e final, respectivamente. 

 

Os resultados obtidos quanto à posição dos marcadores em nosso corpus tornaram possível 

compará-las com as posições ocupadas pelos marcadores nos estudos dos teóricos com 
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que lidamos nesta pesquisa34. Pela análise desses dados, constatamos semelhanças 

apenas em relação aos marcadores mas e bom: o primeiro ocorre em posição inicial e 

medial e o segundo sempre em posição inicial.  

 

Quanto aos outros marcadores, nossos resultados revelaram que 

 os marcadores interrogativos né?, não é? e certo? ocorrem em posição medial, além 

da posição final conforme mostrado pelos autores, o que significa que, nesse 

contexto, a função fática é privilegiada em detrimento da função de finalização; 

 o MC então pode ocorrer nas três posições (inicial, medial e final), porém, em nosso 

corpus, ocorre apenas em posição inicial e medial; 

 o marcador por exemplo, tradicionalmente considerado como inicial, é utilizado nas 

três posições. 

 

As observações de Marcushi (1989) sobre as classes de marcadores levaram-nos a 

averiguar a recorrência dos MCs simples, compostos e oracionais. Concluímos, assim, que 

há um uso mais expressivo dos marcadores simples, que geralmente assumem, no texto 

falado, uma função que se assemelha à função de conexão desempenhada no texto escrito, 

comprovando sua utilidade na segmentação das unidades comunicativas. 

 

Finalizamos esta pesquisa com a perspectiva de que é preciso ampliar as discussões sobre 

esse tema em estudos futuros, nos quais se poderão analisar interações em aulas 

contemporâneas, não apenas para documentar os usos dos marcadores nas aulas atuais, 

mas também para coletar novos inquéritos e proceder à transcrição dos dados, contribuindo, 

dessa forma, para a produção de um acervo que poderá ser utilizado por outros estudiosos 

em suas pesquisas.   

 

Desse modo, entendemos que a pesquisa ora apresentada pode assumir uma relevância 

que vá além dos resultados alcançados no momento, já que fornecerá material para uma 

comparação entre EF coletadas em diferentes períodos, o que poderá apontar para a 

existência de mudanças importantes na organização da interação conversacional em 

contexto escolar, acrescentando contribuições aos estudos sobre a língua falada. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Cf. Quadro 8 
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