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O Característica marcante da conversação: os
interlocutores alternam-se nos papéis de
falante e ouvinte

O Duas modalidades básicas de interação:
simetria e assimetria na participação dos
interlocutores



Conversação simétrica

O ambos os interlocutores contribuem
efetivamente para o desenvolvimento do
tópico conversacional



Conversação assimétrica

O um dos interlocutores desenvolve o tópico; 
o outro acompanha, segue.



O Turno: cada uma das intervenções dos
interlocutores

O Tipologia do turno
- Turno nuclear: possui valor referencial nítido,

veicula informações
- Turno inserido: indicação de que um dos

interlocutores monitora as palavras de seu
parceiro conversacional – não tem valor
referencial nítido



Turno nuclear
L1 então o desen/ o desenvolvimento é bom porque ele dá 
chance de emprego para mais gente...

L2 mas você está pegando uma coisi::nha assim sabe? um
cara que esteja desempregado também eu posso ... usar o
mesmo exemplo num sentido contrário... o cara que está
desempregado porque não consegue se empregar né? na
verdade não quer ... ou um outro que:: assim ... muito bem
empregado executivo chefe de empresa e tal mas cheio das
neuroses dele eu não sei qual está melhor...

L1 então você tem que abstrair desse aspecto porque você
pode ter ambos os ca::sos... Você tem que pegar na média
esquecendo esse aspecto particular (Inq. 343, linhas 555-
567)



Turno inserido
L2 Dizem que está surgindo agora... a ...
computação...

L1 uhn uhn ...

L2 talvez você possa dizer mais alguma coisa do
que eu nesse campo ...

L1 certo ...
(Inq. 062, linhas 1018-1021)



O Simetria: ambos os interlocutores
participam do diálogo com turnos nucleares
justapostos, nos quais se desenvolve o
tópico em andamento

O Assimetria: Turno nuclear em andamento
acompanhado por turnos inseridos



Funções dos turnos inseridos

O reforço
O concordância
O Entendimento
O intenção de tomar a palavra
O Contribuem para o desenvolvimento do 

tópico



Estratégias de gestão de turno

O Passagem de turno – LTR (lugares
relevantes para a passagem do turno)

O Passagem requerida (pergunta)

O Passagem consentida (pausa)



O Assalto ao turno

- Com “deixa” (momento de hesitação)

- Sem “deixa”



Recursos de sustentação do 
turno

O marcadores de busca de aprovação
discursiva (entende?, né? , não acha?)

O Repetições

O Alongamenos (de:::, então::)

O Elevação da voz


