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A general theory of discourse strategies must therefore begin by 
specifying the linguistic and sociocultural knowledge that needs to be 
shared if conversational involvement is to be maintained, and then go 
on to deal with what it is about the nature of conversational inference 
that makes for cultural, subcultural and situational specificity of 
interpretation. 

 

 (GUMPERZ, 1982, p. 3) 



   

RESUMO 

 

 

 

 

 

 
Esta pesquisa considera o estudo da língua em contextos sociais específicos, denominados 
contextos microecológicos (GOFFMAN, 1974), baseando-se nas abordagens sobre o estudo 
da fala na Sociolinguística Interacional (GOFFMAN, 2013 [1974]; GUMPERZ, 2013 
[1982]); (TANNEN & WALLAT, 2013 [1986]) em interface com a prosódia (HIRST & DI 
CRISTO, (1998)). Este trabalho analisou os aspectos da construção de sentido discursivo e 
propósito comunicativo de Marília Gabriela diante de três entrevistados diferentes e mensurou 
as variações prosódicas de frequência fundamental e duração, enfatizando as formas de como 
o discurso se estruturou no decorrer da interação. Para a aplicação dos conceitos utilizamos 
três entrevistas veiculadas pelo canal GNT, do programa MARÍLIA GABRIELA 
ENTREVISTA: a) a primeira com os atores Reynaldo Gianecchini e Maria Fernanda 
Cândido; b) a segunda com o ator Murilo Benício e c) a terceira com o ator Marcos Palmeira. 
As transcrições dessas entrevistas foram realizadas conforme orientações dos 
etnometodólogos Sacks, Schegloff, Jefferson (1974) e do linguista Marcuschi (2003). Ao 
observar o monitoramento dos indicadores linguísticos e não linguísticos realizados por 
Marília Gabriela nas suas interações face-a-face com atores considerados galãs da televisão 
brasileira, os resultados deste estudo revelaram que os tópicos das entrevistas foram 
direcionados pelos diferentes esquemas de conhecimento que Marília Gabriela possuía a 
respeito dos seus entrevistados. Esse resultado corrobora a hipótese levantada de que os 
diferentes esquemas de conhecimento de Marília Gabriela acerca de seus entrevistados 
direcionaram as suas mudanças de footing marcadas pelas pistas de contextualização e por 
parâmetros prosódicos.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Footing, Estrutura de Expectativa, Pista de Contextualização, 
Prosódia, Marília Gabriela Entrevista. 

 



   

ABSTRACT 

 

 

 

 

 
 
This research considers the study of the language in specific social contexts, denominated 
micro ecological contexts (GOFFMAN, 1974) based on the approaches to the study of speech 
in the interactive social linguistic (GOFFMAN, 2013 [1974]; GUMPERZ, 2013 [1982]); 
(TANNEN & WALLAT, 2013 [1986]) in interface with the prosody (HIRST & DI CRISTO, 
(1998)). This job analyzed Maria Gabriela’s aspects of the construction of the discursive 
meaning and her communicative objective when interviewing three different people and 
measured the prosodic variations of fundamental frequency and duration, emphasizing how 
the discourse structured itself during the interaction. To apply these concepts we used three 
interviews broadcast by GNT Channel, in the program called Maria Gabriela Interviews a) the 
first interview was with the actors Reynaldo Gianechinni and Maria Fernanda Cândido; b) the 
second one was with the actor Murilo Benício and c) the third one was with the actor Marcos 
Palmeira. The transcriptions of these interviews were carried out according to the guidelines 
given by the ethno methodologists Sacks, Schegloff, Jefferson (1974) and Marcuschi (2003). 
Observing the monitoring of the linguistic and not linguistic indicators accomplished by 
Marília Gabriela in her face-to-face interactions with the actors who are considered 
heartthrobs by the Brazilian television the results of this study revealed that the topics of the 
interviews were directed by the different scheme of knowledge that Marília Gabriela owned 
concerning her interviewees. This result corroborates the hypothesis that Marília Gabriela´s 
different scheme of knowledge concerning her interviewees directs her changes in footing 
marked by contextualization cues and by prosodic parameters. 

 
KEYWORDS: Footing, Structure of expectancy, Contextualization cues, Prosody, Marília 
Gabriela Interviews.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir do estudo da língua em contextos sociais específicos denominados 

contextos microecológicos (GOFFMAN, 2013 [1974]), como uma interação face-a-face em 

um evento social de entrevista televisiva, esta pesquisa analisa as estratégias discursivas de 

Marília Gabriela diante de atores famosos da televisão brasileira. Transmitido aos domingos 

pelo canal GNT e veiculado há mais de dez anos, o programa MARÍLIA GABRIELA 

ENTREVISTA tornou-se sucesso de audiência por se tratar de um evento que convida 

personalidades para contar suas histórias e suas experiências. Marília Gabriela Baston de 

Toledo, também conhecida como Gabi, é quem comanda esse programa. 

De acordo com Bentes (2010), o gênero entrevista é motivado pela coparticipação 

de todos os integrantes que se posicionam frente a frente, mantendo um contato visual que 

auxilia no gerenciamento das estratégias discursivas imprescindíveis para a organização da 

fala em interação. É uma relação interpessoal em que os participantes elaboram seus 

enunciados de acordo com seus propósitos comunicativos. 

De modo a atingir seu objetivo, esta pesquisa observa os aspectos da construção 

de sentido discursivo e propósito comunicativo de Marília Gabriela diante de três 

entrevistados diferentes fazendo uma associação dos conceitos de esquema de conhecimento 

(TANNEM & WALLAT, 2013 [1987]) aos conceitos de footing (GOFFMAN, 2013 [1974]) e 

de pistas de contextualização (GUMPERZ, 2013 [1982]). Esses conceitos são pontos cruciais 

deste estudo e são representados pela perspectiva da Sociolinguística Interacional, uma 

perspectiva teórico-metodológica que trata do estudo da organização social da interação face-

a-face e descreve o funcionamento da interação falada, utilizada para a análise da conversa do 

dia-a-dia que interpreta os fenômenos sociais, verbais e não verbais realizados pelos falantes 

em eventos comunicativos. 

A Sociolinguística Interacional parte de princípios dialógicos de comunicação e, 

de acordo com Ribeiro & Garcez (2013), a partir do momento em que dois ou mais indivíduos 

se colocam frente a frente, dão início a um evento comunicativo que somente terminará 

quando o último participante não estiver mais presente. Nesse dialogismo, a situação social 

deve ser negociada de tal maneira que todos os interlocutores entendam o significado do 

discurso de acordo com o contexto no qual a interação se desenvolve. É exatamente nessa 
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negociação que Goffman (1974) entende que a todo instante os indivíduos realizam enquadres 

(frames) que organizam e orientam o discurso. 

Ao estabelecer uma relação da linguagem com os propósitos comunicativos dos 

interlocutores de um evento social, Brait1 (1993, apud FÁVERO, ANDRADE e AQUINO, 

1998, p. 68) afirma que:  

 

(...) não apenas o que está dito, o que está explícito, mas também as formas dessa 
maneira de dizer que, juntamente com outros recursos, tais como entoação, 
gestualidade, expressão facial etc., permitem uma leitura dos pressupostos, dos 
elementos que mesmo estando implícitos se revelam e mostram a interação como 
um jogo de subjetividades, um jogo de representações em que o conhecimento se dá 
através de um processo de negociações, de trocas, de normas partilhadas, de 
concessões. (BRAIT, 1993, p. 194). 

 

 Neste sentido percebe-se, então, que à medida que os participantes de um evento 

face-a-face interagem, exigem uma construção interpretativa entre falante e ouvinte para a 

sinalização das intenções conversacionais realizadas por todos os interlocutores deste tipo de 

evento comunicativo.  

 Os propósitos comunicativos que ocorreram nas entrevistas analisadas do 

programa MARÍLIA GABRIELA ENTREVISTA foram considerados a partir da observação 

da organização da fala em interação de Marília Gabriela ao entrevistar três atores 

considerados galãs da televisão brasileira. Esses atores são considerados galãs porque são 

construções discursivas de beleza realizadas pela mídia.  

 Através de uma análise piloto das três entrevistas, realizada previamente à 

proposta desta pesquisa, pôde-se observar que cada entrevistado trata de uma temática 

específica da área em que atua. Além disso, salientamos que a primeira entrevista escolhida 

foi com o ator Reynaldo Gianecchini, ex-marido de Marília Gabriela; a segunda entrevista foi 

com o ator Murilo Benício, amigo de Marília; e a terceira entrevista foi com o ator Marcos 

Palmeira, que não faz parte do círculo de amigos de Marília Gabriela. O grau de intimidade de 

Marília Gabriela com cada um dos entrevistados serviu, então, como parâmetro para a 

verificação do comportamento interacional de Marília Gabriela diante dos três atores 

considerados galãs da televisão brasileira. Neste sentido, observamos que as pistas de 

                                                            

1 BRAIT, Elisabeth. O processo interacional, in Preti, Dino (org.) Análise de Textos Orais. São Paulo: Projeto 
NURC/SP – FFLCH-USP, p.194, 1993. 
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contextualização e as mudanças de footing coproduzidas por Marília Gabriela surgiram a 

partir dos esquemas de conhecimento que ela possuía a respeito de cada um dos entrevistados. 

A partir dessa observação, lançamos a seguinte hipótese: os diferentes esquemas de 

conhecimento que Marília Gabriela possui a respeito de seus entrevistados direcionam as suas 

mudanças de footing sinalizadas pelas pistas de contextualização e pelas marcas prosódicas 

adotadas em suas práticas discursivas durante as entrevistas. A pergunta de pesquisa que 

orientou o estudo foi a seguinte: que estratégias discursivas e interacionais, também marcadas 

no uso que fez de elementos prosódicos, Marília Gabriela utilizou para entrevistar os três 

galãs da TV brasileira? 

Para respaldar a identificação das marcas discursivas de Marília Gabriela em 

interação face-a-face com os três atores considerados galãs da televisão brasileira, foram 

utilizados os elementos prosódicos de melodia e duração. Com o auxílio da ferramenta 

funcional PRAAT, foram mensurados os movimentos de F0 (frequência fundamental) e a 

duração silábica em alguns enunciados de Marília Gabriela. Por meio deste tipo de análise 

acústica foi possível confirmar a utilização de parâmetros prosódicos para a construção de 

sentidos intencionais manifestados pela entrevistadora no seu programa MARÍLIA 

GABRIELA ENTREVISTA.  

 

1.1 Objetivo geral 

 

Este estudo, de caráter qualitativo, através de duas perspectivas teórico- 

metodológicas, a discursiva e a prosódica, tem como objetivo central analisar as estratégias 

discursivas e interacionais de Marília Gabriela diante de três atores famosos da televisão 

brasileira.  

 

1.2 Objetivos específicos 

 

Temos como objetivos específicos:  

a. fazer uma associação dos conceitos de esquema de conhecimento (TANNEM 

& WALLAT, 2013 [1987]) aos conceitos de footing (GOFFMAN, 2013 

[1974]) e de pistas de contextualização (GUMPERZ, 2013 [1982]). 
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b. observar se os enfoques temáticos das entrevistas são direcionados pelos    

diferentes esquemas de conhecimento de Marília Gabriela em relação aos seus 

entrevistados; 

c. descrever como Marília Gabriela monitora os indicadores linguísticos e não-

linguísticos nas suas interações face-a-face no programa MARÍLIA 

GABRIELA ENTREVISTA. 

d. descrever os elementos prosódicos que contribuíram para a análise dos 

enquadres, das pistas de contextualização e dos esquemas de conhecimento da 

entrevistadora;  

 

1.3 Plano de Texto 

  

 Exponho, a seguir, a organização temática desta dissertação. O capítulo 1 refere-

se à introdução da pesquisa. O capítulo 2 traz uma resenha das teorias que darão suporte a esta 

pesquisa, mais especificamente o aspecto micro analítico de Goffman (1974), as pistas de 

contextualização e envolvimento comunicativo de Gumperz (1982), as teorias sobre estruturas 

de expectativas estudadas por Tannen & Wallat (1987) e os estudos sobre a prosódia aqui 

representada em seu sentido mais amplo por Hirst & Di Cristo (1998). O capítulo 3 trata dos 

procedimentos metodológicos, em especial, das ferramentas de análise e interpretação do 

corpus a partir dos postulados da Sociolinguística Interacional em interface com a prosódia. 

No capítulo 4 analiso discursiva e prosodicamente as três entrevistas escolhidas e realizo uma 

comparação para a verificação da hipótese levantada, fazendo a descrição dos dados e a 

análise dos mesmos, utilizando o método interpretativo da Sociolinguística Interacional a 

partir da transcrição etnometológica de aproximadamente 4 minutos de cada entrevista. No 

capítulo 5, exponho o resultado das análises através da comparação entre as três entrevistas. 

No capítulo 6, finalizo o estudo com algumas considerações acerca das observações realizadas 

nesta pesquisa, incentivando pesquisas no campo interdisciplinar proporcionado pela 

Sociolinguística Interacional acerca de entrevistas de mídia televisiva.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O gênero entrevista 

 

 A entrevista é considerada uma técnica de interação falada que, de acordo com 

Marcuschi (2003), parte de dados de situações reais e do “aqui e agora” da interação. 

Marcuschi (2003, p. 16) afirma que a entrevista é um tipo particular de conversação entre 

sujeitos que interagem por meio de pares adjacentes (perguntas e respostas) e é constituída 

por um diálogo assimétrico entre entrevistador e entrevistado “em que um dos participantes 

tem o direito de iniciar, orientar, redigir, concluir a interação e exercer pressão sobre o(s) 

outro(s) participante(s)”. 

 A entrevista é um tipo de encontro social em que os interlocutores não só se 

preocupam com a conversação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado como 

também com a interação com o público a quem ela se dirige. Geralmente este público é quem, 

direta ou indiretamente, determinará a direção dada à entrevista. 

De acordo com Bentes (2010): 

 
A entrevista apresenta-se como criação coletiva, pois se produz não só 
interacionalmente, mas também de forma organizada e é o lugar em que os 
interactantes constituem relações especiais de dominância ou igualdade, convivência 
ou conflito, familiaridade ou distância. (BENTES, 2010, p. 128). 
 
 

 Neste sentido, podemos dizer que a entrevista possui um contrato, um acordo 

prévio de realização da conversação que auxilia no reconhecimento dos papéis sociais e 

discursivos dos seus participantes. 

 Dentro do seu suporte midiático, o gênero entrevista possui características 

específicas que dependem do contexto em que é desenvolvido. Assim, se a entrevista é 

organizada para ser transmitida pela televisão, proposta analítica desta pesquisa, seu objetivo 

será informar o telespectador (público) a respeito de determinado assunto ou a respeito de 

alguma personalidade do meio artístico, político ou religioso. Por meio de perguntas e 

respostas como também por meio de imagens selecionadas pelo programa que será exibido, a 

entrevista pode ocorrer através de trocas verbais ou de imagens selecionadas pela equipe do 

programa televisivo. O diálogo é construído entre os interlocutores que geralmente seguem 

um roteiro com o planejamento prévio dos tópicos a serem desenvolvidos durante o evento.  
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 Durante a entrevista os interlocutores colocam em prática o que foi planejado, 

porém isso não garante que o roteiro seja seguido integralmente, pois, de acordo com 

Marcuschi (2003), estratégias discursivas serão escolhidas durante a conversação para que 

ocorra a correspondência das expectativas dos interlocutores que se prepararam para este tipo 

de encontro social. 

 

2.1.1 Marília Gabriela e a entrevista 

 

 Marília Gabriela tem uma longa trajetória jornalística: começou sua carreira como 

estagiária da TV Globo, passando pelos cargos de repórter, correspondente internacional, 

apresentadora de telejornais e apresentadora do programa Fantástico da TV Globo. 

Apresentou o programa temático TV Mulher pela Rede Globo na década de setenta e foi 

mediadora de debates entre candidatos à presidência da República no fim dos anos oitenta 

pela Rede Bandeirantes de Televisão até se estabelecer no telejornalismo como entrevistadora 

de programa com estilo cara-a-cara.  

 Marília Gabriela construiu um lugar de destaque no meio jornalístico e é 

reconhecida por ter um estilo firme de fazer entrevistas a qualquer entrevistado. Em sua lista 

de entrevistados figuram nomes como Fernando Henrique Cardoso, Lobão, Aécio Neves, Dr. 

Paulo Mattos, José Dirceu, Hebe Camargo, entre outros.  

 O programa MARÍLIA GABRIELA ENTREVISTA surgiu em 1997 como uma 

nova versão do programa AQUELA MULHER, no qual a apresentadora entrevistava apenas 

mulheres2. Transmitido pelo canal GNT, uma emissora de canal fechado, MARÍLIA 

GABRIELA ENTREVISTA é um programa que acessa qualquer personalidade do campo 

midiático que tenha alguma experiência a ser compartilhada com a audiência. Cada 

personalidade convidada possui uma característica que solicita uma temática específica da 

área em que atua ou das experiências vividas. 

 

 

 

                                                            

2 Informação extraída do site: http://www.portaldosjornalistas.com.br/perfil.aspx?id=141, acesso em 14/11/1014.  
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2.2 Os postulados goffmanianos da Sociolinguística Interacional 

 

A Sociolinguística Interacional descreve, entre outros enfoques, o funcionamento 

da interação falada utilizada para a análise da conversa do dia-a-dia, que interpreta os 

fenômenos sociais, verbais e não verbais realizados em eventos comunicativos. Esse 

paradigma que segue o método qualitativo e interpretativo de análise é representado por 

Erving Goffman que viu a possibilidade de interpretar as relações sociais de interlocutores em 

situação de fala.  

 Goffman enfatiza os aspectos da relação interacional a partir dos princípios 

dialógicos de comunicação. Esses princípios permitem observar a linguagem como um 

fenômeno social de interação verbal que se realiza através da enunciação. Neste dialogismo, 

Goffman entende que a situação social deve ser negociada de tal maneira que todos os 

indivíduos entendam o significado do discurso de acordo com o contexto no qual a interação 

se desenvolve. 

 Ribeiro & Garcez (2013) afirmam que: 

 
(...) A fala é socialmente organizada não apenas em termos de quem fala para quem 
em que língua, mas também como um pequeno sistema de ações face-a-face que são 
mutuamente ratificados e ritualmente governados, em suma, um encontro social. 
(RIBEIRO & GARCEZ, 2013, p. 19). 

 

 Assim, de acordo com as palavras dos autores, a interação falada é uma prática 

comunicativa que, segundo Marcuschi (2003), parte de dados de situações reais e do “aqui e 

agora” da interação. O contexto deve ser compartilhado entre os participantes do encontro 

social e o discurso deve ser organizado para que todos alcancem o significado do que foi dito 

e feito, ou seja, de acordo com Ribeiro & Garcez (2013, p. 107), todos devem compreender 

“o que está acontecendo aqui e agora”. 

 Goffman (1974) relaciona, então, contexto e interação a partir do estudo da língua 

em contextos sociais específicos, denominados contextos microecológicos (GOFFMAN, 2013 

[1974]). De acordo com Ribeiro & Garcez (2013, p. 13), num artigo publicado inicialmente 

no periódico científico especializado denominado American Anthropologist no ano de 1964, 

Erving Goffman afirma que “o estudo da relação língua e sociedade passa a ser visto a 

partir do uso da fala em contextos sociais específicos, assumindo um arcabouço teórico bem 

mais complexo”. 
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 Este artigo, denominado “A Situação Negligenciada” (1998) 3, é um convite para 

relacionar as variáveis linguísticas com as variáveis sociais, considerando que os fenômenos 

linguísticos não podem mais ser analisados estaticamente ou apenas através de traços léxico-

gramaticais da linguagem, mas, sobretudo, considerar a relação da linguagem com os 

propósitos comunicativos dos interlocutores de um evento social. 

 Nesta pesquisa, o discurso foi observado e analisado a partir de indivíduos reais 

em situação de fala em interação face-a-face num programa de entrevista televisiva. No 

programa MARÍLIA GABRIELA ENTREVISTA encontramos sujeitos que interagem através 

de pares adjacentes, ou seja, por meio de perguntas e respostas e elaboram seus enunciados 

através de traços verbais e não verbais que conduzem seus propósitos comunicativos. 

 Os sinais verbais e não verbais, que também podem ser denominados sinais 

linguísticos e não linguísticos são, em outras palavras, recursos que retratam o 

comportamento interacional dos participantes de um evento social. Esses recursos sinalizam 

nossos propósitos comunicativos diante dos nossos interlocutores.  

 Numa interação face-a-face em um evento social, como nas entrevistas televisivas 

que foram analisadas, existe uma estrutura de envolvimento entre os participantes que, de 

acordo com Duran (1994), estudioso dos postulados goffmanianos, é construída sobre as 

pressuposições e condutas estabelecidas entre os interlocutores ao longo da interação. De 

acordo com Goffman (1974), é nesse contexto que o discurso se realiza. 

 Goffman (1974) inicia, então, um exaustivo ensaio acerca dos enquadres que são 

os sinais linguísticos e não linguísticos que retratam o comportamento interacional dos 

participantes de um evento social. Em seu estudo Frame Analysis Goffman (1974), a partir de 

trabalhos realizados por Gregory Bateson, definiu enquadres como marcas estruturais de 

comportamento dos indivíduos utilizadas para a compreensão de tudo o que está sendo dito e 

feito numa situação interacional. Neste sentido, Goffman (1974 apud RIBEIRO & GARCEZ 

2013, p. 107), afirma que: “em qualquer encontro face-a-face, os participantes estão 

permanentemente propondo ou mantendo enquadres”. Enquadres são, portanto, recursos 

linguísticos e não linguísticos que utilizamos para atingir nosso objetivo comunicacional 

quando estamos diante de outras pessoas, os quais podem variar de acordo com a negociação 

conversacional estabelecida nos encontros sociais. Nesses encontros, que podem ser eventos 

                                                            

3 Traduzido do original The Neglected Situation (American Anthropologist, (1964) para o português em 
RIBEIRO & GARCEZ, 1998, p. 11-5). 
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de formatura, entrevistas, consultas médicas etc., os indivíduos propõem a todo o momento 

enquadres variados que devem ser monitorados de acordo com a situação social estabelecida. 

 Para caracterizar a negociação conversacional estabelecida nos encontros sociais, 

Goffman (1981) foi mais além: ampliou seus estudos sobre enquadres passando à definição de 

“footing”. Para caracterizar o aspecto dinâmico dos enquadres, Ribeiro & Garcez (2013, p. 

107), definiram footing como desdobramento do enquadre ou “o alinhamento, a postura, a 

posição, a projeção do ‘eu’ de um participante na sua relação com o outro, consigo próprio e 

com o discurso em construção”.  

 Uma mudança de footing significa uma mudança de alinhamento, de postura de 

projeção do “eu” de um indivíduo diante de outros indivíduos que participam de um evento 

social. Segundo Rodrigues-Júnior (2002, p. 17), “o footing representa a capacidade dos 

interlocutores em atender, construir e manipular os fatores que sedimentam as 

características da situação em que o discurso ocorre”. Estas mudanças, de acordo com 

Goffman (1979), são características inerentes à fala, orientam e organizam as relações 

interpessoais no momento exato da interação. 

 Ao ampliar a noção de “enquadres”, Goffman (1979), através da definição de 

footing, analisou os papéis do falante e do ouvinte. O autor explica que para interagirem de 

maneira organizada, esses sujeitos sociais se orientam pelo que está sendo dito e pelo que está 

sendo ouvido. Neste sentido, para que haja a eficácia da troca de informação, é necessário que 

falante e ouvinte estejam posicionados frente a frente, tendo em vista que uma recepção visual 

oferece melhores condições de interpretação de situações interacionais em um dado contexto. 

 Ribeiro & Garcez (2013, p. 143) dividiram em duas categorias a noção de falante 

e ouvinte para se chegar à base estrutural para as mudanças de footing: chamaram de estrutura 

de participação tudo aquilo que se refere ao ouvinte e formato de produção a tudo aquilo que 

diz respeito ao falante.  

 Numa estrutura de participação o ouvinte pode ser ratificado e não ratificado. O 

ouvinte ratificado-endereçado é o participante a quem se endereça o enunciado, ou seja, é 

aquele a quem o falante se reporta na esperança de uma possível troca de turno.  

 Nos formatos de produção o falante se desdobra em três níveis paradigmáticos: 

animador, o que produz o conteúdo do discurso falado; autor, aquele que cria o enunciado, 

responsabilizando-se por ele e interessado, aquele que se beneficia daquilo que foi dito. Esta 

noção de falante é de suma importância para esta pesquisa, sobretudo, ao salientar o footing 
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de Marília Gabriela, como figura principal que conduz a interação (interatuando) com os seus 

entrevistados. 

 Ribeiro & Garcez (2013, p. 143) demonstraram a necessidade de se reformular os 

conceitos primitivos de falante e ouvinte para a análise da interação e propuseram substituí-

los pelas noções de estruturas de participação e formatos de produção como bases estruturais 

da mudança de footing. 

 Os estudos de Erving Goffman marcaram, sobremaneira, os estudos teóricos 

metodológicos da Análise do Discurso. Goffman (1974), ao dedicar-se às microanálises 

sociais e interacionais, fez com que os analistas do discurso percebessem a linguagem 

enquanto prática social. Além disso, Goffman (1998), ao direcionar sua grande contribuição 

teórica ao estudo dos footings, salienta que: “a mudança de footing está comumente vinculada 

à linguagem”, ou seja, o discurso passou a ser entendido como uma construção social e 

cultural que se realiza através de estratégias discursivas performatizadas pelos indivíduos 

envolvidos na interação.  

 John J. Gumperz, em seu livro Discourse Strategies publicado em 1982, analisa o 

discurso como comportamento ou “atividade de fala”. Suas teorias são desenvolvidas com 

base em muitos dos postulados goffmanianos. 

 

2.3 John J. Gumperz e o discurso 

 

 Gumperz (1982) propõe uma nova abordagem sociolinguística e interpretativa dos 

fenômenos ocorridos em encontros face-a-face. Gumperz afirma que uma comunicação face-

a-face é uma atividade de fala e se realiza através dos “pares adjacentes.” 4.   

 Esse teórico verificou que à medida que os participantes de um evento 

comunicativo interagem, mantêm enquadres que exigem uma construção interpretativa entre 

falante e ouvinte para a sinalização das intenções conversacionais realizadas por todos os 

interlocutores de um evento comunicativo. Numa conversação os indivíduos criam, então, 

uma esfera interacional que Gumperz nomeia “envolvimento conversacional”. Neste 

envolvimento ocorre uma construção cooperativa da comunicação dentro de um contexto que 

                                                            

4 De acordo com Marcuschi (2003, p. 35), “Par adjacente (ou par conversacional) é uma sequência de dois 
turnos que coocorrem e servem para a organização local da conversação”. 



22 

 

possibilitará a construção de significados para as inferências realizadas no momento da 

interação. 

 De acordo com Gumperz (1997), o envolvimento conversacional é uma pré-

condição necessária para se chegar a uma interpretação satisfatória do enunciado. Esse autor 

afirma que entre os falantes deve haver o compartilhamento de tudo aquilo que diga respeito 

aos integrantes do evento comunicativo, ou seja, todos devem saber do que estamos falando, 

com quem estamos falando e sobre quem estamos falando, em que lugar, em que momento e 

o porquê daquilo que está sendo dito. 

 De acordo com Gumperz (1999), os falantes possuem a capacidade de inferir 

pressuposições baseadas no conhecimento sociocultural que possuem através do 

envolvimento conversacional. Esse envolvimento se dá influenciado pelo contexto, pelos 

objetivos da interação e, sobretudo, pelos enquadres nascidos das relações interpessoais. 

Gumperz (1997, apud Rodrigues-Júnior, 2002), chama isso de traços discursivos e os define 

como “o conjunto de características sociais e culturais construídas no decurso interacional, 

tendo na linguagem uma ferramenta de manifestação e expressão das intenções dos 

falantes”. De acordo com Rodrigues-Júnior, os traços discursivos vão além do conhecimento 

gramatical e é apenas um dos vários fatores no processo de interpretação. 

 Estes traços discursivos são chamados por Hymes (1972) de “competência 

comunicativa”, termo utilizado por Gumperz (1998) para conceituar o que chamamos de 

“pistas de contextualização”. São os sinalizadores de natureza linguística (alternância de 

código, estilo, dialeto), não linguística (pausas, hesitações, tempo de fala, etc.), prosódicas 

(tom, entonação, acento, ritmo, etc.) e extralinguísticas (postura, gestos, olhar etc.) que 

utilizamos para dar margem às inferências, aos meios discursivos de entendimento do que está 

sendo enunciado contextualmente e para alcançar os propósitos comunicativos numa 

interação face-a-face. 

 Estes sinalizadores são os princípios basilares das análises propostas por esta 

pesquisa, que tem cunho qualitativo/interpretativo para a verificação da linguagem em uso 

como uma interação social, e ao mesmo tempo, para a mensuração dos elementos prosódicos 

de F0 e duração que auxiliam a interpretação da intenção comunicativa dos participantes de 

eventos de entrevista televisiva. 

 As pistas de contextualização, segundo Gumperz (1982), só alcançam significado 

dentro de um contexto preconcebido, ou seja, o que foi sinalizado depende do conhecimento 
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prévio de tudo o que é reconhecido por todos os participantes: são os chamados pressupostos 

contextuais. Neles estão contidas as inferências que, de acordo com Rodrigues-Júnior (2002, 

p.34) “têm cunho sugestivo, porque nascem de pressuposições feitas pelos interlocutores no 

momento da interação social”. 

 

2.4 Estruturas de expectativas – enquadres/esquemas 

  

 Enquadres e esquemas são retratados nos estudos de Gumperz (1982), como 

vimos anteriormente, e tratam da ocorrência das pistas de contextualização ou “inferências 

conversacionais” que são utilizadas para sinalizar os propósitos comunicativos dos 

participantes de uma interação que podem ser linguísticas e não linguísticas e que ocorrem a 

todo o momento em eventos comunicativos. 

 Esses dois conceitos são retratados nos estudos de Tannen & Wallat (1987) e se 

referem às expectativas conversacionais criadas pelos participantes de uma interação que 

podem variar de acordo com o conhecimento prévio estabelecido entre os participantes desse 

evento. 

 De acordo com Bateson (2002), os interlocutores estão preocupados em 

identificar sinais que contextualizam os enquadres realizados no exato momento da fala. Esses 

sinais constituem as metamensagens que implicitamente fornecem as instruções de como o 

interlocutor deve interpretar ou produzir um enunciado. Os enquadres, então, seriam essas 

metamensagens que orientam a compreensão do enunciado. 

 Tannen & Wallat (1987) passam a considerar os enquadres como o resultado de 

conhecimentos prévios compartilhados que chamam de estruturas de expectativas. Essas 

estruturas são os conhecimentos adquiridos pelas pessoas através de experiências anteriores e 

que são compartilhadas em situação de fala em eventos sociais. É através desses 

conhecimentos que realizamos associações e inferências sobre pessoas e acontecimentos 

durante uma interação. 

 Ao considerarem que o enquadre orienta o uso do registro e o esquema é o uso da 

informação prévia do registro Tannen & Wallat (1987 [2013]), interligaram esses dois 

conceitos para definir as estruturas de expectativas que são, portanto, as inferências 

comunicativas realizadas num discurso interativo. 
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 Tannen & Wallat distinguiram duas estruturas de expectativas: os enquadres 

interativos e os esquemas de conhecimento. Os enquadres interativos referem-se à 

interpretação feita pelos interactantes de tudo o que ocorre numa interação. De acordo com 

Ribeiro & Garcez (2002, p. 107), o enquadre interativo “situa a metamensagem contida em 

todo o enunciado, sinalizando o que dizemos ou fazemos, ou como interpretamos o que é dito 

e feito”. Os esquemas de conhecimento dizem respeito ao conhecimento das experiências 

anteriores que auxiliam na interpretação de um enunciado. Assim como o enquadre é a base 

estrutural do footing, os esquemas são a base estrutural da interpretação do enunciado em 

interação baseados no compartilhamento do conhecimento de mundo dos participantes 

interacionais. O esquema também pode ser entendido como as expectativas criadas pelos 

participantes de um evento comunicativo sobre o que sabem, ouvem, sentem e interpretam a 

respeito das pessoas que fazem parte da interação. 

 Esta pesquisa investiga as questões que envolvem a interação face-a-face de 

Marília Gabriela em seu programa de entrevista MARÍLIA GABRIELA ENTREVISTA e 

abre um espaço de discussão em torno das expectativas conversacionais criadas pelos 

participantes desta interação que podem variar de acordo com o conhecimento prévio 

estabelecido entre os participantes deste evento social de mídia televisiva. 

 Tannen & Wallat (1979 apud RIBEIRO & GARCEZ, 2013, p. 191), ao 

analisarem a interação de enquadres e esquemas esclareceram que “uma discrepância nos 

esquemas gera uma mudança de enquadres”, ou seja, a identificação dos enquadres 

realizados no momento da interação está associada aos recursos linguísticos e não linguísticos 

ocorridos no evento comunicativo e qualquer mudança nesses processos implicará uma 

mudança de interpretação. 

 

2.5 Prosódia 

 

 Goffman (1974, apud RIBEIRO & GARCEZ 2013, p. 113), ao conceituar footing, 

ou seja, o dinamismo dos enquadres, afirma que “estão implícitos segmentos prosódicos, não 

segmentos sintáticos”, ou seja, um enunciado geralmente utiliza um segmento prosódico para 

direcionar a estruturação sintática de sentenças e inclusive servir como guia de interpretação. 

Ribeiro & Garcez (2013, p. 113) afirmam também que a postura e a projeção dos participantes 

de uma interação face-a-face “pode ser mantida através de um trecho de comportamento que 
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pode ser mais longo ou mais curto do que uma simples frase gramatical” e que este traço de 

comportamento “deve ser considerado um continuum que vai das mais evidentes mudanças 

de posicionamento às mais sutis alterações de tom que se possa perceber.”.  

Neste sentido, uma construção sintática frasal passa a não ser tão importante, ou seja, a 

relevância do enunciado dependerá, também, do comportamento interacional e de tudo o que 

está implícito na frase. Esta pesquisa utilizará os elementos suprassegmentais prosódicos que 

se dedicam às características dos marcadores de som da fala. 

 Os elementos suprassegmentais prosódicos podem ser classificados da seguinte 

forma:  

a) elementos da melodia da fala: tom, entonação e tessitura;  

b) elementos da dinâmica da fala: duração, pausa, tempo, acento, ritmo;  

c) elementos da qualidade da voz, volume registro e qualidade de voz.  

 Cagliari (1992a) propôs o agrupamento desses elementos suprassegmentais e 

mostrou a complexidade e a variabilidade de recursos que os falantes possuem para a 

construção de uma enunciação. 

 A prosódia, bem como suas funções, tem sido foco de discussões entre diversos 

teóricos. Antunes (2007, p. 28) afirma que “gramaticistas e analistas do discurso comentam a 

importância da prosódia na construção do significado”. Sua abrangência estende-se a 

questões linguísticas de todos os níveis e colabora para enfatizar a construção reflexiva da 

linguagem para a produção e recepção dos enunciados. 

 A partir da função da prosódia que é de participar na construção de significados 

diferentes de um mesmo enunciado surge a noção de entonação que, inicialmente descrita por 

Pike (1945), era baseada na configuração da curva melódica. Pike (1945) define a entonação 

como um recurso comunicacional que pode modificar o sentido do enunciado em contextos 

específicos de uso.  

Pike (1945), Crystal (1969), Halliday (1970) entre outros, propõem uma discussão 

acerca do conceito de entonação que, até então, era entendida como uma variação melódica 

percebida nas enunciações de todo falante, vista por Crystal (1969), apenas como parte da 

prosódia. Pike (1945) e Halliday (1970) defendiam uma visão restrita em relação à definição 

de entonação. Para estes teóricos a entonação era vista apenas como um conjunto de 

mudanças melódicas utilizada de maneira semelhante por diferentes falantes em situações 
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semelhantes. Eles acreditavam que uma variação na curva melódica seria capaz de modificar 

o significado linguístico de um enunciado em interação.  

Cruttenden (1986) relacionou a entonação à cadeia suprassegmental. Para ele, 

assim como para Crystal (1969), entonação é sinônimo de prosódia e esta é definida em 

termos de traços suprassegmentais. Três traços são utilizados: a melodia, a duração e a 

intensidade. Alguns teóricos trataram estes traços como propriedades físicas do som. 

Cruttenden (1986) concebeu os traços prosódicos sob o ponto de vista da percepção.  

 Outros autores, a partir dos estudos de frequência fundamental (F0), propuseram 

uma visão mais ampla em relação ao conceito de prosódia e passaram a relacionar a 

entonação aos traços melódicos representados pela F0 que, ajuntados a outros traços 

suprassegmentais tais como intensidade e duração, comporiam a prosódia. Surgem, então, as 

considerações de Hirst & Di Cristo (1998), que propuseram uma discussão acerca do conceito 

de entonação mostrando quando este conceito é igualado ao de prosódia ou quando ele é 

colocado como parte da prosódia em conjunto com outros elementos. 

Optaremos neste trabalho pela teoria de Hirst & Di Cristo (1998), que entendem a 

prosódia como variação de parâmetros de melodia (grave, agudo), duração (pausa, 

segmentação, prolongamentos) e altura/força (volume alto ou baixo), que são os três traços 

prosódicos mais utilizados. Estes traços, que correspondem ao nível perceptivo, têm seus 

equivalentes no nível físico, na frequência fundamental (F0), duração (tempo) e intensidade.  

Nesta pesquisa a abordagem será realizada a partir de dois níveis de comunicação:  

 

a) conteúdo semântico/discursivo, embasados pelos estudos da Sociolinguística 

Interacional e  

b) sinais não linguísticos prosódicos (melodia, duração), uma vez que esses 

níveis estão intimamente relacionados. 

   

Gumperz (1982a), assim como Hirst & Di Cristo (1998), considera a entonação 

como parte da prosódia e esclarece que as pistas prosódicas dependem do contexto do 

discurso e da experiência anterior do ouvinte. Neste sentido, em seus estudos, Gumperz 

(1988) estabelece uma relação entre as pistas prosódicas (entonação, acento, tom) e as pistas 

de contextualização para sinalizar os nossos propósitos comunicativos ou inferir os propósitos 

comunicativos de nossos interlocutores.  
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Gumperz descreve a prosódia a partir dos seguintes aspectos:  

 

(a) entonação, por exemplo, níveis de altura em cada sílaba, (b) mudanças na 
sonoridade, (c) ênfase, um traço perceptível geralmente contendo variações na 
altura, sonoridade e duração, (d) outras variações na duração da  
vogal, (e) frases incluindo enunciados interrompidos por pausas,  
acelerações e desacelerações e, sobretudo, (e) na mudança do registro. 
(GUMPERZ, 1982, p. 100).5 

 
 

 Gumperz (1982a) ainda abre uma discussão em torno das pistas não linguísticas 

tais como certos movimentos corporais, gestuais e situacionais que servem para direcionar o 

ouvinte na compreensão do significado da enunciação do falante que ocorre dentro de um 

contexto de realização. Com o auxílio de uma análise acústica de parâmetros prosódicos 

realizados através do programa PRAAT, esta pesquisa se concentrará nas pistas linguísticas e 

não linguísticas para a análise da fala em interação face-a-face observando a construção 

discursiva de Marília Gabriela em interação com atores galãs da televisão brasileira.  

 Existem alguns trabalhos recentes que mostram como a prosódia pode ajudar na 

interpretação discursiva. Antunes (2007), por exemplo, fala sobre a importância da prosódia 

na expressão de aspectos que contribuem para o significado da frase interrogativa no discurso. 

Nesta pesquisa, a autora leva em consideração a utilização de recursos prosódicos na 

expressão das atitudes do locutor no ato de fala em questão. O papel da prosódia foi estudado 

nas atitudes neutra, crítica, dúvida, incredulidade, indução, interesse e provocação, em 

questões realizadas em programas de debate e entrevista televisionados por três redes de TV 

de Belo Horizonte. Esse estudo, ao enfocar a expressão das atitudes, confirmou a importância 

do papel da prosódica exercido em eventos comunicativos, principalmente no que se refere à 

F0 (frequência fundamental). 

 Ferreira (2015) também mostra como a prosódia pode auxiliar na interpretação 

discursiva ao fazer uma distinção prosódica e discursiva entre a expressão irônica, neutra e a 

leitura através dos parâmetros prosódicos de F0 (frequência fundamental), duração e os 

parâmetros discursivos de pistas de contextualização. Esse estudo concluiu que as formas de 

expressão de ironia contam com estratégias comunicacionais como as pistas de 

                                                            

5 Minha tradução de: “...'Prosody' here includes: (a) intonation, i.e. pitch levels on individual syllables and their 
combination into contours; b) changes in loudness; (c) stress, aperceptual feature generally comprising variations 
in pitch, loudness and duration; (d) other variations in vowel length; (e) phrasing, including utterance chunking 
by pausing, accelerations and decelerations within and across utterance chunks; and (f) overall shifts inspeech 
register. GUMPERZ (1982, P. 100). 

 



28 

 

contextualização e escolhas entonacionais, como agentes para a construção de significados em 

envolvimentos comunicativos ocorridos em eventos sociais.  

 A prosódia, no nível dos estudos discursivos, representada em seu sentido mais 

amplo por Hirst & Di Cristo (1998) e Gumperz (1982), será discutida nesta pesquisa como um 

aspecto relevante para os estudos da expressão enunciativa de Marília Gabriela em interação 

com seus entrevistados por meio das pistas de contextualização, dos enquadres, mudanças de 

footings e dos esquemas de conhecimento que ela possui a respeito de seus convidados. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGIOS 

 

A partir do gênero entrevista televisiva esta pesquisa analisou como corpus 

trechos de três entrevistas do programa MÁRILIA GABRIELA ENTREVISTA, veiculado 

pelo canal GNT6, observando os aspectos da construção de sentido discursivo e propósito 

comunicativo de Marília Gabriela diante de três entrevistados diferentes. Essas três entrevistas 

foram escolhidas porque nelas estão contidas as expectativas conversacionais criadas pelos 

participantes de uma interação de mídia televisiva, que podem variar de acordo com o 

conhecimento prévio estabelecido entre eles.  

A primeira entrevista analisada foi transmitida no dia 17/10/2013 e teve como 

convidados os atores Reynaldo Gianecchini e Maria Fernanda Cândido. Nessa entrevista, 

assuntos como vida profissional e pessoal foram questionados por Marília Gabriela e o foco 

temático era a peça teatral “A Toca do Coelho”, protagonizada por Reynaldo Gianecchini e 

Maria Fernanda Cândido, peça esteve em cartaz até o final de 2013. Na segunda entrevista 

analisada, veiculada no dia 28/10/2012, Marília Gabriela recebe o ator Murilo Benício para 

falar sobre sua vida pessoal e profissional e essa entrevista teve como foco temático o papel 

interpretado pelo ator na novela das oito horas “Avenida Brasil” transmitida na época pela 

Rede Globo de Televisão. Murilo Benício foi colega de elenco da atriz Debora Fallabella 

nessa novela e atuou fazendo o papel de Tufão, par romântico de Débora Falabella, que fazia 

o papel de Nina. A terceira entrevista escolhida, veiculada no dia 24/11/2013, foi com ator 

Marcos Palmeira. Nessa entrevista o foco temático era a indicação do ator ao prêmio máximo 

da televisão mundial, o prêmio Emmy Internacional, considerado o Oscar da TV em sua 41ª 

edição, em Nova York nos Estados Unidos, por sua atuação na série MANDRAKE, exibida 

pela HBO. 

Na interação televisiva do programa MARÍLIA GABRIELA ENTREVISTA em 

que existe a coparticipação de todos os integrantes ao se posicionarem frente a frente, 

considerei o comportamento interacional de Marília Gabriela com base nos seguintes 

aspectos:  

 

                                                            

6O referido programa pertence à GNT/GLOBOSAT, canal 41 das operadoras de TV por assinatura SKY/NET. 
Uma amostra de uma das entrevistas pode ser conferida no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=TmqHHWdGpZ4.  
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i) seu posicionamento diante dos entrevistados;  

ii) os footings, enquadres, as pistas de contextualização e os esquemas de 

conhecimento realizados por Marília Gabriela;  

iii) os elementos prosódicos que contribuíram para a análise dos enquadres, das 

pistas de contextualização e dos esquemas de conhecimento da 

entrevistadora;  

iv) os papéis sociais e interacionais realizados por Marília Gabriela. 

 

Para a verificação de todos os aspectos anteriormente elencados, pautei-me nas 

características metodológicas da Sociolinguística Interacional presentes em Goffman (2013 

[1974]) e Gumperz (2013 [1982]), ampliadas por Tannen & Wallat (2013 [1992]), em 

interface com a prosódia, representada nesta pesquisa por Hirst & Di Cristo (1998), 

sobretudo, para a identificação de dois traços prosódicos acústicos utilizados para este estudo 

que são: a frequência fundamental (F0) medida em Hertz e a duração (quantificando a duração 

de pausas, sílabas e prolongamentos de sons em segundos). 

 Atores famosos são convidados recorrentes do programa MARÍLIA GABRIELA 

ENTREVISTA. O convívio íntimo de Marília Gabriela com cada um dos entrevistados e o 

fato de Marília ter sido casada com o ator Reynaldo Gianecchini, considerado um galã da 

televisão brasileira, serviram como parâmetro para a observação do comportamento 

interacional de Marília Gabriela diante de seu ex-marido e diante de outros atores que também 

são considerados galãs da TV brasileira.  

 Marília Gabriela sempre se mostra bem informada sobre a vida pessoal e 

profissional dos entrevistados que participam do seu programa, isto porque ela segue um 

roteiro, um script, que revela uma preparação prévia à entrevista. Apesar de Marília possuir 

este roteiro de perguntas sobre os assuntos a serem tratados, percebe-se que o formato do seu 

programa permite certo improviso de modo que os textos nunca se apresentam como se ela os 

tivesse decorado. Além disso, Marília Gabriela insere perguntas a partir da fala do 

entrevistado que, em certos momentos, mudam o foco temático proposto deixando a 

entrevista mais receptiva a intervenções que não seguem à risca nenhum roteiro. Observei, 

então, um cenário muito propício para Marília Gabriela manifestar as pistas de 

contextualização e as mudanças de footing a partir dos esquemas de conhecimento que a ela 

possuía a respeito de cada ator. 
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 Após assistir aos vídeos das entrevistas escolhidas, iniciei as transcrições das 

entrevistas conforme orientações dos etnometodólogos Sacks, Schegloff, Jefferson (1974) e 

Marcuschi (2003), estudiosos da conversa em interação que consideram nas conversações 

reais não apenas traços verbais, mas também alguns detalhes entonacionais não linguísticos, 

entre outros, que promovem a compreensão de tudo o que é dito e feito numa interação face-

a-face. Após a transcrição, segmentei aproximadamente quatro minutos de conversa de 

Marília Gabriela com cada um dos atores convidados e separei alguns trechos destes quatro 

minutos para analisar os enunciados que tiveram maior ocorrência de recursos linguísticos, 

não linguísticos e prosódicos utilizados pela entrevistadora. Destaquei em negrito nos trechos 

as frases escolhidas para as análises. As transcrições encontram-se em anexo na pag. 86. 

Para identificar os esquemas de conhecimento, as pistas de contextualização, as 

mudanças de footing e os parâmetros prosódicos manifestados por Marília Gabriela, analisei 

11 trechos da entrevista A, que estava dividida em três blocos; na entrevista B, separei 5 

trechos  para as análises e na entrevista C, analisei 4 trechos. Cada entrevista teve uma 

duração de quarenta e cinco minutos. A entrevista A exigiu a análise de uma maior 

quantidade trechos para a verificação dos recursos discursivos e prosódicos utilizados por 

Marília Gabriela porque ela foi casada com o ator Reynaldo Gianecchini. 

A seguir expresso as normas para a transcrição dos dados adotadas nesta pesquisa. 

ASPECTOS DA PRODUÇÃO DA FALA 
 
.  Entonação descendente 
?  Entonação ascendente 
/…/  Transcrição parcial ou 

eliminação 
-   Parada súbita 
Sublinhado  Ênfase em som 
MAIÚSCULA Fala em voz alta ou muita 

ênfase 
[   Fala sobreposta 
[  ]  Fala sobreposta localizada 
/  Truncamento brusco 
// Ponto em que a fala é 

sobreposta 
(h)  Aspiração explosiva 
 =  Engatamento  
=[                                 Início simultâneo da fala 
(   )                                Não foi possível entender a         

fala 
((     ))                           Comentário do analista     

TEMPO 
 
(2,3) Pausa medida 
(+) Pausa de menos de 2    

décimos de      
segundo 

 

Figura 1 – Quadro de Convenções de Transcrição (adaptadas de estudos da Análise da Conversa Sacks, 
Schegloff e Jefferson, (1974)) 
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Como suporte que respaldará a ocorrência dos elementos prosódicos, utilizo o 

software PRAAT7 que é uma ferramenta funcional para a análise acústica de voz, 

desenvolvido por Paul Boersma e David Weenink do Instituto de Ciências Fonéticas da 

Universidade de Amsterdã. O software PRAAT possibilitou a verificação das medidas 

acústicas de frequência fundamental (F0) e duração dos trechos escolhidos para as análises. 

 Após a segmentação e anotação nas grades de texto para alguns enunciados 

escolhidos para as análises, foram realizadas medidas acústicas de F0 (frequência 

fundamental) descritas na literatura prosódica como relevantes para a análise desse aspecto. 

Média de F0 (frequência fundamental) e movimento inicial e final de F0 (frequência 

fundamental) foram mensurados, quando relevantes, para corroborar com a análise 

interacional feita. Essas medidas foram feitas em frases classificadas como grupos tonais.  

 O grupo tonal é uma unidade entonativa de comunicação que estuda os 

movimentos melódicos (variações de F0) realizados durante os enunciados a partir da sílaba 

tônica. Em cada grupo tonal observei os valores de F0 (frequência fundamental) em alguns 

enunciados de Marília Gabriela buscando identificar os diversos aspectos do uso interacional, 

como mudanças de footing, pistas de contextualização e esquemas de conhecimento 

sinalizados pela entrevistadora diante dos três entrevistados. Os enunciados segmentados 

foram medidos em Hertz, unidade de medida para F0 (frequência fundamental).  

 Para o parâmetro de duração, foi medida a duração das sílabas dos enunciados 

escolhidos (grupos tonais) em segundos (s), considerando que a transcrição seguiu o padrão 

dos etnometodólogos que medem as pausas e prolongamentos em segundos(s). Essas medidas 

auxiliaram na verificação de pausas e prolongamentos que Marília Gabriela utilizou como 

estratégia discursiva para a construção de sentido nos seus enunciados.  

Na figura 2 a seguir, temos um exemplo de uma segmentação silábica e análise 

acústica de um dos enunciados de Marília Gabriela feitas através do software PRAAT que 

verifica a frequência fundamental (F0) da frase “eu conheço geminia::na” e a duração 

silábica na palavra “geminia::na”, expressa pela entrevistadora na linha 7 do trecho (1) da 

primeira entrevista escolhida para as analises discursivas e prosódicas tratadas neste estudo. 

 

 
 
 

                                                            

7 Este software é de uso livre e está disponível para download na página <www.praat.org>. 
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Figura 2 - Onda sonora, curva de F0 e grade de texto com transcrição, segmentação silábica, duração das sílabas 
e medida de pontos de F0 da frase “eu conheço geminia::na” expressa por Marília Gabriela no trecho (1), linha 
7.  
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4    ANÁLISE DISCURSIVA E ANÁLISE PROSÓDICA  

 

4.1 Entrevistas (A) - Marília Gabriela entrevista Reynaldo Gianecchini e Maria 

Fernanda Cândido 

 

 A apresentadora Marília Gabriela inicia seu programa MARÍLIA GABRIELA 

ENTREVISTA com frases que procuram traduzir a personalidade de seus convidados e, para 

apresentar os atores Reynaldo Gianecchini e Maria Fernanda Cândido, Marília Gabriela usa a 

seguinte frase: “a arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível”. Essa 

entrevista foi transmitida pelo canal GNT no dia 17/10/2013 e teve uma duração de quarenta e 

quatro minutos. A produção do programa dividiu essa entrevista em três blocos de 

aproximadamente quinze minutos cada um.  

 No primeiro bloco, que teve uma duração de 13 minutos, Marília Gabriela fez 

uma breve apresentação dos atores Reynaldo Gianecchini e Maria Fernanda Cândido, 

protagonistas da peça teatral “A Toca do Coelho” do autor David Lindsay Abaire, com 

direção de Dan Stulback. Essa peça esteve em cartaz até o final de 2013 e no primeiro bloco 

Marília Gabriela procura saber sobre todos os detalhes dessa peça teatral e também sobre a 

parceria dos dois atores para a realização desse espetáculo. 

 O segundo bloco teve uma duração de 15 minutos e Marília Gabriela entrevistou 

separadamente cada um dos atores e abordou assuntos da vida profissional e pessoal dos dois 

convidados. Marília Gabriela inicia a conversa com a atriz Maria Fernanda Cândido que fala 

sobre filhos, casamento e carreira. Logo em seguida, Marília Gabriela finaliza o segundo 

bloco entrevistando o ator Reynaldo Gianecchini, seu ex-marido, que falou sobre a sua 

carreira, sua saúde e seus planos para o futuro, além de conversarem descontraidamente sobre 

alguns assuntos ligados à vida conjugal que tiveram por quase nove anos. No segundo bloco, 

observei que Marília Gabriela procurou manter uma condição de igualdade, dominância e 

familiaridade, (BENTES, 2010), quando entrevistava o ator Reynaldo Gianecchini. 

 O terceiro bloco teve uma duração de 12 minutos e Marília Gabriela convidou os 

dois atores para finalizar o programa com um bate papo também informal relembrando, no 

final dessa entrevista, assuntos ligados ao convívio que ela teve com o ator Reynaldo 

Gianecchini enquanto eram casados.  
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Analisei alguns trechos dos três blocos analisados que tiveram maior ocorrência 

dos sinais linguísticos, não linguísticos tratados neste estudo. No primeiro bloco, escolhi três 

trechos para a análise e observei a negociação comunicacional estabelecida entre os três 

interlocutores dessa entrevista. No segundo bloco, analisei cinco trechos e procurei observar o 

comportamento interacional de Marília Gabriela diante do seu ex-marido Reynaldo 

Gianecchini. Para as análises do terceiro bloco utilizei também como foco temático algumas 

informações sobre o convívio conjugal que Marília Gabriela teve com Reynaldo Gianecchini 

separando três trechos desse bloco para descrever como Marília Gabriela monitorou os 

indicadores linguísticos e não linguísticos diante dos dois convidados.   

 

4.1.1 Primeiro bloco  

 

4.1.1.1 A negociação conversacional 

 

Trecho (1) 1M:Como é que surgiu a ideia de montar “A Toca do Coelho”=foi sua 
ideia? 
2F:  NÃo a ideia não foi minha a ideia foi da Simone que é atriz e produtora da 
peça. Simone:: 
3G: Zucato 

 

 Observei no primeiro bloco desta entrevista um bate papo inicial que 

correspondeu a uma sequência de pares adjacentes, ou seja, o par pergunta e resposta, com 

algumas tomadas de turno e algumas sobreposições que foram utilizadas para sequenciar a 

entrevista, tendo em vista, que nesse encontro social havia três interlocutores.  

 Na fase introdutória dos enunciados dessa entrevista Marília Gabriela organizou o 

gerenciamento da tomada de turno através de uma sincronia de mudança de olhar mostrando 

evidências de atenção a tudo o que estava sendo dito. Neste sentido, observei que Marília 

Gabriela negociou as relações interpessoais estabelecidas entre ela, o ator Reynaldo 

Gianecchini e a atriz Maria Fernanda Cândido com certa formalidade, dirigindo suas 

observações para o círculo como um todo e envolvendo todos os seus ouvintes com muita 

atenção.  

A figura 3, a seguir, analisa a pergunta da linha 1 do trecho (1) em que Marília 

Gabriela inicia a negociação conversacional. Observei através do software PRAAT, que 

Marília Gabriela utilizou uma F0 (frequência fundamental) de maneira mais neutra, menos 
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marcada, característica de uma pergunta neutra que utiliza um pronome interrogativo, com 

movimento descendente ao longo do enunciado. Desconsiderando o tom continuativo usado 

na palavra “ideia”, a entonação é descendente, uma característica de entonação não marcada 

para este tipo de pergunta (ANTUNES, 2007). Nota-se que a F0 (frequência fundamental) 

inicial é média, em torno de 204HZ, atingindo seu pico na tônica “de” da palavra “ideia”, e 

descende até o final do enunciado atingindo um valor baixo de 156 Hz. Esse movimento 

melódico, menos expressivo, pois seu início não é muito alto e sua forma conserva a forma 

das interrogativas neutras com pronome, marcando a neutralidade das perguntas no 

estabelecimento da interação.  

 
 
 

 
Figura 3 – Onda sonora, curva de F0 e grade de texto com transcrição e as medidas de F0, em Hz, da frase 
“Como é que surgiu a ideia de montar ‘A Toca do Coelho’ =foi sua ideia?”, expressa por Marília Gabriela no 
trecho (1), linha 1. 
 

 
Trecho (2) 7M: Giane entrou em que etapa 

8G: Na verdade a Simone ela pensou muito quando ela leu ela ela é uma 
menina batalhadora=muito bonita a história dela=ela ela comprou os direitos 
dessa peça queria montar,  /…/ 
9M: [foi montado tava na Brodway em 2006 se não me engano. 
10G: acho que sim acho que em 2006 e:::e é realmente um texto(+) /…/ 
12G: [h.e tô feliz 
13M: você falo i::nteressante, porque você falou de um JEito que fala de 
am::or de vida, de superação(+)=mais eu posso também dizer que fala 
sobre perdas/ 
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 Na figura 4 abaixo, observei no enunciado da linha 7 do trecho (2), que Marília 

Gabriela  manteve o uso prosódico mais neutro e média de F0 de 192Hz, com F0 inicial de 

256Hz, descendendo no final com uma F0 de 115Hz. Porém, a partir da linha 13 quando 

Marília enunciou: “você falo i::nteressante, porque você falou de um JEito que fala de 

am::or de vida, de superação(+)=mais eu posso também dizer que fala sobre perdas/”, 

percebem-se alterações prosódicas, tais como prolongamentos, ênfases e pausas, que podem 

ser consideradas  pistas de contextualização e foram manifestadas por Marília Gabriela em 

busca de maiores informações a respeito da peça “A Toca do Coelho”. 

Figura 4 – Onda sonora, curva de F0 e grade de texto com transcrição e medidas de F0 da frase “Giane entrou 
em que etapa?” expressa por Marília Gabriela no trecho (2), linha 7. 
 
 
 

Trecho (3)       23M:o Dan é professor 
24G: É 
25F: É 
26M: e ator 
27M: e tão bom ator/ 
28G: bom ator é ele é muito sensível foi um processo genial com ele assim eu 
aprendi mui::to né 
29F:É o Dan eu acho que ele ele é um cara que tem mui::ta sensibilidade 
EXTREMAMENTE sensível e ao mesmo tempo mui::to objetivo mui::to 
disciplinado mui::to exigente /…/ 
30M: deixa eu insistir numa pergunta é diferente a direção de um ator? 
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 Nas linhas 23 e 30 do trecho (3) acima, observei que Marília Gabriela fez algumas 

considerações a respeito do diretor do espetáculo “A Toca do Coelho”, Dan Stulback. Seu 

esquema de conhecimento a respeito do diretor Dan Stulback, que também é ator, possibilitou 

a manifestação de uma pista de contextualização revelada na linha 30 desse trecho, quando 

Marília Gabriela perguntou para Reynaldo Gianecchini e Maria Fernanda Cândido se havia 

alguma diferença em ser dirigido por um profissional que também é ator. Essa pista de 

contextualização manifestada por Marília Gabriela partiu do conhecimento prévio que ela 

tinha a respeito do meio artístico, pois Marília Gabriela, além de entrevistadora também é 

atriz. 

 Na figura 5 abaixo, mensurei no software PRAAT o enunciado da linha 30 do 

trecho (3): “é diferente a direção de um ator?”. Nesse enunciado verifiquei uma indução 

feita por Marília Gabriela, a partir do momento em que ela usou características prosódicas 

marcadas enfatizando algumas palavras, principalmente a palavra “diferente”, com 

movimento melódico marcado, e a palavra “ator”, que tive uma F0 ascendente-descendente no 

final da pergunta. 

 

 
Figura 5 – Onda sonora, curva de F0 e grade de texto com transcrição, duração de palavras e pontos de F0 da 
frase “é diferente a direção de um ator?”, expressa por Marília Gabriela no trecho (3), linha 30. 
 
 

 O enunciado da linha 30 do trecho (3) é uma pergunta que exige uma resposta 

sim/não e a entonação neutra esperada é ascendente (ANTUNES, 2007). No entanto, Marília 
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Gabriela fez uma pequena subida ao final, entre as sílabas “a” e ‘tor” de 135Hz para 157Hz e 

em seguida fez um movimento descendente chegando a 124Hz no final da sílaba “tor”. Esse 

movimento descendente apresentando importância maior que o ascendente esperado, está 

relacionado com uma indução para alcançar uma resposta afirmativa. Essa estratégia 

discursiva utilizada por Marília Gabriela parte dos esquemas de conhecimento que ela possui 

a respeito do meio artístico, pois Marília Gabriela sabe qual é a diferença de ser dirigida por 

um profissional que também é ator.  

 Ao analisar os trechos (1), (2) e (3) do primeiro bloco, observei que Marília 

Gabriela, a partir da utilização de pares adjacentes, possibilitou várias trocas de turno para que 

se estabelecesse uma construção cooperativa de comunicação dentro de um contexto 

discursivo, com o propósito comunicativo de construir significados para as inferências que 

iriam se realizar ao longo dessa entrevista.  

 Além disso, em termos prosódicos, observei que Marília Gabriela, no início dessa 

entrevista, manteve uma postura mais neutra que foi construída a partir de poucas ênfases que 

caracterizam uma entonação utilizada para perguntas neutras. Apenas na questão analisada na 

figura 5 houve uma mudança, quando Marília Gabriela usou uma entonação que teve efeito de 

indução (cf. Antunes, 2007), com objetivo de obter uma resposta afirmativa por parte dos 

entrevistados. Essa construção prosódica de Marília Gabriela pode ser explicada através do 

esquema de conhecimento que ela possui a respeito do meio artístico, pois, como já foi dito 

anteriormente, Marília Gabriela além de entrevistadora também é atriz.  

 

4.1.2 Segundo bloco 

  
4.1.2.1 As pistas de contextualização e os esquemas de conhecimento  

 
Trecho (4) 2M: Foi uma técnica essa? 

3G: Quê? 
4M: De superaÇÃO(+) a hora que você passou daquela crise(+) SAROU  
daquela doença de-re-pen-te-vo-cê-se-JO::ga=cê tá trabalhando que nem 
lou::co/ 
5G: [Muito trabalho (.h) muito depois que eu voltei pra ativa no trabalho eu 
voltei com uma vontade/…/ 
6M:[Cruel 
7M:=Cruel(+) depois tinha a novela do Sílvio de Abreu/…/ 
8M: Mas aí pintou UM FILME! 
9G: Aí pintou um filme aí=aí é voltei com a peça aí pintou esa outa peça de/…/ 
10M:=[não tem um subtexto aí um subentendimento pra mim=por 
exemplo de que é assim EU PRECISO VI::VER UR-GEN-TE-MEN-TE 
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 Na fase introdutória do segundo bloco, Marília Gabriela iniciou a conversa com 

Reynaldo Gianecchini de maneira informal e enunciou, na linha 4 do trecho (4) acima, 

afirmações baseadas no conhecimento prévio que ela possuía a respeito do ator. Reynaldo 

Gianecchini teve um câncer que o fez parar de trabalhar por um longo período e, logo que se 

recuperou, passou a aceitar todos os convites de trabalhos de cinema e de televisão. A partir 

desses dados pode-se perceber a inter-relação entre esquema de conhecimento e pista de 

contextualização. A entrevistadora, apoiando-se no conhecimento prévio de que o ator havia 

passado por momentos difíceis relacionados à sua saúde, tem seu discurso marcado por uma 

pista de contextualização que revela que Marília Gabriela entende todo o esforço do ator 

como uma superação. 

 

Trecho (5) 45G: é “Em Família” e:: acho que vem pra fechar mesmo assim=parece que 
que vai ser uma homeNAGEM pra ele assima a orça que tem=ta sendo tratado 
com tanto carinho(+) enfim sempre é né uma produção na Globo=sempre eu 
acho que é sempre feito com muito carinho assim=com muito cuida::do né eles 
são=realmente tem o know how(+)mas essa eu to eu to tendo:: to achando um 
cuidado especial=eu particularmente to muito feliz assim=é muito louco como 
a vida da um:: fecha uns círculos né, a gente vai revisitando uma umas outras 
coisas que são parecidas numa outra fase da vida né=eu eu estreei com ele=eu 
era muito verde há treze anos e é muito bom hoje poder fazer uma novela 
dele  nem que seja a última é mais simbólica ainda é  é de tá lá e poder 
fazer com um  pouco mais de experiência né mais maturidade/brinca 
mais com o personagem. 
46M:((risos)) você SISMA ((gestos)) você SISMA que quando se vê=o ahh 
hoje em dia você se vê com mais de generosidade]=? 
47G: É 
48M:=[porque eu me lembro de ver você sofrendo muito/ 
49G: É muito 
50M: se revendo na primeira novela= você se achava imatu::ro, sofri::a 

 

 Reynaldo Gianecchini comentou, no final da linha 45 do trecho (5) acima, que já 

não se achava mais tão imaturo quanto no início de sua carreira como ator. Nas linhas 48 e 50 

do trecho (5), Marília Gabriela utilizou seu conhecimento prévio ao enunciar “=[porque eu 

me lembro de ver você sofrendo muito” e “se revendo na primeira novela= você se achava 

imatu::ro, sofri::a”. Através desses enunciados, Marília Gabriela utilizou informações de 

experiências compartilhadas anteriormente com seu ex-marido revelando uma pista de 

contextualização ao comentar que Reynaldo Gianecchini sempre se achou imaturo. 
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4.1.2.2 As mudanças de footing de Marília Gabriela diante do seu ex-marido 

Trecho (6) 54M: Você tá aprende::ndo a cozinhar? 
55G: Não, claro que não mas vou vou ter que dar um truque depois/porque eu 
não cozinho nada ((risos)) 

 56M:[teve uma época que você acha::va que sabia né 
 57G: É eu::]= 
 58M:=[cê já me fez comer arroz CRU 
 59G: =[É AO dente não vem falar que era cru ((risos)) 
 60M: =[ao dente era CRU=(0,2)  
 
 

 Ao longo do segundo bloco observei que Marília Gabriela, através de uma 

comunicação expressiva, se comportou como alguém que pertencia ao universo sobre o qual 

ela estava falando e não ao universo no qual a fala ocorreu, ou seja, Marília Gabriela se 

comportou como ex-esposa de Reynaldo Gianecchini e não como uma apresentadora de um 

programa televisivo que entrevista personalidades do meio artístico da televisão brasileira. O 

convívio íntimo que Marília Gabriela teve com Reynaldo Gianecchini é um esquema de 

conhecimento que, além de explicar o comportamento discursivo da entrevistadora, contribuiu 

para as mudanças de footing que ela realizou ao longo deste bloco.   

 O comportamento discursivo de Marília Gabriela pode ser verificado nas linhas 

54 e 56 do trecho (6) acima, quando ela pergunta para Reynaldo Gianecchini se ele “ta 

aprende::ndo a cozinhar?”, e logo em seguida ela afirma que  “[teve uma época que você 

acha::va que sabia né?”.  Observei nesses enunciados que Marília Gabriela, na qualidade de 

falante, fez o papel de animadora, autora e responsável pelos enunciados por ela proferidos. 

Essa estratégia discursiva utilizada por Marília Gabriela nesses dois enunciados foi realizada a 

partir dos esquemas de conhecimento que ela possui a respeito do ator Reynaldo Gianecchini 

e correspondem, portanto, ao formato de produção (falante) que é uma das bases estruturais 

para uma mudança de footing. 

Nas figuras 6 e 7 abaixo representei prosodicamente o momento em que Marília 

Gabriela realizou as mudanças de footing. Através do esquema de conhecimento de que 

Reynaldo Gianecchini não sabia cozinhar, na linha 54 do trecho (6) Marília enunciou a 

palavra “aprendendo”, utilizando como recurso prosódico um prolongamento silábico na 

sílaba “den” de 0,256s, e uma F0 inicial de 146Hz com final de 178Hz. No enunciado da linha 

56 do trecho (6) Marília Gabriela enfatizou ainda mais seu esquema de conhecimento quando 

enunciou a palavra “achava”, com um prolongamento de 0,230s na sílaba “cha” e uma F0 

inicial de 262HZ e final de 192Hz. Essas palavras apresentaram movimentos de F0 

ascendente-descendente marcando as ênfases utilizadas por Marília Gabriela.  
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Figura 6 – Grade de texto com transcrição, segmentação silábica, duração das sílabas e pontos de F0 da frase 
“Cê está aprendendo a cozinhar?”, expressa por Marília Gabriela no trecho (6), linha 54. 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 – Onda sonora, curva de F0 e grade de texto com transcrição, duração da palavra “achava” e pontos de 
F0 da frase “Teve uma época que você achava que sabia” expressa por Marília Gabriela no trecho (6), linha 56. 
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Trecho (7) 61M:=uh você tem:: (+) ah da última vez que a gente teve junto você tava 
com uns ca::chos/ 

      62G: É  
 63M|: e você gostava muito(+) eles acabBAram sozinhos? 

 64G: Acabaram/ porque esses cachos vieram quando:: depois da químio=o 
 primeiro cabelo que nasceu é ele veio encaracolado mesmo inteiro/…/ 
 65M: Você sabe que as vezes chega alguém e diz assim pra mim=no::ssa o 
 Giane(+) cabelo dele ficou todo branco 

 66G: É verdade/ 
 67M: escondeu a vida inteira que dava uma(+) pintadinha/  
 68G: [é, mas eu tô 
 69M:=[você tá fazendo isso=ai fazer agora ou não? 

 70G: Não, a novela agora provavelmente eu não vou fazer com o cabelo branco 
 embora(+) eu esteja gostando muito na minha vida de tá assim e eu estou 
 impressioNA::DO como as MULHERES se manifestaram/ 

 71M: Adoram 
 72G: Adoram grisalho eu tô(+) chocado eu acho 
 73: ((risos)) 

 74G: tem que ter um estudo sobre isso=porque eu acho que deve ser uma coisa 
 de dar uma(+) um ar de maturiDA:de/ que as mulheres buscam no homem 

75M: [Eu eu não quero aborrecer os(+) os grisalhos=mas eu acho que elas 
gostam de grisalhos com essa pele lisi::nha como você ainda tem=seria 
assim  também ou não? 

  

 No trecho (7) acima, linha 61, Marília Gabriela comentou que da última vez que 

ela tinha visto Reynaldo Gianecchini, ele estava com “uns ca::chos”, e que esses cachos 

geraram alguns comentários por parte de algumas pessoas com quem Marília Gabriela tinha 

maior convívio. Reynaldo Gianecchini respondeu que os cachos foram adquiridos ao longo do 

tratamento que ele teve que fazer, mas depois desapareceram e ficaram apenas os cabelos 

grisalhos que ele tinha desde os dezoito anos de idade.  

 Após o comentário de Reynaldo na linha 70, 72 e 74 do trecho (7), Marília 

Gabriela realizou uma mudança de footing ao enunciar na linha 75: “[Eu eu não quero 

aborrecer os(+) os grisalhos=mas eu acho que elas gostam de grisalhos com essa pele 

lisi::nha como você ainda tem=seria assim também ou não?”.  

 Observei que, no enunciado da linha 75, Marília Gabriela expressou sua opinião 

com certa autoridade e, ao mesmo tempo, traduziu a opinião que algumas mulheres têm a 

respeito do ator Reynaldo Gianecchini. Marília Gabriela utilizou, então, o formato de 

produção (falante), que é uma das bases estruturais para a mudança de footing quando fez o 

papel de animadora, a que produziu o conteúdo do discurso falado; autora, quando criou o 

enunciado responsabilizando-se por ele e interessada, quando se beneficiou daquilo que foi 
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dito, introduzindo a opinião de outras pessoas e suspendendo, temporariamente, seu 

alinhamento anterior de entrevistadora para elogiar o ator Reynaldo Gianecchini.  

 

Trecho (8) 99M: Eu me lembro de você gritando quando eu tava é gaNHANdo num 
 jogo  uma vez você le-van-tou e falando assim/ESTA MULHER NÃO 
 PODE  GANHAR ESSE JOGO 
 100G:                                                             [ah não bom COMO 
 CHAMA ESSE JOGO? CONTA O NOME DESSE JOGO! 
 101M: WAR 
 102G: WAR GUERRA, GUERRA 
 103M: EU SEI EU SEI MARIA FERNAN::DA EU SEI EXA-TA-MEN-TE O 
 QUE SE PASSOU 
 104G: ((risos)) 

  

A entrevistadora Marília Gabriela, no trecho (8) do segundo bloco relembrou, 

entre outros assuntos, momentos de descontração que ela e Reynaldo Gianecchini 

compartilharam enquanto ainda estavam casados e um destes momentos era quando os dois 

resolviam jogar WAR8.  

 Ao longo do segundo bloco dessa entrevista Marília Gabriela e Reynaldo 

Gianecchini iniciaram uma discussão a respeito do jogo WAR e, em meio a várias trocas de 

turno, sobreposições, pausas, ênfases e entonações ascendentes Marília Gabriela e Reynaldo 

Gianecchini relataram que quando ela ganhava uma partida, ele esbravejava porque não 

aceitava perder no jogo. Observei, então, na linha 99 trecho (8) que Marília Gabriela realizou 

uma mudança de footing quando fez uma rápida troca de papéis entre falante e ouvinte, 

utilizando as palavras proferidas por Reynaldo Gianecchini ao enunciar: “/ESTA MULHER 

NÃO PODE GANHAR ESSE JOGO”.  

 Esta mudança de footing é interessante porque, muitas vezes, as palavras originais 

de um falante, ainda que ele esteja comprometido com essas palavras, podem ser repetidas por 

outra pessoa e, nesse improviso, Marília Gabriela realizou uma mudança de footing quando 

imitou, ironicamente, a fala do ator, utilizando as mesmas palavras que ele usou para insinuar 

que Reynaldo Gianecchini não é um homem tão bonzinho quanto aparenta ser.  

 

 

                                                            

8 WAR – Jogo de tabuleiro lançado no Brasil pela GROW em 1972 <https://pt.wikipedia.org/wiki/War#Origem> 
Acesso em 29/09/2015. 
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4.1.3 Terceiro bloco  

 

4.1.3.1 As inferências conversacionais e o conhecimento prévio  

 

Trecho (9) 1M:Maria Fernanda, você tava ali assistindo (+) a entrevista do Gianni  
2F: [hum][humhum] 
3M:E aí ele disse aquela hora(+) 
4F:   [humhum] 

           5M:= e eu sei onde ele queria chegar falando assim:   
            6F:                                          [hum] 
 7M:Eu conheço geminia::nas e as geminia::nas  
 08F:     [mhm tá]                                              ((risos)) 
 09M: e que de vez em quando.h (+) 
 10M:-MAS AQUILO É VERDADE 
 11M:=Ele não sabe perder no jogo 
 12M: =já jogou com ele ou não?. 

 

No início do trecho (9), nas linhas 1, 3 e 5, Marília Gabriela realizou uma fase 

introdutória de enunciados, baseada na entrevista dada por Reynaldo Gianecchini no segundo 

bloco, com o propósito comunicativo de evidenciar as experiências comuns compartilhadas 

anteriormente com seu ex-marido. Na linha 5, por exemplo, quando Marília Gabriela 

enunciou: =e eu sei onde ele queria chegar”, utilizou uma entonação descendente como traço 

linguístico que tem um valor sinalizador.  

De acordo com Ribeiro & Garcez (2013, p. 153), “Quando todos os participantes 

entendem e notam as pistas relevantes, os processos interpretativos são tomados como 

pressupostos e normalmente têm lugar sem ser percebidos”. Observei, então, que no 

enunciado da linha 5 do trecho (9): “=e eu sei onde ele queria chegar”, Marília Gabriela  

sinalizou as pressuposições sociais em torno das quais qualquer mensagem deve ser 

interpretada ao inferir um comentário feito anteriormente por Reynaldo Gianecchini.  

Com esse enunciado Marília Gabriela revelou o esquema de conhecimento prévio 

que ela possuía a respeito dos hábitos do ex-marido Reynaldo Gianecchini. Essa atividade de 

fala, que é uma pista de contextualização, quase nunca é comentada de maneira direta, mas 

pode ser percebida inconscientemente por todos os participantes interacionais a partir do 

conhecimento prévio contextualmente sinalizado.  

 A partir de uma análise prosódica pude mensurar, através do software PRAAT, a 

frequência fundamental (F0) do enunciado “=e eu sei aonde ele queria chegar” expresso na 

linha 5 do trecho (9) acima precedido do enunciado da linha 3 desse mesmo trecho “E aí ele 
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disse aquela hora(+)”. Observei que a frequência fundamental (F0) do enunciado da linha 5, 

assim como a do anterior, linha 3, apresentou uma média mais baixa, caracterizando o tom 

mais grave que Marília Gabriela vinha usando ao longo de todo o trecho (9).  

 Como pode ser visto na figura 8 a seguir, nos valores de F0, em média, a primeira 

frase tem 154 Hz e a segunda apresentou média de 148 Hz. Essa análise prosódica contribuiu 

para confirmar que Marília Gabriela disparou uma pista de contextualização no enunciado da 

linha 5 que contribuiu para confirmar a mudança de footing de entrevistadora para um footing 

de ex-mulher, ou seja, o esquema de conhecimento que ela possui como ex-mulher do ator a 

leva a uma mudança de footing que revela uma mudança de enquadre - de um enquadre 

profissional para um enquadre pessoal. Observa-se, portanto, que os mecanismos prosódicos 

tais como curva melódica e duração, explorados por esta pesquisa, desempenham papel 

fundamental para a segmentação de uma fala, auxiliando na interpretação bem sucedida dos 

enunciados. 

 

 

 
Figura 8 – Onda sonora, curva de F0 e grade de texto com transcrição e pontos de F0 dos enunciados e eu sei 
onde ele queria chegar pronunciado por Marília Gabriela no trecho (9), linhas 3 e 5. 
 
 

 

 

 



47 

 

 Na linha 7 do trecho (9), temos um outro exemplo de ocorrência de pista de 

contextualização ou “inferências conversacionais” (GUMPERZ, 2013 [1982]), utilizadas por 

Marília Gabriela para sinalizar seus propósitos comunicativos.  Nesse trecho Marília Gabriela 

continuou a conversa contando que Reynaldo Gianecchini a comparava com as geminianas ao 

expressar: “Eu conheço geminia::nas e as geminia::nas” reproduzindo ironicamente uma 

fala utilizada por  Reynaldo Gianecchini no segundo bloco.  

 Observei no enunciado da linha 7 do trecho (9) que Marília utilizou esta expressão 

irônica para explicar que, quando ela e o ex-marido participavam do jogo WAR, ele sempre 

ficava ligeiramente nervoso. Além disso, observei que Marília, ao enunciar: “Eu conheço 

geminia::nas e as geminia::nas”, sugeriu que Reynaldo Gianecchini usou essa expressão 

para explicar que ele sabia muito bem como as geminianas se comportavam, principalmente 

quando participavam de algum tipo de jogo. Nesse enunciado Marília Gabriela também 

utilizou como estratégia de contextualização as estruturas de expectativas ou os esquemas de 

conhecimento sinalizando inferências conversacionais a respeito de Reynaldo Gianecchini. 

 No final do trecho (9) existe também a ocorrência de uma interação entre 

enquadres interativos e esquemas de conhecimento nos enunciados das linhas 10, 11 e 12, 

respectivamente, quando Marília Gabriela enunciou: “–MAS AQUILO ERA VERDADE”, 

“=Ele não sabe perder no jogo” e “=já jogou com ele ou não?”. Nesses enunciados, que 

também retrataram algumas pressuposições sobre a conversa ocorrida no segundo bloco, 

observei que as escolhas lexicais, sintáticas e prosódicas que Marília Gabriela utilizou são, 

segundo Ferguson (1985, apud RIBEIRO & GARCEZ, 2013, p. 194), “convenções 

consideradas apropriadas para o cenário e para a plateia”.  

 Observei, então, que através dos enunciados das linhas 10, 11 e 12 do trecho (9), 

Marília Gabriela utilizou registros linguisticamente identificáveis que estão associados ao 

esquema de conhecimento que ela possuía a respeito de Reynaldo Gianecchini. Além disso, 

Marília Gabriela utilizou como estratégia discursiva a associação do enquadre aos esquemas 

de conhecimento contidos nos enunciados das linhas 10, 11 e 12 do trecho (9) que atuaram em 

conjunto e fizeram com que Maria Fernanda Cândido conseguisse realizar uma interpretação 

bem sucedida de todos os fatos. 

 A figura 9 abaixo mostra o mesmo enunciado da linha 7 do trecho (9): “Eu 

conheço geminia::nas”, verificado pelo software PRAAT. Observei, através do traço 

prosódico de duração, que Marília Gabriela utilizou um prolongamento da vogal tônica a::. 

Esse prolongamento teve uma duração de 0,415s, enquanto as outras sílabas tiveram uma 
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duração que variou entre 0,165s e 0,249s. O prolongamento da vogal tônica nasalizada 

representa um recurso que enfatiza contextualmente o esquema de conhecimento que Marília 

Grabriela tinha a respeito dos costumes de Reynaldo Gianecchini. Acrescento ainda, que 

nesse enunciado a frequência fundamental utilizada pela entrevistadora é muito mais alta que 

aquela analisada nas frases anteriores (cf. Fig. 8), tendo em média 199Hz de f0 (frequência 

fundamental). 

 

 
Figura 9 – Onda sonora, curva de f0 e grade de texto com transcrição, segmentação silábica, duração das sílabas 
e pontos de F0 da frase “conheço geminia::na” expressa por Marília Gabriela no trecho (9), linha 7.  

 

4.1.3.2 As mudanças footing de Marília Gabriela 

 

Trecho (10)  39F:Mais, mais teve uma muito engraçada que eu acho que a Marília ia gostar 
de saber 
40G:[hum]  
41F:= porque teve um dia que ele fico-ele disse assim pra mim 
42F:(h)meu Deus, (=) nossa eu fiquei com MEDO de você agora(+) 
43F:= porque você era a MARÍLIA em pessoa 
44G: ((risos)) 
45G: cê tá”// 
46G: [mas vocês são geminianas vocês// tem muita coisa em comum 
47M:=[então quer dizer que você tinha ME::DO-DE-MIM-Rey-nal-do-      
Gia-ne-cchini” 
48G:=[não, não preciso explicar// 
49F:=[calma]  
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 Nas linhas 41, 42 e 43 do trecho (10), Maria Fernanda Cândido contou para 

Marília Gabriela que Reynaldo Gianecchini achava as duas muito parecidas por serem 

geminianas. Até este momento, Marília Gabriela fazia o papel de ouvinte (estrutura de 

participação), ou seja, ela examinava o que Maria Fernanda dizia e acompanhava o essencial 

de suas observações.  

Depois de ouvir o depoimento de Maria Fernanda, Marília Gabriela fez uma 

expressão de surpresa ao expressar na linha 47 o seguinte enunciado: =[então quer dizer que 

você tinha ME::DO-DE-MIM-Rey-nal-do-Gia-ne-cchini”. Apesar das sobreposições de voz, 

pois nas linhas 45, 46, 47 e 48 os três atores falavam ao mesmo tempo, verifiquei que no 

enunciado da linha 47 Marília Gabriela passou a usar um registro em tom de brincadeira 

caraterizado por mudanças exageradas na altura da voz, marcada prosodicamente por pausas 

seguidas de períodos de vocalização, e sons vocálicos alongados acompanhados de sorrisos, 

mostrando-se surpresa com os comentários feitos anteriormente pela atriz Maria Fernanda 

Cândido. Observei que Marília Gabriela passou de ouvinte ratificado (estrutura de 

participação) a falante (formato de produção), ou seja, no enunciado da linha 47 ela 

manifestou uma mudança de footing ao produzir seu próprio texto e delimitar sua própria 

posição passando a fazer, portanto, o papel de animadora, autora e responsável pelo 

enunciado.   

 

Trecho (11) 61G:=você quando tá brava ninguém te segura  
62F: = [brava ] 
63M: ((aqui Marília tenta dar um tapa na mão de Gianne)) 
64F: =[é verdade  
65M:=[Você num tá falando que eu fazia isso com VOCÊ  
66G: Então[[ 
67M: Aí ele disse assim que ficou assim achando que era a Marília vindo 
68G:         =[não mais é engraçado 
69M:=gente lógico geminiana (+) muito boazinha muito boazinha mas= 
70G:=[tinha um jeito muito parecido mesmo assim= 
71G:=[era era físico mesmo de expressão eu acho, eu acho que vocês tem 
mesmo 
72F: ((risos))=[muito engraçado né  ((risos)) 
73M:=[ótimo, ASSOMBRE-O POR MIM 
74F: Pode deixar 
 

 De acordo com Ribeiro & Garcez (2013, p. 188), para que possamos compreender 

qualquer elocução (ou movimento ou gesto), os interlocutores devem saber em qual enquadre 

essa elocução foi concebida para que haja uma devida interpretação de tudo o que foi dito e 
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feito. Esses autores ainda afirmam que “uma discrepância nos esquemas gera uma mudança 

de enquadres”, Ribeiro & Garcez (2013, p. 191).  

Assim, para exemplificar estas afirmativas verifiquei que, após o enunciado de 

Reynaldo Gianecchini na linha 61 do trecho (11), quando ele diz “=você quando tá brava 

ninguém te segura”, Marília enunciou na linha 65: =[Você num tá falando que eu fazia isso 

com VOCÊ”, insinuando uma surpresa e dando um tapinha na mão de Reynaldo. Essa 

surpresa é expressa prosodicamente por uma tessitura alta de F0, conforme a figura 10 abaixo, 

que apresenta uma média de 299 Hz. Nota-se que esse aumento na média de F0, que pode ser 

visto por pontos de F0 mais altos ao longo de todo o enunciado, pode condizer com uma 

expressão atitudinal de surpresa ou incredulidade.  Essa atitude de surpresa e incredulidade 

revelada por Marília Gabriela é, portanto, uma pista de contextualização (ANTUNES, 2007).  

 

 
Figura 10 – Onda sonora, curva de F0 e grade de texto com transcrição e pontos de F0 da frase “você não tá 
falando que eu fazia isso com você” expressa por Marília Gabriela no trecho (11), linha 65. 

 

 
Considerando que os indivíduos mudam constantemente seus footings enquanto 

falam e que mudanças de footing são características inerentes à fala, nos enunciados da linha 

61 e 65 do trecho (11) Marília Gabriela realizou uma mudança de footing quando teve o 

impulso de bater na mão de Reynaldo Gianecchini. Este impulso foi provocado pelo registro, 

em tom de brincadeira, utilizado por Reynaldo Gianecchini na linha 61 e, de acordo com 
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Ribeiro & Garcez (2013, p. 198) “uma mudança de registro é uma das maneiras de se efetuar 

uma mudança de enquadre”. 

Gumperz (1997) afirma que entre os falantes deve haver o compartilhamento de 

tudo aquilo que diga respeito aos integrantes do evento comunicativo. Segundo o autor o 

envolvimento conversacional é uma pré-condição necessária para se chegar a uma 

interpretação satisfatória do enunciado. Neste sentido, as análises dos blocos 1, 2 e 3 da 

entrevista de Marília Gabriela com Reynaldo Gianecchini e Maria Fernanda Cândido 

mostraram que os interlocutores sabiam em qual enquadre as elocuções foram proferidas.  

 Nessa entrevista observei que Marília Gabriela conduziu uma postura, ou um 

“alinhamento” informal diante de seus entrevistados, utilizando seu esquema de 

conhecimento e produzindo interacionalmente pistas de contextualização sinalizadas por 

marcas prosódicas e associadas a mudanças de footing que possibilitaram a devida 

interpretação de tudo o que foi dito e feito por todos os participantes desse evento social.  

 

4.2  Entrevista (B) - Marília Gabriela entrevista Murilo Benício 

 

 Marília Gabriela apresentou o ator Murilo Benício com a seguinte frase: “A 

experiência mostra que o sucesso é devido menos à habilidade do que ao entusiasmo. 

Vencedor é aquele que se dá ao seu trabalho, corpo e alma”. Neste programa Marília 

Gabriela ainda acrescentou que “achei esta frase muito adequada para apresentar meu 

convidado de hoje, que além do mais, tem habilidade”. Marília Gabriela fez uma pequena 

introdução falando sobre a carreira artística de Murilo Benício e contou que a estreia do ator 

aconteceu há quase vinte anos na novela “Fera Ferida” de 1993 e que nesse intervalo de 

tempo o ator viveu muitas histórias, muitos amores e muitos trabalhos que lhe renderam muita 

fama.  

 Esta entrevista foi transmitida pelo canal GNT no dia 28/10/2012 e teve uma 

duração de quarenta e cinco minutos. Na data dessa entrevista Murilo Benício estava fazendo 

41 anos e tinha dois filhos e, segundo Marília Gabriela, tinha também novos desafios a serem 

enfrentados. Murilo Benício foi convidado pelo programa MARÍLIA GABRIELA 

ENTREVISTA “para conversar sobre passados, presentes e futuros” além de bater um papo 

sobre o personagem “Tufão” interpretado por ele na novela “Avenida Brasil”, transmitida 

pela Rede Globo de Televisão à época desta entrevista.  
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 A entrevista de Marília Gabriela com Murilo Benício não está dividida em blocos 

como a anterior, por isso resolvi dividi-la em duas partes para a observação dos sinais 

linguísticos, não linguísticos e prosódicos tratados por este estudo. Cada parte foi segmentada 

em trechos de aproximadamente um minuto cada um, que chamarei de trechos (12), (13), 

(14), (15) e trecho (16).  

Os trechos (12), (13) e (14) pertencem à primeira parte escolhida para a realização 

das análises discursivas e prosódicas. O trecho (12) teve como foco temático as gravações das 

cenas da novela “Avenida Brasil”. Esse trecho é a fase introdutória da entrevista necessária 

para a negociação conversacional dos participantes interacionais. Nesse trecho verifiquei o 

posicionamento de Marília Gabriela diante do ator Murilo Benício. Os trechos (13) e (14), 

também trouxeram como foco temático as gravações das cenas da novela “Avenida Brasil”. 

Nestes trechos observei as mudanças de footing, as pistas de contextualização e os esquemas 

de conhecimento sinalizados por Marília Gabriela através de seu envolvimento 

conversacional com o ator Murilo Benício.  

Os trechos (15) e (16) pertencem à segunda parte e tiveram uma duração de um 

minuto e meio de entrevista. Esses trechos apontaram como foco temático o romance iniciado 

entre Murilo Benício e Debora Falabella durante as gravações da novela “Avenida Brasil”. 

Nestes trechos destaquei as mudanças de footing realizadas por Marília Gabriela a partir de 

uma mudança de registro linguístico.  

Estas análises também concorreram para a verificação da hipótese anteriormente 

levantada de que as mudanças de footing sinalizadas por marcas prosódicas e pistas de 

contextualização adotadas por Marília Gabriela foram direcionadas pelo esquema de 

conhecimento que ela possuía a respeito de seus entrevistados, neste caso, o ator Murilo 

Benício. 

Saliento que Marília Gabriela, durante todas as suas entrevistas, colocou em 

prática o que foi planejado, ou seja, a entrevistadora seguiu um script. Porém, isto não 

garantiu que o roteiro fosse seguido integralmente, pois de acordo com (MARCUSCHI, 

2003), estratégias discursivas serão escolhidas durante a conversação para que ocorra a 

correspondência das expectativas de todos os interlocutores que se prepararam para este tipo 

de encontro social. Além disso, segundo Ribeiro & Garcez (2013), estratégias 

conversacionais, como pistas de contextualização e mudanças de footing, podem variar de 

acordo com o conhecimento prévio estabelecido entre os participantes de um evento social.  
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4.2.1 A negociação conversacional 

 

Trecho (12) 3G: Tamo aqui rindo ele é abesteirento (0,2) sempre 
4G: Murilo ahh::(0,2) o TufÃO (0,1) você imaginava que ia acontecer                  
isso=você já tá acostumado a ser mui::to elogiado nos seus trabalhos      
porque este foi- hum par:ticularmente chegou a mi::m assim  (0,2) amigas 
(0,1) Maria Helena Amaral PARticularmente que ligavam pra dizer 
NO::SSA MAS O MURILO BENÍ::CIO TA ARREBENTANDO, isso 
acontece sempre ou (0,2) o Tufão te deu isso mais que os outros? 
 
 

De acordo com Ribeiro & Garcez (2013, p. 114-115): “No curso da interação 

ocorrerá o intercâmbio dos papéis de falante e ouvinte, com vistas à manutenção de um 

formato afirmação/resposta, sendo que o direito de falar neste instante – a palavra – vai e 

vem”. Verifiquei, então, no trecho (12) acima, a ocorrência de uma fase introdutória de 

enunciados que foi utilizada por Marília Gabriela para negociar as relações interpessoais 

estabelecidas entre ela e o ator Murilo Benício utilizando afirmações baseadas no 

conhecimento prévio que ela possuía a respeito do ator.  Isto pode ser observado nas linhas 3 

e 4 do trecho (12) respectivamente, quando Marília Gabriela inicia uma negociação 

conversacional com certa informalidade em que os termos ouvinte e falante se ajustaram 

perfeitamente.  

Este bate papo inicial teve como objetivo principal elogiar Murilo Benício pela 

sua bela atuação no papel de “Tufão” na novela “Avenida Brasil” e correspondeu, portanto, a 

uma manutenção do footing de entrevistadora, por parte de Marília Gabriela, que teve como 

propósito comunicativo a condução eficaz da produção e da recepção dos enunciados que 

foram sendo produzidos através de uma sequência de pares adjacentes, ou seja, o par pergunta 

e resposta com algumas tomadas de turno e algumas sobreposições.  

 Na figura 11 abaixo, analiso prosodicamente a pergunta feita por Marília Gabriela 

na linha 4 do trecho (12), quando ela enunciou: “Murilo ahh::(0,2) o TufÃO (0,1) você 

imaginava que ia  acontecer isso=”.  Esse enunciado pode ser considerado uma questão total 

(resposta sim/não) neutra (ANTUNES 2007), cuja característica de entonação é um 

movimento final de F0 ascendente. Apresenta uma F0 inicial média/alta equivalente a 204 Hz, 

com movimento descendente ao longo da pergunta, finalizando com um movimento 

ascendente F0 que vai de 160Hz a  202Hz. 
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Figura 11 – Onda sonora, curva de F0 e grade de texto com transcrição e pontos de F0 da frase “/…/você 
imaginava que ia acontecer isso”, expressa por Marília Gabriela no trecho (12), linha 4. 
 
 

4.2.2 O envolvimento comunicativo e as bases estruturais para as mudanças de footing  

 

Trecho (13) 10G: E dava tempo de decora::r de fazer tudo? 
 11M: Eu tenho um processo muito interessante né que eu nu::mmm levo 

trabalho pra casa num decoro 
 12G: ((risos)) como assim? 
 13M: É verdade, maluco né 
 14G: Como assim? ((risos)) 

15M: Cê sabe que (+) eu acho (0,2) tem que falar /…/  
 16G: Por quê? 
 17M: Porque eu não trabalho final de semana e não levo texto pra casa (+) 

então eu trabalho aquelas nove horas da Globo quando acaba aquelas nove 
horas eu vou pra minha família/…/. 

 18G: Mas o que é que você faz, como é que você se resolve com as coisas 
que você tem que dizer no ar que são texto de um autor. 

 19M: Eu decoro RÁ::pido, ] mui::to Rápido né 
 20G:                                  [[ahh é isso 
 21G: Cê passa por ali, olha[ repete repete=[ 
 22M:                                [[é 
 23M:=[[eu tenho, eu tenho meu camareiro[ há dez anos] (+) Ângelo 
  

 No trecho (13) acima, observei que Marília Gabriela, por meio das perguntas das 

linhas 10, 12, 14, 16 e 18 respectivamente, criou uma esfera interacional denominada por 

Gumperz (1997), “envolvimento conversacional”. Através desse recurso discursivo Marília 
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Gabriela remodelou todo o curso da interação, provocando Murilo Benício com várias 

perguntas que tinham como propósito comunicativo, entender como o ator conseguia 

trabalhar sem decorar seus textos. Murilo Benício compreendeu a sinalização de Marília 

Gabriela e iniciou um relato sobre o método que ele utilizava para decorar as cenas das 

novelas contando inclusive, na linha 23, que tinha um camareiro que o auxiliava na 

organização dos capítulos que seriam encenados. 

 Verifiquei no enunciado da linha 12 do trecho (13), que Marília Gabriela sinalizou 

uma competência comunicativa ou pista de contextualização para demonstrar a sua ânsia de 

saber como Murilo Benício encenava seus personagens sem decorar os textos enunciando 

entre risos: “((risos)) como assim?”. Ao perceber a incredulidade, a dúvida de Marília 

Gabriela, Murilo Benício iniciou sua explicação, e na linha 14 Marília Gabriela reiterou sua 

pergunta ao enunciar novamente “Como assim? ((risos)”.  

 Mensurei os enunciados das linhas 12 e 14 do trecho (13) através do software 

PRAAT, como visto na figura 12 e 13 abaixo. Observei na primeira pergunta da linha 12: 

“como assim?” um movimento final de F0 descendente na palavra “Como” com níveis altos 

de F0 que inicia com 256 Hz e finaliza em 206 Hz. Esse movimento descendente de F0 

caracteriza uma pergunta com pronome interrogativo (ANTUNES, 2007), que assinala um 

alto grau de engajamento do falante em relação ao enunciado ou um forte desejo de obter a 

informação requerida.   

 
Figura 12 – Onda sonora, curva de F0 e grade de texto com transcrição e pontos de F0 da frase “Como assim?”, 
expressa por Marília Gabriela no trecho (13), linha 12. 



56 

 

Na figura 13 a seguir demonstro através do PRAAT o enunciado da linha 14 do 

trecho (13), em que Marília repetiu a pergunta “como assim”. Esse enunciado mostrou um 

movimento descendente em perguntas com pronome interrogativo (ANTUNES, 2007) com 

frequência fundamental (F0) mais alta que inicia com 385 Hz descendendo para 154 Hz na 

palavra “assim” que teve uma duração de 0,638s. A entonação utilizada por Marília Gabriela 

ao repetir a pergunta “como assim” reiterou uma incredulidade, uma dúvida e exigiu de 

Murilo Benício uma explicação sobre seu comportamento profissional, o que demonstra que 

essa marca de entonação funciona como uma pista de contextualização que sinaliza o 

significado do que é dito. 

 
Figura 13 – Onda sonora, curva de F0 e grade de texto com transcrição, pontos de F0 e duração da frase “Como 
assim?” expressa por Marília Gabriela no trecho (13), linha 14. 

 

Trecho (14) 32G: [[o que que é falar muito pra você? 
33M: Ah quando tem três páginas de cena com textos desse tamanho cada 
um 

 34G: (          ) 
 35M: é[ 
 36G: =[Ham[ 
 37M:=[ aí tenho que dá uma olhada (0,1) aí eu dou uma olhada [ 
 38G: =[ham 
 39M: aí (+) fico lendo um pouquinho[ 
 40G:                             =[ ham 
 41G: E quando n::ÃO? 
 42M: Aí nem olho eu pego // dentro do estúdio [  ((risos)) 
 43G: ((risos))                                 =[VO(h)CÊ  É(h) UM DISCARADO (h)// 
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 Na linha 32 do trecho (14) acima, Marília Gabriela deu continuidade ao tópico 

anterior indagando a Murilo Benício sobre o significado de falar pouco ou falar muito em uma 

cena de novela. Murilo Benício explicou que a fala depende da quantidade de páginas escritas 

para aquela cena. Nas linhas 33, 37 e 39, Murilo Benício explicou para Marília Gabriela que 

se o texto é menor ele lê rapidamente o roteiro da cena que irá atuar. A partir desse 

depoimento, Marília Gabriela manifestou uma curiosidade na linha 41 do trecho (14), 

utilizando um traço linguístico de entonação ascendente enunciando: “E quando NÃO?”. 

 Observei no trecho (14), que Marília Gabriela, ao produzir o enunciado da 

linha 41 “E quando NÃO”, passou de ouvinte (estrutura de participação) a falante (formato 

de produção) e fez o papel de animadora e autora para produzir inferências através deste 

enunciado. Além disso, ao produzir esse enunciado Marília Gabriela se beneficiou de tudo o 

que foi dito por Murilo Benício no trecho (14), para inferir que ele interpretava uma cena 

longa de novela sem decorar o texto e também para recriminá-lo por não decorar seus textos, 

enunciando na linha 43: ((risos))=[VO(h)CÊ É(h) UM DISCARADO (h)//. 

 Na figura 14 abaixo, recorri ao software PRAAT para analisar as medidas de F0 e 

de duração no enunciado de Marília Gabriela na linha 41 do trecho (14) “E quando NÃO?”: 

 

 

Figura 14 – Onda sonora, curva de F0 e grade de texto com transcrição, segmentação silábica e duração de 
sílabas e pontos de F0 do enunciado “E quando NÃO” expresso por Marília Gabriela no trecho (14) linha 41. 
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 A figura acima mostrou que quando Marília Gabriela enuncia “e quando NÃO” 

ela utiliza uma entonação ascendente com marcadores de som, como altura, volume, ritmo, 

timbre e acentuação e prolongamentos. Ocorreu uma elevação de F0 que inicia em 162Hz e 

termina em 305Hz. Quando Marília Gabriela enunciou a palavra NÃO nota-se um 

prolongamento silábico que faz com que esta sílaba apresente um valor de 0,445s, bem mais 

longo em relação às outras sílabas produzidas neste enunciado. 

 Nota-se que as questões analisadas nas linhas 41 e 43 do trecho (14), 

apresentaram escolhas prosódicas não marcadas como movimento final de F0 ascendente em 

perguntas totais (respostas sim/não) ou movimento descendente em perguntas com pronome 

interrogativo. Porém, na questão da linha 41 do trecho (14) “E quando NÃO”, embora haja o 

pronome interrogativo “quando” e embora a questão equivalha a algo do tipo “o que ocorre 

quando não?”, esperava-se que Marília realizasse uma entonação descendente, mas o que 

ocorreu foi um movimento final ascendente. 

De acordo com Rodrigues-Júnior (2002, p.34) as inferências comunicativas “têm 

cunho sugestivo, porque nascem de pressuposições feitas pelos interlocutores no momento da 

interação social”, nesse sentido, o enunciado da linha 41 do trecho (14) chamou a atenção 

para a diferença dessa pergunta em relação às demais, ou seja, neste enunciado fica evidente a 

realização de uma pista de contextualização por parte Marília Gabriela. 

 

4.2.3. Mudança de registros linguísticos 

 
Trecho (15) 105G: Agora por exemplo que você tá de romance novo você  
 [evidentemente tá  
 106B: [Não estou de romance novo 
 107G: TÁ SIM NÃO MINTA PARA MIM QUE [EU TI CONHE::ÇO[ 
 108B: =[Não estou namorando a Débora (0.2) 
 109G: Ó- pois se eu nem falei de Débora  
 110B: Ah quem é que cê tá falando? (h) ((risos)) 

111G: Olha, nunnun seria surpresa para mim [por que eu acho que a                   
convivência diária ali=[ 

 112B: =[Não, mentira eu to num é  
 113M: isso não é a (0.3) 
 114B: De quem que você fala cê fala de [outra pessoa: 
 115G:                                                     [Não importa ((risos)) 

116G: ((risos) Agora você falou que num tá namorando a Débora to achando 
que cê tá=[ 

 117B:=[Não, to praticamente casado com ela ((risos)) 
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 O trecho (15) teve início aos 19 minutos de entrevista. Neste trecho analisei o 

comportamento interacional de Marília Gabriela a partir da linha 105 da transcrição realizada 

previamente à análise dessa entrevista. Até a linha 105, o tópico da entrevista girava em torno 

das gravações da novela “Avenida Brasil”, protagonizada pelo ator Murilo Benício. Logo 

depois de conversar com Benício a respeito da gravação da novela, Marília Gabriela iniciou 

outro tópico na entrevista que tratava da vida sentimental de Murilo Benício. O enunciado da 

linha 105 marca a mudança de registro (mudança de assunto), que provocou uma mudança de 

footing por parte de Marília Gabriela. Salientamos que Marília Gabriela seguia um roteiro de 

entrevista que tinha o registro do relacionamento amoroso de Murilo Benício com Debora 

Falabella.  

Após muita especulação na mídia, pois Murilo Benício e Débora Falabella 

insistiam em esconder o romance por motivos pessoais, o ator finalmente assumiu estar 

casado com Débora durante a entrevista com Marília Gabriela, declarando pela primeira vez 

ao público que “está em estado de graça”, ou seja, na linha 117 ele enunciou: “[Não, to 

praticamente casado com ela ((risos))”. Marília Gabriela afirmou que Murilo Benicio estava 

vivendo um novo romance e ele respondeu na linha 106 que “não está de romance novo”. 

Marília Gabriela insistiu em confirmar esse romance ao enunciar na linha 107: TÁ SIM,  

NÃO MINTA PARA MIM QUE EU TI CONHE::ÇO. No enunciado da linha 107 do trecho 

(15) evidenciou-se um conhecimento prévio por parte de Marília Gabriela a respeito do 

romance de Murilo com Débora.  

Na linha 108 do trecho (15), Murilo Benício continuou negando o namoro citando 

o nome de Débora Falabella e na linha 110 desse mesmo trecho ele tentou desviar o assunto e 

perguntou para a entrevistadora: “Ah de quem é que cê tá falando? (h) ((risos))”. Na linha 

111, Marília Gabriela enunciou: “Olha, nunnun seria surpresa para mim [por que eu acho 

que a convivência diária ali=”. No enunciado da linha 111, Marília Gabriela acionou 

processos inferenciais, ou seja, manifestou pistas de contextualização para sugerir que seria 

natural que um envolvimento profissional entre Murilo Benício e Débora Falabella ao longo 

da gravação da novela “Avenida Brasil” resultasse num romance. 

 
Trecho (16) 118G: Tá 
 119G: Mas eu acho que tem tudo a ver 
 120G: Eu acho ado::ro a Débora eu [já trabalhei com ela também 
 121B:                                             [Ela é um enc:::anto 
 122G: Ela é ela é =[[ 
 123B: =[[Ontem eu entrei num sei aonde ela tava se arrumando/…/ 
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 Após a confirmação do romance com Débora Falabella por parte de Murilo 

Benício, Marília Gabriela realizou uma mudança significativa no seu enquadre, pois, até 

aquele momento, Murilo insistia em não confirmar o seu relacionamento com Débora 

Falabella. Isso pode ser verificado a partir da expressão “Tá” utilizada por Marília na linha 

118 do trecho (16) acima. Esse enunciado de Marília Gabriela evidenciou uma pista de 

contextualização que teve o propósito de realizar uma mudança de esquema, de registro, que 

contribuiu para sua mudança de footing. A partir dessa mudança de registro, ou seja, quando 

Murilo Benício confirmou seu casamento com Débora Falabella, Marília Gabriela 

contextualizou com o ator a convivência profissional que ela teve com a atriz Débora 

Falabella em alguns trabalhos televisivos que as duas participaram juntas e Murilo Benício 

aproveitou estes relatos para fazer elogios a respeito de sua vida conjugal com a atriz Débora 

Falabella. 

 

4.3   Entrevista (C) Marília Gabriela entrevista Marcos Palmeira 

 

 Para apresentar o ator Marcos Palmeira, a entrevistadora Marília Gabriela 

parafraseou Mahatma Gandhi dizendo: “você deve ser a mudança que você deseja ver no 

mundo” e ainda acrescentou que seu entrevistado além de ator é produtor de alimentos 

orgânicos. Marília Gabriela relatou que Marcos Palmeira é um ator que consegue manter a 

fama com bastante privacidade na vida pessoal. Discreto, o ator já namorou várias atrizes, 

mas nunca fez alarde sobre seus relacionamentos. Marcos Palmeira foi convidado pelo 

programa MARÍLIA GABRIELA ENTREVISTA para falar sobre alguns sucessos no cinema 

e na televisão, planos futuros, amor pela natureza, política, vida pessoal, “o que der”.  

Esta entrevista foi veiculada no dia 24/11/2013, teve uma duração de quarente e 

cinco minutos e o assunto principal era sobre a indicação de Marcos Palmeira ao prêmio 

máximo da televisão mundial, o prêmio Emmy Internacional, considerado o Oscar da TV, em 

sua 41ª edição, realizado no dia 25/11/2013, em Nova York, nos Estados Unidos, por sua 

atuação na série MANDRAKE exibida pela HBO.  

Para observar os sinais linguísticos, não linguísticos e prosódicos tratados por este 

estudo, utilizei quatro minutos aproximadamente de quatro trechos que chamei de trechos 

(17), (18), (19) e (20). Essa entrevista, assim como a entrevista B não está dividida em blocos 

como a entrevista A, por isso resolvi também dividi-la em duas partes. Nos trechos (17) e 
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(18), Parte I da entrevista, o foco temático girou em torno da indicação do ator ao prêmio 

Emmy Internacional. Nesses trechos observei o comportamento linguístico e não linguístico 

de Marília Gabriela através dos enquadres interativos e dos esquemas de conhecimento 

realizados por ela diante do ator Marcos Palmeira. Os trechos (19) e (20), Parte II, tiveram 

início aos 37 minutos da entrevista e trouxeram como foco temático a vida amorosa de 

Marcos Palmeira. Nesses trechos verifiquei as mudanças de footing realizadas por Marília 

Gabriela.  

 

4.3.1 A negociação comunicativa 

 

Trecho (17)  1G: Marquinhos, vou te chamar de Marquinhos que não seguro=nesse 
momento sobre o que eu vou falar merece essa esse nome carinhoso(.h). 
2G: Ohh há quantos anos nasceu “Mandrake” 
3P: Mandrake nasceu em 2004/2005  
4G: Da ahh tirado da obra de [Rubem Fonseca 
5P:                          [Rubem Fonseca é isso 
6G: E foi pra HBO=e fez sucesso de cara? 
7P: Fez sucesso de cara foi uma série de muito sucesso no México, na 

      Argentina=foi a primeira série a pontuar na grade americana sendo uma 
      produção estrangeira=chegou a ficar em sexto lugar lá na na na pontuação da 
      grade de de enfim=fo-foi um super[ sucesso 

 

 Marília Gabriela iniciou a entrevista com o ator Marcos Palmeira com um breve 

comentário a respeito da série Mandrake transmitida pelo canal GNT e protagonizada pelo 

ator. O tópico discursivo principal dessa entrevista era a indicação de Marcos Palmeira ao 

prêmio Emmy Internacional pela sua atuação nesta série. A entrevistadora inicia a conversa 

na linha 1 do trecho (17) enunciando: “Marquinhos, vou te chamar de Marquinhos que não 

seguro=nesse momento= sobre o que eu vou falar merece essa esse nome carinhoso(.h)”.  

 Observei neste enunciado que Marília Gabriela delimitou sua intimidade com 

Marcos Palmeira em torno de um bate papo mais informal. Sua estratégia discursiva foi, 

então, chamar Marcos Palmeira carinhosamente de “Marquinhos”, no início do trecho (17), 

mantendo um enquadre mais associado a uma “conversa com um amigo”, do que a um 

enquadre associado a uma “conversa com um ator convidado”. Concluí, então, que esse 

enquadre associado a uma “conversa com um amigo” utilizado por Marília Gabriela teve os 

seguintes propósitos comunicativos: 
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a) estabelecer maior proximidade com Marcos Palmeira, uma vez que o ator 

não pertencia ao mesmo círculo de amizade de Marília Gabriela;  

b) elogiar o ator, contextualizar a série Mandrake e, sobretudo, potencializar 

a importância dessa série para a indicação do ator ao prêmio Emmy 

Internacional.  

A partir dos enunciados das linhas 2 e 6 do trecho (17), observei que Marília 

Gabriela estabeleceu uma relação mais formal com Marcos Palmeira com o propósito de 

construir seus esquemas de conhecimento e realizou uma negociação comunicativa que, de 

acordo com Goffman (1974), pode variar ou ser sustentada ao longo da interação, ou seja, 

Marília Gabriela realizou, portanto, uma mudança de footing. 

 Na figura 15 abaixo, ao fazer uma análise prosódica do enunciado da linha 2 do 

trecho (17) através do software PRAAT, percebi que Marília utilizou um movimento 

descendente, característico de perguntas com pronome interrogativo (ANTUNES, 2007) com 

F0 inicial mais alta, de 320 Hz, descendendo para 121 Hz. Este movimento melódico fez com 

que Marília Gabriela saísse de uma postura mais intimista para retornar a um footing mais 

formal diante do ator Marcos Palmeira. 

 

 

 

  
Figura 15 – Onda sonora, curva de F0 e grade de texto com transcrição e pontos de F0 do enunciado “Há 
quantos anos nasceu Mandrake”, expresso por Marília Gabriela no trecho (17) linha 2. 
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4.3.2 As pistas de contextualização e os esquemas de conhecimento 

 

Trecho (18) 10M:[E aí :: tudo isso pra dizer (+) a a SÈrie já foi indicada ao Emmy?
  11P: duas vezes 
  12M: duas vezes mais(+) você foi indicação para ser indicado 
  13P:isso/ 
  14M:[e essa vez DESSA vez 
  15P: essa vez fui indicado pelos dois telefilmes e que eu acho que é o melhor 
  trabalho realmente=eu acho que é o momento mais maduro da série=o tempo 
  ajudou muito a todos nós=o Zé tava mais maduro, eu tava mais maduro o texto 
  se aproximou um pouco do Rubem MAIS do Rubem Fonseca 
  16M:O Emmy é o o Oscar vamos dizer da televisão mundial? 
  17P: É 
  18M: ENTÃO ainda que você não leve/  
  19P: [((risos)) e fico muito feliz 
  20M:[e eu torço muitíssimo qual foi a sua sensação?  

21P:Ah foi muito emocionante=primeiro que é um trabalho que eu amo=eu 
dediquei esses últimos quase dez anos a ele né=tudo o que eu fazia era paralelo 
à possibilidade de voltar a fazer o Mandrake né=um personagem que eu me 
dediquei e muito né=abri mão de muitas coisas 

 

 Depois de estabelecer uma negociação conversacional com o ator Marcos 

Palmeira no trecho (17), observei que Marília Gabriela retomou o tópico discursivo principal 

da entrevista que girou em torno da indicação de Marcos Palmeira ao prêmio Emmy 

Internacional quando enunciou na linha 10 do trecho (18) acima: “[E aí:: tudo isso pra dizer 

(+) a a SÈrie já foi indicada ao Emmy?”.   

Observei também que na linha 18 desse mesmo trecho, Marília Gabriela desvelou 

uma pista de contextualização quando enunciou: “ENTÃO ainda que você não leve...”, 

inferindo que a indicação de Marcos Palmeira ao prêmio já poderia ser considerada muito 

valiosa, pois o prêmio Emmy Internacional é um evento que pode ser comparado, segundo a 

entrevistadora, ao “Oscar da televisão mundial”. 

 Na figura 16 abaixo, mensurei o enunciado da linha 10 do trecho (18) e verifiquei 

que para retomar o tópico discursivo, Marília Gabriela utilizou uma ênfase na palavra SÉRIE 

marcada por um movimento melódico ascendente-descendente e por uma pausa de 1,5 (s) 

antes dessa palavra. Além disto, percebi uma F0 com nível alto de 280 Hz desde o início do 

enunciado, com entonação descendente que alcançou F0 de 125 Hz. Note-se que, na palavra 

SÉRIE , o movimento ascendente-descendente vai de 172Hz para 259Hz, caindo para 133Hz. 
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Figura 16 - Onda sonora, curva de F0 e grade de texto com transcrição, duração de palavras e pontos de F0 da 
frase “E aí tudo isso pra dizer1,5) a série foi indicada ao Emmy”, expressa por Marília Gabriela no trecho (18), 
linha 10. 

 

 

4.3.3 As mudanças de footing e as estruturas de expectativa 

 

Trecho (19) 1G: Você é um homem de grandes romances, conhecidos pelo menos, 
porque você é ã num sei=a maior parte do tempo se relacionou com 
pessoas do seu(+) me::eio 
2P: [É foi um período gran:de assim né e mulheres famosas né 
3G: Exatamente=então não não havia como não estar na mídia/  
4P: É      

 5G: =quer dizer: haveria nu::m tempo ideal mas não na era do espetáculo
 6P: É 

7G: Então você sem:pre esteve na mídia(+) e me pareceu sempre que você 
 (+) saía das suas histórias com uma certa des-far-ça-tez com um 
 jei:tomui:to tranquilo]  

8P: [e eu não sou mineiro heim 
9G: ok ((risos)) tchau e benção=agora não quero mais 
10G: Foi assim a sua vida inteira como(+) nos seus relacionamento 
11G:(.h)o que eu tô perguntando é=eu sei que mulher é complicada 
12G:=prum cara com o seu temperamento é complica:do conviver com a 

      gente? 
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 Na linha 11 do trecho (19), observei que Marília Gabriela utiliza uma das bases 

estruturais para mudança de footing que parte do ponto de vista do falante (formato de 

produção) ao enunciar: “(.h)o que eu tô perguntando é=eu sei que mulher é complicada”. 

No enunciado da linha 11 verifiquei que Marília Gabriela, a partir do conhecimento prévio de 

que o ator já tivera grandes relacionamentos com várias atrizes, especificou o que na verdade 

gostaria de saber, realizando uma mudança de footing para alcançar o propósito comunicativo 

de saber se Marcos Palmeira achava muito difícil conviver com as mulheres.  

 Além disso, depois de reunir os esquemas de conhecimento construídos nas 

perguntas das linhas 1, 7 e 10, Marília Gabriela inferiu, na linha 11 e 12 que Marcos Palmeira 

não mantinha relacionamentos longos porque achava as mulheres muito complicadas e a 

conversa passou a se concentrar no temperamento do ator Marcos Palmeira. 

 Na figura 17, através do software PRAAT, observei no enunciado da linha 11 do 

trecho (19) que a frequência fundamental (F0) inicial do enunciado apresentou-se bastante 

alta, na faixa de 280Hz com F0 final de 136Hz. Notei também um prolongamento na palavra 

perguntando de 0,176 s (em média), bem maior em relação ao prolongamento do enunciado 

anterior - “o que eu tô” – que teve uma duração média de 0,100s e do enunciado posterior - 

“é” – que teve uma duração de 0,104s. 

 
 

 
Figura 17 – Grade de texto com transcrição, F0 e duração do enunciado “o que eu tô perguntando é”expresso 
por Marília Gabriela no trecho (19), linha 11. 
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Estas variações de F0 e duração, observadas na linha 11 do trecho (19), 

representaram, portanto, uma pista de contextualização que denuncia a mudança de footing 

feita pela entrevistadora no momento em que ela especificou o que na verdade ela gostaria de 

saber, enfatizando o enunciado para que o ator Marcos Palmeira entendesse sua intenção 

comunicativa. Ao realizar a mudança de footing, alterou-se o foco temático, pois, até aquele 

momento, a conversa girava em torno dos vários relacionamentos que Marcos Palmeira 

vivenciou com atrizes famosas da mídia televisiva brasileira. 

 

Trecho (20) 46G:DIZEM ((risos)) olha aqui dizem que homem é muito fácil de lidar= 
47G: É só dar comida, colo e sexo(+) é isso? 
48P:Isso é muito bom 
49G: ((risos))  
50P: Isto é muito importante 
51G: É uma boa fórmula ((risos)) 
52P: Isso é muito importante 
 

 Na linha 46 e 47 do trecho (20) acima, Marília Gabriela comentou com Marcos 

Palmeira que algumas pessoas acreditam que para agradar um homem: “É só dar comida, 

colo e sexo (+) é isso?”. Percebi nesse enunciado, que Marília Gabriela realizou uma 

mudança de footing para provocar Marcos Palmeira com uma frase impactante e teve o 

propósito comunicativo de saber como o ator conduzia seus relacionamentos amorosos. Essa 

provocação pode ser entendida como uma estratégia discursiva utilizada por Marília Gabriela 

para construir esquemas de conhecimento sobre a opinião de Marcos Palmeira a respeito das 

mulheres e assim poder realizar inferências sobre o comportamento amoroso do ator. 

 Na figura 18 a seguir, ao analisar o enunciado “É só dar comida, colo e sexo(+) é 

isso?”, expresso por Marília Gabriela na linha 47 do trecho (20), verifiquei, através do 

software PRAAT, um prolongamento nas palavras “colo” e “sexo”. Enquanto outras sílabas 

variaram entre 0,100s e 0,300s aproximadamente, a sílaba tônica das palavras colo e sexo 

tiveram duração de 0,502s e 0,598s respectivamente. Além dessa duração elevada há uma 

pausa antes da palavra sexo que auxiliou na ênfase dessa palavra.  

Pode-se concluir que estas variações de duração ou prolongamentos foram 

utilizadas por Marília Gabriela com o propósito comunicativo de construir esquemas de 

conhecimento para que ela pudesse sinalizar as pistas de contextualização necessárias para dar 

prosseguimento à entrevista. 
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Figura 18 – Grade de texto com transcrição, segmentação silábica e duração do e enunciado “É só dar comida, 
colo e se::xo”, expresso por Marília Gabriela na linha 47 do trecho (20). 
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5 RESULTADO DAS ANÁLISES 
 
 

5.1 As três entrevistas 

 

 Farei uma comparação entre as entrevistas A, B e C utilizando alguns trechos para 

verificar se os objetivos propostos foram alcançados e demonstrar, através das análises dos 

recursos discursivos e prosódicos realizados, a aplicação da hipótese levantada de que os 

diferentes esquemas de conhecimento que Marília Gabriela possui a respeito de seus 

entrevistados direcionaram as suas mudanças de footing sinalizadas pelas pistas de 

contextualização e marcas prosódicas adotadas em suas práticas discursivas durante as 

entrevistas.  

 Primeiramente exemplificarei, através das análises dos trechos realizadas 

anteriormente, o footing informal de Marília Gabriela nas entrevistas A e B. Em seguida 

demonstrarei através de alguns trechos, o footing formal utilizado por Marília Gabriela ao 

entrevistar o ator Marcos Palmeira na entrevista C. 

 

Entrevista A 

 

Na entrevista A, em alguns enunciados dos trechos (4), (9), (10) e (11), observei 

que Marília Gabriela conversou com Reynaldo Gianecchini, seu ex-marido, de maneira 

informal quando enunciou algumas afirmações baseadas no conhecimento prévio que ela 

possuía por ter sido casada com Reynaldo Gianecchini por nove anos.  

a) Nas linhas 4 e 10 do trecho (4) a seguir, Marília Gabriela iniciou a conversa 

com Reynaldo Gianecchini de maneira informal e enunciou, na linha 4 do 

trecho (4) abaixo, afirmações baseadas no conhecimento prévio que ela 

possuía a respeito do ator. Nesse trecho as elocuções de Marília Gabriela 

evidenciaram também algumas pistas de contextualização ao afirmar na linha 

10 do trecho (4) que Reynaldo Gianecchini estava trabalhando muito mais 

depois de ter superado a doença. Marília Gabriela ainda comentou que ficou 

claro pra ela que Reynaldo Gianecchini se sentia revigorado depois de ter 

vencido a doença. 
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 Trecho (4) 2M: Foi uma técnica essa? 
 3G: Quê? 

4M: De superaÇÃO(+) a hora que você passou daquela 
crise(+) SAROU  daquela doença de-re-pen-te-vo-cê-se-
JO::ga=cê tá trabalhando que nem lou::co/ 
5G: [Muito trabalho (.h) muito depois que eu voltei pra ativa no 
trabalho eu voltei com uma vontade=e eu ah calhou também de 
eu receber(+) convites /…/ 

 6M:[Cruel 
7M:=Cruel(+) depois tinha a novela do Sílvio de Abreu=que era 
“A Guerra dos sexos” que eu também já tava escalado=então só 
tava na verdade cumprindo(.h)o que eu já tinha me programado. 

 8M: Mas aí pintou UM FILME! 
9G: Aí pintou um filme aí/…/ 
10M:=[não tem um subtexto aí um subentendimento pra 
mim=por exemplo de que é assim EU PRECISO VI::VER 
UR-GEN-TE-MEN-TE 
 
 

b) No início do trecho (9) a seguir, nas linhas 1, 3 e 5, 7, 10, 11 e 12, Marília     

Gabriela evidenciou informalmente as experiências comuns compartilhadas 

anteriormente com seu ex-marido.  

 
            Trecho (9) 1M:Maria Fernanda, você tava ali assistindo (+) a entrevista do      

Gianni  
 2F: [hum][humhum] 
 3M:E aí ele disse aquela hora(+) 
 4F:   [humhum] 
           5M:= e eu sei onde ele queria chegar falando assim:   
           6F:                                          [hum] 
 7M:Eu conheço geminia::nas e as geminia::nas  

  08F:     [mhm tá]                                              ((risos)) 
 09M: e que de vez em quando.h (+) 
 10M:-MAS AQUILO É VERDADE 
 11M:=Ele não sabe perder no jogo 
 12M: =já jogou com ele ou não?. 

 
 

c) Apesar das sobreposições de voz, pois nas linhas 45, 46, 47 e 48 os três atores 

falavam ao mesmo tempo, verifiquei que no enunciado da linha 47, Marília 

Gabriela passou a usar um registro em tom de brincadeira caraterizado por 

mudanças exageradas na altura da voz, marcada prosodicamente por pausas 

seguidas de períodos de vocalização e sons vocálicos alongados 

acompanhados de sorrisos. 
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         Trecho (10)  39F:Mais, mais teve uma muito engraçada que eu acho que a 
Marília ia gostar de saber 

    40G:[hum]  
41F:= porque teve um dia que ele fico-ele disse assim pra mim 
42F:(h)meu Deus, (=) nossa eu fiquei com MEDO de você 
agora(+) 
43F:= porque você era a MARÍLIA em pessoa 
44G: ((risos)) 
45G: cê tá”// 
46G: [mas vocês são geminianas vocês// tem muita coisa em 
comum 
47M:=[então quer dizer que você tinha ME::DO-DE-MIM-
Rey-nal-do-  Gia-ne-cchini” 
48G:=[não, não preciso explicar// 
49F:=[calma]  
 
 

d) No enunciado da linha 65 do trecho (11) a seguir, Marília Gabriela apresentou 

um footing informal quando teve o impulso de bater na mão de Reynaldo 

Gianecchini. Esse impulso foi provocado pelo registro em tom de brincadeira 

utilizado por Reynaldo Gianecchini na linha 61.  

 

    Trecho (11) 61G:=você quando tá brava ninguém te segura  
62F: = [brava ] 

 63M: ((aqui Marília tenta dar um tapa na mão de Gianne)) 
64F: =[é verdade  

 65M:=[Você num tá falando que eu fazia isso com VOCÊ  
66G:  Então[[ 
67M: Aí ele disse assim que ficou assim achando que era a 
Marília vindo 
68G:  =[não mais é engraçado 
69M:=gente lógico geminiana (+) muito boazinha muito 
boazinha mas= 
70G:=[tinha um jeito muito parecido mesmo assim= 
71G:=[era era físico mesmo de expressão eu acho, eu acho que 
vocês tem mesmo 
72F:   ((risos))       =[muito engraçado né  ((risos)) 

 73M:=[ótimo, ASSOMBRE-O POR MIM 
 74F: Pode deixar 

 

 

Entrevista B 

 

Na entrevista B, Marília Gabriela também inicia uma negociação conversacional 

com o ator Murilo Benício com certa informalidade, utilizando afirmações baseadas no 



71 

 

conhecimento prévio que ela possuía a respeito do sucesso que Murilo Benício tinha 

alcançado pela sua atuação no papel de “Tufão” na novela “Avenida Brasil”.  Como 

exemplo, trago os seguintes enunciados dos trechos (12), (14) e (15) da entrevista B:  

 

a)  Nas linhas 3 e 4 do trecho (12) a seguir, Marília Gabriela inicia uma 

negociação conversacional com certa informalidade quando negociou as 

relações interpessoais estabelecidas entre ela e o ator Murilo Benício, 

utilizando afirmações baseadas no conhecimento prévio que ela possuía a 

respeito do ator.  

  Trecho (12) 3G: Tamo aqui rindo ele é abesteirento (0,2) sempre 

4G: Murilo ahh::(0,2) o TufÃO (0,1) você imaginava que ia 
acontecer                  isso=você já tá acostumado a ser mui::to 
elogiado nos seus trabalhos      porque este foi- hum 
par:ticularmente chegou a mi::m assim  (0,2) amigas (0,1) 
Maria Helena Amaral PARticularmente que ligavam pra 
dizer NO::SSA MAS O MURILO BENÍ::CIO TA 
ARREBENTANDO, isso acontece sempre ou (0,2) o Tufão te 
deu isso mais que os outros 
 
 

b) Na linha 43 do trecho (14) abaixo, Marília Gabriela recriminou o ator Murilo 

Benício por não decorar os textos que iriam ser encenados em todas as novelas 

que ele participou: 

 
Trecho (14) 32G: [[o que que é falar muito pra você? 

33M: Ah quando tem três páginas de cena com textos desse 
tamanho cada um 
34G: (          ) 
35M: é[ 
36G: =[Ham[ 
37M:=[ aí tenho que dá uma olhada (0,1) aí eu dou uma olhada [ 
38G: =[ham 
39M: aí (+) fico lendo um pouquinho[ 
40G:                             =[ ham 
41G: E quando n::ÃO? 
42M: Aí nem olho eu pego // dentro do estúdio [  ((risos)) 
43G: ((risos))  =[VO(h)CÊ  É(h) UM DISCARADO (h)// 
44M: tá dentro do estúdio [  ((risos)) 
 

c) Na linha 107 do trecho (15) a seguir, Marília Gabriela evidenciou 

informalmente seu conhecimento prévio a respeito da vida sentimental do ator 

Murilo Benício.  
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                         Trecho (15)  105G: Agora por exemplo que você tá de romance novo você  
[evidentemente tá  
106B: [Não estou de romance novo 
107G: TÁ SIM NÃO MINTA PARA MIM QUE [EU TI 
CONHE::ÇO[ 
108B: =[Não estou namorando a Débora (0.2) 
109G: Ó- pois se eu nem falei de Débora  
110B: Ah quem é que cê tá falando? (h) ((risos)) 
111G: Olha, nunnun seria surpresa para mim [por que eu acho 
que a                                      convivência diária ali=[ 
112B: =[Não, mentira eu to num é  
113M: isso não é a (0.3) 
114B: De quem que você fala cê fala de [outra pessoa: 
115G:                                                     [Não importa ((risos)) 
116G: ((risos) Agora você falou que num tá namorando a 
Débora to achando que cê tá=[ 

  117B:=[Não, to praticamente casado com ela ((risos)) 

 

Entrevista C 

No trecho (17) da entrevista C, observei que Marília Gabriela iniciou a conversa 

com Marcos Palmeira procurando manter um comportamento discursivo mais informal. 

Porém, as análises dos enunciados dos trechos (18) e (19) revelaram que Marília Gabriela 

manteve um footing mais formal, menos autoritária e mais inquisitiva do que nas entrevistas 

A e B. Concluí, então, que Marília Gabriela utilizou essa estratégia discursiva com o 

propósito comunicativo de construir esquemas de conhecimento a respeito da vida pessoal e 

profissional do ator Marcos Palmeira.  

Como exemplo, trago os seguintes enunciados da entrevista C: 

 

a) Na linha 1 do trecho (17) a seguir, observei que Marília Gabriela delimitou 

sua intimidade com Marcos Palmeira em torno de um bate papo mais 

informal.  

 

  Trecho (17)  1G: Marquinhos, vou te chamar de Marquinhos que não 
seguro=nesse momento sobre o que eu vou falar merece essa 
esse nome carinhoso(.h). 

 2G: Ohh há quantos anos nasceu “Mandrake” 
 3P: Mandrake nasceu em 2004/2005  
 4G: Da ahh tirado da obra de [Rubem Fonseca 
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b)  Nas linhas, 10, 18 e 20 do trecho (18) a seguir, observei que Marília Gabriela 

estabeleceu uma relação mais formal com Marcos Palmeira com o propósito 

de construir seus esquemas de conhecimento: 

 
Trecho (18) 10M:[E aí :: tudo isso pra dizer (+) a a SÈrie já foi indicada 

ao Emmy?   
 11P: duas vezes 

12M: duas vezes mais(+) você foi indicação para ser indicado 
13P:isso/ 
14M:[e essa vez DESSA vez 
15P: essa vez fui indicado pelos dois telefilmes e que eu acho 
que é o melhor   trabalho realmente/…/ 
16M:O Emmy é o o Oscar vamos dizer da televisão mundial? 
17P: É 
18M: ENTÃO ainda que você não leve.../  
19P: [((risos)) e fico muito feliz 

  20M:[e eu torço muitíssimo=qual foi a sua sensação? 
 
  

c) Nas linhas, 1, 7, 10, 11 e 12 do trecho (19) a seguir, observei que Marília 

Gabriela utilizou uma estratégia discursiva mais formal para construir 

esquemas de conhecimento sobre a opinião de Marcos Palmeira a respeito das 

mulheres e assim poder realizar inferências sobre o comportamento amoroso 

do ator. 

 
Trecho (19) 1G: Você é um homem de grandes romances, conhecidos 

pelo menos, porque você é ã num sei=a maior parte do 
tempo se relacionou com pessoas do seu(+) me::eio 
2P: [É foi um período gran:de assim né e mulheres famosas né 
3G: Exatamente=então não não havia como não estar na mídia/  
4P: É      
5G: =quer dizer: haveria nu::m tempo ideal mas não na era do 
espetáculo  
6P: É 
7G: Então você sem:pre esteve na mídia(+) e me pareceu 
sempre que você  (+) saía das suas histórias com 
uma certa des-far-ça-tez com um  jei:tomui:to 
tranquilo]  
8P: [e eu não sou mineiro heim 
9G: ok ((risos)) tchau e benção=agora não quero mais 
10G: Foi assim a sua vida inteira como(+) nos seus 
relacionamento 
11G:(.h)o que eu tô perguntando é=eu sei que mulher é 
complicada 
12G:=prum cara com o seu temperamento é complica:do 
conviver com a       gente? 
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Outro aspecto a ser destacado neste estudo diz respeito às mudanças de footing e 

às pistas de contextualização sinalizadas por marcas prosódicas manifestadas por Marília 

Gabriela nas três entrevistas.  

 

Entrevista A 

 

Nos dois últimos blocos da entrevista A, observei que Marília Gabriela realizou 

várias mudanças de footing e manifestou algumas pistas de contextualização sinalizadas por 

marcas prosódicas diante do ator Reynaldo Gianecchini.  

Como exemplo, trago alguns trechos do segundo e do terceiro bloco analisados 

nessa entrevista.  

a) Nas linhas 54 e 56, trecho (6), segundo bloco, através dos enunciados de 

Marília Gabriela observei que ela comportou-se como alguém que pertencia 

ao universo sobre o qual ela estava falando e não se comportou como alguém 

que pertencia ao universo no qual a fala ocorreu, ou seja, Marília Gabriela 

comportou-se como ex-esposa de Reynaldo Gianecchini e não como uma 

entrevistadora de um programa televisivo.  

 

 Trecho (6) 54M: Você tá aprende::ndo a cozinhar? 
55G: Não, claro que não mas vou vou ter que dar um truque 
depois/porque eu    não cozinho nada ((risos)) 

  56M:[teve uma época que você acha::va que sabia né 
57G: É eu::]= 
58M:=[cê já me fez comer arroz CRU 
59G: =[É AO dente não vem falar que era cru ((risos)) 

 

b) Na linha 75 do trecho (7), a entrevistadora expressou sua opinião com certa 

autoridade e, ao mesmo tempo, traduziu a opinião de algumas mulheres a 

respeito dos cabelos grisalhos do ator Reynaldo Gianecchini.  

 
Trecho (7) 65M: Você sabe que as vezes chega alguém e diz assim pra 

mim=no::ssa o  Giane(+) cabelo dele ficou todo branco 
66G: É verdade/ 
67M: escondeu a vida inteira que dava uma(+) pintadinha/  
68G: [é, mas eu tô 
69M:=[você tá fazendo isso=ai fazer agora ou não? 
70G: Não, a novela agora provavelmente eu não vou fazer com 
o cabelo branco  embora(+) eu esteja gostando muito na minha 
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vida de tá assim e eu estou  impressioNA::DO como as 
MULHERES se manifestaram/ 
71M: Adoram 
72G: Adoram grisalho eu tô(+) chocado eu acho 
73: ((risos)) 
74G: tem que ter um estudo sobre isso=porque eu acho que deve 
ser uma coisa  de dar uma(+) um ar de maturiDA:de/ que as 
mulheres buscam no homem 
75M: [Eu eu não quero aborrecer os(+) os grisalhos=mas é  
que elas gostam de grisalhos com essa pele lisi::nha como 
você ainda tem=seria assim também ou não? 

 

c) Na linha 99 do trecho (8), Marília Gabriela fez uma rápida troca de papéis 

entre falante e ouvinte ao imitar ironicamente a fala do ator Reynaldo 

Gianecchini.  

  
 Trecho (8) 99M: Eu me lembro de você gritando quando eu tava é 

gaNHANdo num  jogo  uma vez você le-van-
tou e falando assim/ESTA MULHER NÃO PODE 
GANHAR ESSE JOGO 

 100G: [ah não bom COMO  CHAMA ESSE JOGO? CONTA 
O NOME DESSE JOGO! 

 101M: WAR 
 102G: WAR GUERRA, GUERRA 

 

d) Nas linhas 3, 5, 7, 10, 11 e 12 do trecho (9) do terceiro bloco, Marília utilizou 

como estratégia de contextualização as estruturas de expectativas ou os 

esquemas de conhecimento sinalizando inferências ou pistas de 

contextualização a respeito de Reynaldo Gianecchini.  

 
Trecho (9) 1M:Maria Fernanda, você tava ali assistindo (+) a entrevista do 

Gianni  
2F: [hum][humhum] 
3M:E aí ele disse aquela hora(+) 
4F:   [humhum] 
5M:= e eu sei onde ele queria chegar falando assim:   
6F:                                          [hum] 
7M:Eu conheço geminia::nas e as geminia::nas  
08F:     [mhm tá]                                              ((risos)) 
09M: e que de vez em quando.h (+) 
10M:-MAS AQUILO É VERDADE 
11M:=Ele não sabe perder no jogo 
12M: =já jogou com ele ou não?. 
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e) E por fim, na linha 47 do trecho (10) também do terceiro bloco, a 

entrevistadora usou um registro em tom de brincadeira caraterizado por 

mudanças exageradas na altura da voz marcada prosodicamente por pausas 

seguidas de períodos de vocalização e sons vocálicos alongados 

acompanhados de sorrisos. 

 
Trecho (10)  39F:Mais, mais teve uma muito engraçada que eu acho que a 

Marília ia gostar de saber 
40G:[hum]  
41F:= porque teve um dia que ele fico-ele disse assim pra mim 
42F:(h)meu Deus, (=) nossa eu fiquei com MEDO de você 
agora(+) 
43F:= porque você era a MARÍLIA em pessoa 
44G: ((risos)) 
45G: cê tá”// 
46G: [mas vocês são geminianas vocês// tem muita coisa em 
comum 
47M:=[então quer dizer que você tinha ME::DO-DE-MIM-
Rey-nal-do-       Gia-ne-cchini” 
48G:=[não, não preciso explicar// 
49F:=[calma]  
50G:=[tem uma parte na peça que ela dá um (+) pé no chão 

 
 
Entrevista B 

 

As mudanças de footing e as pistas de contextualização sinalizadas na entrevista B 

serão representadas nesta comparação pelos trechos (13) e (14) da Parte I e no trecho (15) da 

Parte II desta entrevista.  

a) Nas linhas 12 e 14 do trecho (13), observei que Marília Gabriela manifestou 

uma pista de contextualização para demonstrar a sua curiosidade em saber 

como Murilo Benício encenava seus personagens sem decorar os textos ao 

enunciar a pergunta “como assim?” duas vezes. Prosodicamente, essas 

perguntas apresentaram um movimento descendente de F0 que caracteriza uma 

pergunta com pronome interrogativo, (ANTUNES, 2007), para assinalar um 

forte desejo de obter a informação requerida. 

 

  Trecho (13) 10G: E dava tempo de decora::r de fazer tudo? 
11M: Eu tenho um processo muito interessante né que eu 
nu::mmm levo trabalho pra casa num decoro 
12G: ((risos)) como assim? 
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13M: É verdade, maluco né 
14G: Como assim? ((risos)) 
15M: Cê sabe que (+) eu acho (0,2) tem que falar isso muito 
direito porque as pessoas podem não entender em casa e achar 
que eu sou  homem mais besta hoje vivo no Brasil, eu acho que 
eu sou a pessoa que melhor sei fazer novela hoje. 

 

b) Na linha 41 do trecho (14), observei que Marília Gabriela manifestou uma 

mudança de footin, passando de ouvinte (estrutura de participação) a falante 

(formato de produção) e fez o papel de animadora e autora para produzir 

inferências. O enunciado da linha 41 do trecho (14), “E quando NÃO”, por 

exemplo, teve uma entonação com movimento final ascendente que equivale a 

algo do tipo “o que ocorre quando não”, ou seja, o que ocorre quando Murilo 

Benício não decora os textos. Neste enunciado, Marília Gabriela se beneficiou 

de tudo o que foi dito por Murilo Benício nas perguntas anteriores e inferiu 

que ele interpretava uma cena longa de novela sem decorar seus textos. 

Evidencia-se, portanto, a sinalização de uma pista de contextualização por 

parte Marília Gabriela. 

 

       Trecho (14)   32G: [[o que que é falar muito pra você? 
33M: Ah quando tem três páginas de cena com textos desse 
tamanho cada um 

  34G: (          ) 
  35M: é[ 
  36G: =[Ham[ 

37M:=[ aí tenho que dá uma olhada (0,1) aí eu dou uma olhada [ 
  38G: =[ham 
  39M: aí (+) fico lendo um pouquinho[ 
  40G:                             =[ ham 
  41G: E quando n::ÃO? 
  42M: Aí nem olho eu pego // dentro do estúdio [  ((risos)) 

  43G: ((risos))                                 =[VO(h)CÊ  É(h) UM 
DISCARADO (h)// 

  44M: tá dentro do estúdio [  ((risos)) 
  45G:                                =[ você é muito //corajoso 
 

c) Até o final trecho (14), Parte I da entrevista B, Marília Gabriela conversou 

com Murilo Benício a respeito da gravação da novela global “Avenida 

Brasil”. A partir das linhas 105, 107, 109, 111, 113, 116  trecho (15) a seguir, 

Parte II dessa entrevista, Marília Gabriela iniciou outro tópico que tratava da 

vida sentimental de Murilo Benício. O trecho (15) marca, portanto, a mudança 
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de registro (mudança de assunto) que provocou uma mudança de footing por 

parte de Marília Gabriela. 

 

   Trecho (15) 105G: Agora por exemplo que você tá de romance novo você  
  [evidentemente tá  
  106B: [Não estou de romance novo 

107G: TÁ SIM NÃO MINTA PARA MIM QUE [EU TI 
CONHE::ÇO[ 

  108B: =[Não estou namorando a Débora (0.2) 
  109G: Ó- pois se eu nem falei de Débora  
  110B: Ah quem é que cê tá falando? (h) ((risos)) 

111G: Olha, nunnun seria surpresa para mim [por que eu 
acho que a                                      convivência diária ali=[ 

  112B: =[Não, mentira eu to num é  
  113M: isso não é a (0.3) 
  114B: De quem que você fala cê fala de [outra pessoa: 
  115G:                                                     [Não importa ((risos)) 

116G: ((risos) Agora você falou que num tá namorando a 
Débora to achando que cê tá=[ 

  117B:=[Não, to praticamente casado com ela ((risos)) 
 
 
Entrevista C 

  

 Na entrevista C, trago as análises dos trechos (19) e (20), Parte II dessa entrevista. 

Os enunciados desses trechos mostram que Marília Gabriela manifestou uma mudança de 

footing através da associação do enquadre ao esquema de conhecimento que foi construído a 

partir das perguntas da linha 12 do trecho (19), Parte I e da linha 47 do trecho (20) Parte II, ao 

provocar o ator Marcos Palmeira com perguntas impactantes que tinham como propósito 

comunicativo saber como o ator conduzia seus relacionamentos amorosos. 

 

 Trecho (19) 1G: Você é um homem de grandes romances, conhecidos pelo 
menos, porque você é ã num sei=a maior parte do tempo se 
relacionou com pessoas do seu(+) me::eio 

  2P: [É foi um período gran:de assim né e mulheres famosas né 
  3G: Exatamente=então não não havia como não estar na mídia/  

  4P: É      
 5G: =quer dizer: haveria nu::m tempo ideal mas não na era do 

espetáculo  
  6P: É 

 7G: Então você sem:pre esteve na mídia(+) e me pareceu  que 
você (+) saía das suas histórias com uma certa des-far-ça-tez 
com um jei:tomui:to tranquilo]  

  8P: [e eu não sou mineiro heim 
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  9G: ok ((risos)) tchau e benção=agora não quero mais 
 10G: Foi assim a sua vida inteira como(+) nos seus 

relacionamento 
 11G:(.h)o que eu tô perguntando é=eu sei que mulher é 

complicada 
 12G:=prum cara com o seu temperamento é complica:do 

conviver com a       gente? 

 

 Trecho (20) 46G:DIZEM ((risos)) olha aqui dizem que homem é muito fácil 
de lidar= 
47G: É só dar comida, colo e sexo(+) é isso? 
48P:Isso é muito bom 
49G: ((risos))  
50P: Isto é muito importante 
51G: É uma boa fórmula ((risos)) 
52P: Isso é muito importante 

 

Através da discussão das entrevistas A, B e C, considero que as mudanças de 

footing sinalizadas por marcas prosódicas e pistas de contextualização manifestadas pela 

entrevistadora Marília Gabriela nas entrevistas A e B foram pautadas nos esquemas de 

conhecimento que ela possuía a respeito de cada ator entrevistado. Porém, na entrevista C, a 

manifestação de mudanças de footing e sinalização de pistas de contextualização ocorreram a 

partir dos esquemas de conhecimento que foram sendo construídos ao longo desta entrevista.  

Além disso, Gumperz (1982a), assim como Hirst & Di Cristo (1998), considevam 

a entonação como parte da prosódia e esclareceram que as pistas prosódicas dependem do 

contexto do discurso e da experiência anterior do ouvinte. Neste sentido, em seus estudos, 

Gumperz (1988) estabelece uma relação entre as pistas prosódicas (entonação, acento, tom) e 

as pistas de contextualização para sinalizar os nossos propósitos comunicativos ou inferir os 

propósitos comunicativos de nossos interlocutores. Considero, então, que os elementos 

prosódicos de frequência fundamental (F0) e duração passaram a ser usados com maior 

expressividade e com mais variações como recurso discursivo utilizado por Marília Gabriela 

para estabelecer discursos imbuídos de significado.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como orientação analítica a perspectiva teórico-metodológica 

da Sociolinguística Interacional, privilegiando a interação face-a-face em um evento social de 

entrevista televisiva. O evento social aqui analisado é inerentemente uma atividade interativa 

na qual entrevistador (a) e seu(s) convidado(s) direcionam seus enunciados através de traços 

linguísticos e não linguísticos para alcançar seus propósitos comunicativos. Esses traços são 

utilizados como estratégias discursivas escolhidas durante a conversação para que ocorra uma 

boa correspondência das expectativas dos interlocutores que se preparam para este tipo de 

encontro social. 

  De acordo com Goffman (1974), em qualquer diálogo a situação social deve ser 

negociada de tal maneira que todos os interlocutores entendam o significado do discurso de 

acordo com o contexto no qual a interação se desenvolve. É exatamente nessa negociação que 

o autor afirma que a todo instante os indivíduos realizam enquadres (frames) que organizam e 

orientam o discurso. Além disto, Goffman (1974, apud Ribeiro & Garcez 2013, p. 113) 

explica que um enunciado geralmente utiliza um segmento prosódico para direcionar a 

estruturação sintática de sentenças e inclusive servir como guia da interpretação. A 

Sociolinguística Interacional representada nesta pesquisa por (GOFFMAN, 2013 [1974]; 

GUMPERZ, 2013 [1982]); (TANNEN & WALLAT, 2013 [1986]) em interface com a 

prosódia, representada neste estudo em seu sentido mais amplo por (HIRST & DI CRISTO, 

(1998)), foram discutidas considerando a relevância da expressão enunciativa de sujeitos 

interacionais que participam de eventos comunicativos.  

 Para confirmar a hipótese lançada de que os diferentes esquemas de conhecimento 

que Marília Gabriela possui a respeito de seus entrevistados direcionam as suas mudanças de 

footing sinalizadas pelas pistas de contextualização e marcas prosódicas adotadas em suas 

práticas discursivas durante as entrevistas, sustentei-me nos aspectos da construção de sentido 

discursivo e propósito comunicativo de Marília Gabriela diante dos seus entrevistados, 

respaldando-me nas seguintes elucidações dos teóricos da Sociolinguística Interacional: 

 

1) Para organizar seus discursos, os sujeitos propõem permanentemente 

enquadres e mudança de footing para se orientar em relação a tudo o que foi 

dito e feito numa situação interacional, ou seja, os sujeitos constroem seus 
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discursos com o auxílio de traços discursivos como entonação, tomadas de 

turno, pausas e prolongamentos, entre outros, para alcançarem as suas 

intenções comunicativas. Goffman (1974, apud RIBEIRO & GARCEZ, 2013, 

p. 107); 

2) as inferências advindas das pistas de contextualização são pressuposições 

hipotéticas ou interpretações realizadas pelo ouvinte sobre o que o falante 

deseja comunicar. Gumperz (1982, apud RIBEIRO & GARCEZ 2013, p. 149); 

3) a interpretação de tudo o que foi dito e feito só poderá ser validada quando 

conjugada ao conhecimento prévio que os sujeitos possuem uns dos outros. 

Tannen & Wallat (1987, apud RIBEIRO & GARZEZ 2013, p. 183). 

 Esta proposta trata, portanto, de uma análise de interação face-a-face num espaço 

interacional de três entrevistas de mídia televisiva nas quais se encontram reunidas vozes de 

sujeitos sociais que possuem propósitos comunicativos bastante diversificados. Leva em 

consideração a influência do contexto, as estratégias discursivas empregadas pelos 

interlocutores e a coconstrução dos propósitos comunicativos que são realizados em 

ambientes interacionais. 

 As interpretações extraídas das análises feitas neste estudo levantaram o 

questionamento de que Marília Gabriela realizou as mesmas estratégias discursivas diante de 

todos os entrevistados, porém as mudanças de footing, os parâmetros prosódicos e as pistas de 

contextualização manifestadas pela entrevistadora foram definidos a partir dos enfoques 

temáticos e dos esquemas de conhecimento que ela possuía a respeito de cada um dos seus 

entrevistados.  

Observei nestes três cenários, que Marília Gabriela negociou as relações 

estabelecidas entre ela e os atores convidados das três entrevistas, procurando manter a 

correspondência das expectativas dos interlocutores que se prepararam para este tipo de 

encontro social. As análises das três entrevistas levaram-me a concluir que Marília Gabriela 

realizou as mesmas estratégias discursivas diante de todos os entrevistados, porém as 

mudanças de footing e as pistas de contextualização sinalizadas pela entrevistadora ocorreram 

a partir dos enfoques temáticos e dos esquemas de conhecimento que ela possuía a respeito de 

cada um dos seus entrevistados.   

Na entrevista A, por exemplo, Marília Gabriela conversou com Reynaldo 

Gianecchini, seu ex-marido, utilizando informações de experiências compartilhadas quando 

ainda eram casados. Na entrevista B, Marília Gabriela negociou as relações interpessoais 
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estabelecidas entre ela e o ator Murilo Benício, utilizando afirmações baseadas no 

conhecimento prévio que ela possuía a respeito do ator, uma vez que Marília Gabriela e 

Murilo Benício são amigos até os dias atuais. Na entrevista C, Marília Gabriela estabeleceu 

uma relação mais formal com Marcos Palmeira com o propósito comunicativo de construir 

seus esquemas de conhecimento a respeito do ator, uma vez que o ator não pertencia ao 

mesmo ciclo de amizade de Marília Gabriela. 

Observei também, na fase inicial das três entrevistas, a ocorrência de pares 

adjacentes ajustados perfeitamente à noção de ouvinte e falante que, de acordo com 

Marcuschi (1986), são a sequência de dois turnos, pergunta e resposta, utilizadas para a 

organização local da conversa. Nas três entrevistas, Marília Gabriela organizou o 

gerenciamento da tomada de turno, mostrando evidência de atenção a tudo o que estava sendo 

falado.  

A maioria dos trechos analisados na fase inicial das três entrevistas veio 

acompanhada de escolhas prosódicas mais neutras, menos marcadas, com entonação 

descendente que é uma característica de perguntas que utilizam um pronome interrogativo ou 

com entonação ascendente, que é uma característica de perguntas totais (com resposta sim ou 

não).  

Além disso, através dos estudos de Gumperz (1988), que estabelece uma relação 

entre as pistas prosódicas (entonação, acento, tom) e as pistas de contextualização para 

sinalizar os nossos propósitos comunicativos ou inferir os propósitos comunicativos de nossos 

interlocutores, observei que os elementos prosódicos de frequência fundamental (F0) e 

duração passaram a ser usados com maior expressividade e com mais variações como recurso 

discursivo utilizado por Marília Gabriela para organizar e orientar a conversação. 

Observei também, um footing mais informal ao analisar as entrevistas A e B e 

menos informal na entrevista C. Nas entrevistas A e B, Marília Gabriela conferiu aos seus 

entrevistados uma condição de igualdade, convivência, proximidade, familiaridade e, por 

vezes, certa autoridade, isso porque Marília Gabriela foi casada com o ator convidado da 

entrevista A, Reynaldo Gianecchini, e o ator convidado da entrevista B, Murilo Benício, é, até 

os dias atuais, um amigo.  

 Pelo exposto, ao fazer uma associação dos conceitos de esquema de conhecimento 

aos conceitos de footing e de pistas de contextualização, observando os aspectos da 

construção de sentido discursivo e propósito comunicativo de Marília Gabriela diante de três 
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entrevistados diferentes, pode-se considerar que a interação verbal possui regras sociais, 

históricas e culturais aceitas pelos interactantes e é determinada interacionalmente pelos 

esquemas de conhecimento prévio que os indivíduos possuem a respeito do encontro social e 

também a respeito de seus interlocutores.  
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ANEXO  

 

Entrevista (A) - Marília Gabriela entrevista Reynaldo Gianecchini e Maria Fernanda 

Cândido  

 
Primeiro Bloco 
 
 

G: A arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. Leonardo da Vinci 

disse lá pra traz e eu to usando hoje pra apresentar os meus convidados de hoje: os atores 

Reynaldo Gianecchini e Maria Fernanda Cândido. Hoje entrevisto os dois atores que pela 

primeira vez estão juntos no teatro. A atriz Maria Fernanda Cândido que tem dezesseis anos 

de carreira e estreou na televisão com a novela Pérola Negra em 1998. Ao seu lado Reynaldo 

Gianecchini que com treze anos de carreira na Rede Globo é um dos atores mais populares do 

país. Maria Fernanda e Gianecchini agora dividem o palco na peça ”A toca do Coelho” do 

autor americano David Lindsay Abaire? Abaire! E hoje vamos conversar sobre os trabalhos 

de cada um: planos, parceria, sucesso, vida pessoal e novidades profissionais. Começo a 

entrevista com os dois, depois com cada um separadamente e nos juntamos no último bloco 

do programa mais você aí em casa. 

 

1M: Como é que surgiu a ideia de montar “A Toca do coelho”=foi sua ideia? 

2F:   NÃo a ideia não foi minha a ideia foi da Simone que é atriz E produtora da peça. 

Simone:: 

3G:  Zucato 

4F:  Simone Zucato 

5M: Hum 

6F: Ela deixou o texto pra eu ler e eu li esse texto e assim que terminei a última pá::gina 

passei a mão no telefone e liguei e disse aceito=num sabia na::da num sabia quem ia fazer 

quem ia dirigir porque o texto me pegou é é é bateu eu eu tive assim uma sensibilida::de e 

uma compreensão que me levou a aceitar assim muito prontamente. 

7M: Giane entrou em que etapa 

8G: Na verdade a Simone ela pensou muito quando ela leu ela ela é uma menina 

batalhadora=muito bonita a história dela=ela ela comprou os direitos dessa peça queria 
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montar, mas ela ela quando ela leu ela pensou muito na Maria e em mim=ela falou quero 

esses dois, vou lutar pra isso. Bom eu tava mega ocupado fazendo milhões de coisas novela 

inclusive daí ela me mandou o texto e eu não conseguia ler. Eu deixei lá(+) me::ses na 

verdade  aí eu fiquei com dó uma hora eu falei gente uma menina tão boazinha=eu preciso ler 

ao menos falar não pra ela=porque eu tinha certeza que eu ia falar não. Tinha o CRUEL 

também que eu ia voltar a fazer, enfim. Aí um dia eu li no avião só pra dar uma resposta pra 

ela e desci do avião lou::co liguei pra ela como a Maria Fernnanda fez na hora e diz vou, 

tenho que achar um espaço na minha agenda pra fazer esse texto, porque eu fiquei muito 

emocionado assim=é um texto é o autor ele já ganhou vários prêmios lá/ 

9M: [foi montado tava na Brodway em 2006 se não me engano. 

10G: acho que sim acho que em 2006 e:::e é realmente um texto(+) fabuloso um trabalho pro 

ator assim um exercício pro ator e mais de que tudo assim= falava de coisas fala de coisas que 

eu queria falar h.(+)né depois de tanta coisa tanta coisa mexida na minha vida fala(+) fala de 

vida de amor de inspiração, mais=é sobre tanta coisa e eu queria falar sobre aquilo naquele 

momento=queria desenvolver esse personagem=aí eu achei um espaço na minha agenda no 

meio de/milhões de coisas  11M: [e se botou lá/ 

12G: [h.e tô feliz 

13M: você falo i::nteressante, porque você falou de um JEito que fala de am::or de vida, de 

superação(+)=mais eu posso também dizer que fala sobre perdas/ 

14F: ah absolutamente 

15G: [é isso 

16F: h. fala sobre sobre=não sobre qualquer perda eu acho que a coisa desse texto é a pe::rda 

trá::gica porque você perder alguém:: que está no fim da sua vi::da aos seus noventa 

anos::=você cooca isso dentro do ciclo natural né da da vida e tudo e você consegue:: 

entender isso de alguma maneira mas=essas rastei::ras da vida=eu acho que a peça fala sobre 

essas rasteiras esses tombos que não tem explicação e que aí a gente leva a se perguntar 

porque:: porque comi::go porque isso porque aquilo=e você VAI ficar sem resposta porque 

NÃO HÁ resposta não há explicação h. então é um pouco isso que a peça traz né essa/ 

17G: como cada um lida com esses chaqualões da vida e mesmo como cada um passa por 

vários estágios também né isso é que é muito bonito=mas a peça a princípio eu acho a gente 
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eu lembro a primeira vez que a gente fez o ensaio de mesa e o Dan MARAVILHOSO/a gente 

teve que fazer uma parte 

18G:DAN STUBACK eu ia falar dele 

19G: falar dele que ele é genial né 

20F: Maravilhoso 

21M: Quem escolheu? 

22G: (+) é(+) olha foi a Simone na verdade a gente já tinha conversado com e::le mais aí não 

tinha dado certo por problema de age::nda e quando ela falou com a gente h. enfim eu 

adorei(+) né eu nunca tinha visto uma direção do Dan mas eu confiava muito nele/ 

23M: o Dan é professor 

24G: É 

25F: É 

26M: e ator 

27M: e tão bom ator/ 

28G: bom ator é ele é muito sensível foi um processo genial com ele assim eu aprendi mui::to 

né 

29F: É o Dan eu acho que ele ele é um cara que tem mui::ta sensibilidade 

EXTREMAMENTE sensível e ao mesmo tempo mui::to objetivo mui::to disciplinado mui::to 

exigente e colocou todo o grupo num ritmo muito forte de trabalho e acabou levando a gente a 

esse final de processo já de uma maneira mais tranquila né a gente conseguiu realmente/fazer 

vários corridos antes de estrear e isso você sé consegue faze lá no início puxa::ando e 

realmente cobrando e colocando esse trem pra andar e isso no final do processo é maravilhoso 

porque aí a gente só agrade::ce só ((risos)) só beija as mãos do diretor=obrigado, obrigado, 

obrigado porque você consegue realmente fazer um trabalho de lapidação e não só estrear de 

uma maneira ainda bruta né=essa pedra bruta não essa pedra já é um pouco 

mais/(+)trabalha::da 

30M: deixa eu insistir numa pergunta é diferente a direção de um ator? 

31G: É 

32M: É? 
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Segundo Bloco 

 

1M: Paulista o ator Reynaldo Gianecchini tem em seu currículo trabalhos como as novelas 

“Passioni” e “Guerra dos Sexos”=além de oi::to filmes e oito peças=e agora ele está escalado 

para a novela “Em Família” de Manoel Carlos depois de ficar um ano em cartaz com a peça 

“Cruel” (+) Giane agora se apresenta com Maria Fernanda Cândido na montagem teatral de 

“A Toca do Coelho” dirigido por DAN Stulback. 

2M: Foi uma técnica essa? 

3G: Quê? 

4M: De superaÇÃO(+) a hora que você passou daquela crise(+) SAROU  daquela doença de-

re-pen-te-vo-cê-se-JO::ga=cê tá trabalhando que nem lou::co/ 

5G: [Muito trabalho (.h) muito depois que eu voltei pra ativa no trabalho eu voltei com uma 

vontade=e eu ah calhou também de eu receber(+) convites que que(+)realmente me tocaram 

assim que eu queria fazer né=num foi nem muito programado=e:eu fiz uma peça que retomei 

uma peça que já=que era que já tava fazendo=que eu tinha vontade de voltas/ 

6M:[Cruel 

7M:=Cruel(+) depois tinha a novela do Sílvio de Abreu=que era “A Guerra dos sexos” que eu 

também já tava escalado=então só tava na verdade cumprindo(.h)o que eu já tinha me 

programado. 

8M: Mas aí pintou UM FILME! 

9G: Aí pintou um filme aí=aí é voltei com a peça aí pintou esa outa peça de no::vo e na 

verdade tinha outros projetos de fil::me=e agora a no=a novela de Manoel Carlos=quer dizer 

eu tô trabalhando de domingo a domingo(+)mas super feliz porque são coisas que tão me 

tocan::do=são coisas que na verdade tão me preenchendo de uma forma muito bonita=eu acho 

bacana=vai ter uma hora que eu vou te-querer par::ar] 

10M:=[não tem um subtexto aí um subentendimento pra mim=por exemplo de que é assim 

EU PRECISO VI::VER UR-GEN-TE-MEN-TE 

11G: Tem total 

12M? Tem? 
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13G: Eu parei pra pensar muito nesses dias assim=porque agora por exemplo que eu vou ter 

uma a=essa semana eu vou ter uma fol-gui-nha::   

14M: Hum 

15G: Primeira vez  que eu tenho uma folga e tal=e realmente de domingo a domingo e eu 

fiquei meio perdido=eu falei quê que eu vou fazer nessa fol::ga=e eu fiquei pensando se eu 

num tô também preenchendo tanto o meu tempo (.h) com isso com essa necessidade de 

vida=e esse negócio de parar parece(+) que eu(+) ficar quietinho parece que eu num vo=to 

aproveitando=mas (.h)é::a gente cogita isso mas na verdade=aos quarenta anos que eu tenho 

eu já consigo fazer essas pausas né=sem  sem/sem se sentir  

16M:[cê tem quaren::ta anos ((risos)) 

17G: [tenho quarenta(.h)mas eu=hoje em dia eu consigo muito ficar parado também=então 

assim=o que eu tô falando tô trabalhando mui::to ((estalos de dedos)) e adoran::do mas na 

hora que tiver que parar e ficar olhando pro céu lindo tomando um sol/ 

18M: =[É muito bom 

19G: [vou fazer isso também  

20M: Fazer NADA/ 

21G: na:da é mui::to bom é muito bomj/ 

22M: Eu acho muito bom de vez em quando não fazer absolutamente nada=você andou 

viajando=a última vez que a gente falou(0,2)tem::pos atrás=antes de alguns  desses seus 

trabalhos voc//bom ocê viajo pra fazer um filme/ 

23G:[sim 

24M: [foi pra Itália=mas você andou viajan::do essa é uma coisa que voc|ê voltou a fazer com 

tudo/ 

25G: [[é é 

26M: =[você foi pra Israel, foi pra Paris é isso ou não? 

27G: Eu durante= depois que eu voltei do meu tratamento é:: e aí como eu taa fazendo só 

“Cruel” a peça=eu ficava com alguns dias livres na semana, e antes de estrear a peça também 

e um pouquinho depois entre a novela=eu programei a:as férias(+) então eu eu realmente eu 

tenho tirado um um tempinho pra viajar que(+) é muito importante sim=e mais que tudo isso 

pra ficar um pouco::com a natureza assim=eu num sentia né=com negócio de hospital eu 
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sentia muita vontade de tomar sol de por o pé na terra de entrar no mar e isso eu eu tive que 

fazer e e isso tem que fazer bem de vez em sempre=eu to programando também=quando eu 

falo trabalhar trabalhar trabalhar mas eu (+) também(+) faço um plano pra tá ali de vez em 

quando(+) dando uma relaxada. 

28M: Qual é o seu melhor palco na vida você acha? 

29G: (.h) eu num sei=eu fico tão bem em tudo assim sabe=eu eu tô eu tenho essa sorte na 

vida=eu gosto de tanta coisa e eu tenho prazer em tudo e eu sou capaz=sou uma pessoa de de 

ir pros extremos e gostar=embora eu busque o meu equilíbrio mas eu gosto também trabalhar 

ao extremo=ficar também só meditando ao extremo(+) eu gosto de tudo=então eu é:: poxa eu 

não sei te dizer qual é o meu palco=qual é o meu lugar que eu fi=que eu acho que eu brilho 

mais porque eu a eu eu eu preciso de um pouco de tudo né(+) eu preciso muito ficar sozinho 

também=isso faz parte da minha personalidade eu tenho a coisa de ser discreto=de precisar tá 

comigo também(.h)ao mesmo tempo/eu tô sempre com pessoas 

30M: A perseguição dos paparazzi já baa/não mas tão te dando uma trégua ou continuam? 

31G:[já me incomodou muito =ahh eu acho que sim eu acho que sim a imprensa foi muito 

bacana comigo durante meu tratamento=isso eu tenho que te dizer=eu nunca tive uma relação 

problemática com a imprensa na verdade né(+) enche um pouco o saco várias coisas né tem 

assim uma imprensa que é realmente chata no Brasil a gente sabe disso que que deturpa as 

coisas=que muda enfim(+) e eu nunca me posicionei com relação a isso= de ter que ficar 

vindo desmentindo as coisa eu eu não deixo isso (+) senão eu acho que a minha vida seria 

realmente um inferno=mas no geral eu acho que a minha relação com a imprensa sempre foi 

muito boa e depois do meu tratamento eu fiquei surpreso com o carinho(+) não em carinho 

assim=pelo respeito da imprensa assim=eu realmente é: ele fic=até eles ficaram tocados assim 

com meu tratamento assim=e é tão bacana né assim=as pessoas fizeram uma corrente tão 

bonita eu acho que até a imprensa entrou nisso e eu sinto que depois disso teve até um 

respeito assim maior=hoje em dia eu sinto um pouco menos invadido pela imprensa assim/ 

32M: Eu também percebo isso um pouco 

33G: Eu acho 

34M: VENHA CÁ é:: faz (+) TREZE anos que você surgiu como ator profissional(.h) 

levado(+) POR UMA ESCOLHA DO Manoel Carlos não é? 

35G: sim 



92 

 

36M: Não é isso=você fez um teste=Manoel que a gente sabe que gosta de resolver 

pessoalmente os seus atores foi ele que te levou= 

37G: sim 

38M: =e agora ele te chama para que parece que vai ser a última novela dele? 

39G: É 

40M: Será que vai mesmo? 

41G: Me parece que sim mesmo eu acho que ta sendo tratado=eu entendo um pouco assim 

quase como uma homenagem a ele assim=os atores acho que tão muito também conten::tes de 

tá(+) fazendo essa novela dele/ 

42M: um elencasso] 

43G: =[é uma novela que tem/(+)um elencasso é:: e::=ela vem é uma trama muito forte(+) e 

eu fiquei bem surpreso quando eu vi esse capítulo/ 

44M: “Em Famíia” 

45G: é “Em Família” e:: acho que vem pra fechar mesmo assim=parece que que vai ser uma 

homeNAGEM pra ele assima a orça que tem=ta sendo tratado com tanto carinho(+) enfim 

sempre é né uma produção na Globo=sempre eu acho que é sempre feito com muito carinho 

assim=com muito cuida::do né eles são=realmente tem o know how(+)mas essa eu to eu to 

tendo:: to achando um cuidado especial=eu particularmente to muito feliz assim=é muito 

louco como a vida da um:: fecha uns círculos né, a gente vai revisitando uma umas outras 

coisas que são parecidas numa outra fase da vida né=eu eu estreei com ele=eu era muito verde 

há treze anos e é muito bom hoje poder fazer uma novela dele nem que seja a última é mais 

simbólica ainda é  é de tá lá e poder fazer com um pouco mais de experiência né mais 

maturidade/brinca mais com o personagem. 

46M: ((risos)) você SISMA ((gestos)) você SISMA que quando se vê=o ahh hoje em dia você 

se vê com mais de generosidade]=? 

47G: É 

48M:=[porque eu me lembro de ver você sofrendo muito/ 

49G: É muito 

50M: se revendo na primeira novela= você se achada imatu::ro, sofri::a 
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51G: É, muito. Hoje em dia menos né hoje em dia ainda eu consigo olhar com um olhar 

crítico porque eu sou muito crítico mas eu hoje em dia também festejo muito(+) e acho isso 

muito bacana(+) festejar também o que deu certo as suas conquistas né o que eu posso fazer 

em cena e brincar(.h)=é assistir novela é uma coisa muito difícil porque a novela a gente 

grava trinta cenas por dia e fatalmente você não faz trinta cenas maravilhosas do jeito que 

você gostaria com o no cinema que cê faz(+) mas então mas eu gosto de assistir hoje em dia e 

ver que daquela=naquela correria eu ainda consegui fazer uma coisa digna e hoje em dia eu 

me orgulho de muita coisa eu eu assisto não mais com chicotinho ((risos)) e quando eu vejo 

que podia ser melhor eu falo beleza . 

52M: E que papel você vai ter nessa novela? 

53G: Eu vou=eu sei muito pouco né mas é(+) basicamente eu faço um personagem que é um 

chefe de cozinha desemprega::do mas que tem um prazer enorme de cozinhar=o que eu acho 

muito legal porque é uma profissão que tá cada dia mais comum né(+) também eu acho muito 

elegan::te você saber cozinhas e pra amigos=é um cara que se reúne muito com ami::gos e 

tem aquela coisa de=e vai trocando muita informação ali na cozinha cozinhando e e e enfim.. 

54M: Você tá aprende::ndo a cozinhar? 

55G: Não, claro que não mas vou vou ter que dar um truque depois/porque eu não cozinho 

nada ((risos)) 

56M:[teve uma época que você acha::va que sabia né 

57G: É eu::]= 

58M:=[cê já me fez comer arroz CRU 

59G: =[É AO dente não vem falar que era cru ((risos)) 

60M: =[ao dente era CRU=(0,2)  

61M:=uh você tem:: (+) ah da última vez que a gente teve junto você tava com uns ca::chos/ 

62G: É 

63M|: e você gostava muito(+) eles acabBAram sozinhos? 

64G: Acabaram/ porque esses cachos vieram quando:: depois da químio=o primeiro cabelo 

que nasceu é ele veio encaracolado mesmo e a médica falou olha(+) fatalmente vai voltar isso 

aí= então eu deixei ele=um personagem inteiro deixei ele crescer no cabelo, depois quando eu 

cortei o personagem=quando eu cortei o cabelo já tava liso embaixo 
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65M: Você sabe que as vezes chega alguém e diz assim pra mim=no::ssa o Giane(+) cabelo 

dele ficou todo branco=eu falei imagie=já tinha desde os dezoito anos de idade 

66G: É verdade/ 

67M: escondeu a vida inteira que dava uma(+) pintadinha/  

68G: [é, mas eu tô 

69M:=[você tá fazendo isso=ai fazer agora ou não? 

70G: Não, a novela agora provavelmente eu não vou fazer com o cabelo branco embora(+) eu 

esteja gostando muito na minha vida de tá assim e eu estou impressioNA::DO como as 

MULHERES se manifestaram/ 

71M: Adoram 

72G: Adoram grisalho eu tô(+) chocado eu acho 

73M: ((risos)) 

74G: tem que ter um estudo sobre isso=porque eu acho que deve ser uma coisa de dar uma(+) 

um ar de maturiDA:de/ que as mulheres buscam no homem 

75M: [Eu eu não quero aborrecer os(+) os grisalhos=mas eu acho que elas gostam de 

grisalhos com essa pele lisi::nha como você ainda tem=seria assim também ou não? 

76G: Eu não sei mas olha eu nunca fiz tanto sucesso com esse cabelo quanto agora/  

77: é mesmo? 

78G: verdade é verdade impressionante 

79M: E você na peça com a ahh (+) Maria FerNANda(+) cê viu agora a pouco a gente se 

falando né=que é eu falei=você não pode ser essa essa pla-ci-dez-e-ter-na-men::-te  

80G: É 

81M: Ela diz que NÃO que ela não é]= 

82G: [[Claro que não=ela é geminia::na né gente 

83M=[[ela já explodiu lá? ((risos)) 

84G: =[[então geminiana não é PLÁCIDA ((risos)) 

85M: Não, mas você ela ela nunca explodiu em cena=ou em cena du duRANte o processo? 

Nada? 
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86G: Hamm::: olha 

87M:[cê sabe que nós geminianas(+) no nA inseguran::ça a gente parte pra cima/ 

88G: [sei mui::to bem disso ((risos)) 

89M: ((risos)) 

90G: SEI MUI::TO BEM DISSO, aliás a Maria tem muita coisa assim que me lembra muito 

você/ 

91M: [É mesmo ((risos)) 

92G: depois eu quero contar quando ela estiver aqui junto comigo pra não parecer que eu 

estou falando nas// nas costas dela 

93M: ((risos)) tá bom/uma outra coisa 

94G: [Mas ela ela teve ela teve umas explosões sim (=) é (+) engraçado=e é muito louco 

assim é(+) trabalhar com mulher né  sempre eu acho=porque as vezes a gente homem=eu e o 

Dan por exemplo(+) a direção de um homem=e eu fiquei muito parceiro do Dan=me 

identifiquei muito=gosto do jeito que ele é objetivo e eu também=e ai e ai=a mulher né ela é 

mais sensí::vel pra um monte de coisa e aí// 

95M: Que tipo, por exemplo? 

96G: Eu acho que assim, as vezes, eu as vezes, por exemplo=eu vou contar uma historinha 

aqui nossa com a minha parce=a Maria Fernanda, minha parceira que eu AMO né=trabalhar 

com ela=a gente já tem esse plano de trabalhar junto há muito tempo(.h)=aí eu lembro que eu 

TAVA COM AQUELA COISA DE OBJETIVO DE FALAR e aí eu falei alguma coisa com 

ela assim((gestos)) de querer que a cena desse certo e colocar objetivo(.h)e eu vi que ela clou 

assim=e depois eu fui pra casa totalmente (+) me achando insensível=eu falei gente(+) ela é 

mulher né=mulher é muito mais isensí=ma mais sensível eu acho que precisa de um trato 

diferente=aí no outro dia nos fala::mos=aí ela falou=é foi difícil pra mim também você falou 

eu Fiquei meio assim(.h)enfim a gente se abraçou falando nos amamos nos amamos=mas eu 

pedi desculpa por não por ter sido agressivo mas eu acho que é isso=eu acho que a mulher 

tem sempre uma sensibilidade maior que o homem(+) que às vezes é prático demais e passa 

por cima né//  

97M: Não é prático não é outra coisa tá 

98G: É? 
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99M: Eu me lembro de você gritando quando eu tava é gaNHANdo num jogo uma vez você 

le-van-tou e falando assim/ESTA MULHER NÃO PODE GANHAR ESSE JOGO 

100G:                                      [ah não bom COMO CHAMA ESSE JOGO? CONTA O 

NOME DESSE JOGO! 

101M: WAR 

102G: WAR GUERRA, GUERRA 

103M: EU SEI EU SEI MARIA FERNAN::DA EU SEI EXA-TA-MEN-TE O QUE SE 

PASSOU 

104G: ((risos)) 

105M: Venha cá(+) é:: o teu livro ahh o biográfico escrito pelo:: Guilherme Fiuza foi bem? 

106G: Foi ótimo, foi ótimo= eu fiquei tão feliz com esse resultado né=é impressionante 

como:: como a aceitação foi legal ele ficou=enfim=ele foi muito bem vendi::do ficou em em 

várias semanas meses até/ 

107M:                                                                   [isso eu vi acompanhei 

108G: =e foi muito legal em Portugal também/eu fiquei:: 

109M: É isso que eu ia perguntar=você foi pra Portugal/ quando foi? 

110G:                                                                               [adorei foi uma experiência incrível 

porque eu fui lá(+) a gente fez um lançamento inacreditável  com uma imprenssa(+) 

especializada= fui tratado com tanto carinho e respeito e tem muito respaldo desse incrível 

jornalista que é o Fiuza né que é um putz/=eu sou mui::to fã dele 

111M:                                              [ele é 

um tremendo jornalista 

112G:=[muito fã dele assim fiquei conten::te de ter entregado assim a minha história pra ele 

contar assim(+) é dessa forma tão linda e eu tava até falando pra Fe que não leu meu 

livro=que o:o:o bacana acho=quando ele com::ta a história é muito gostosa a narrativa dele 

né=porque além da inteligência que ele tem=ele tem uma sacação que ele escreve como se 

fosse um rotei::ro/ de um filme né 

113M:[e o importante=ele se encantou com você 

114G: É 
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115M: E eu acho que isso passa ali:: perpassa todas as páginas do seu livro o que é muito bom 

116G: Eu me senti muito a vontade de repassar minha vida pra ele=a gente tocou uma bola 

MUITO legal foram agradá:veis os momentos=e foi importante pra mim de uma certa 

forma=eu acho que repassar a minha vida pra alguém que eu podia confiar que eu podia falar 

tudo sabe sem falar=não, não vamos entrar nesse assunto, tanto é que quando acabou o livro 

eu falei pra ele=olha deixa tudo como tá não quero acrescentar nem tirar nada(+) né 

117M: Baixinho=se eu te conheço=você tá aqui super ataranta::do e vai entrar no “Em 

Família”=mas cê já deve tá com projetos pra 2014=2015 

118G: Eu tenho(+) eu tenho um monte de projetos=tem muita coisa que eu quero fazer na  

verdade e muito de cinema também=que eu adoro= acho que cinema é o qu eu menos fiz e 

que eu=acho que eu nunca consegui ainda no cinema fazer um personagem que fosse um 

mergulho vertical mesmo que fosse uma história que eu quisesse contar=embora eu me 

orgulho e tudo o que eu tenha feito assim no cine::ma=mesmos as participações=eu gosto de 

tudo o que eu fiz eu não acho(+) assim nada que e desagrada=mas eu acho que eu não tive 

assim aquele mergulho gostoso do ator sabe=e aí eu tenho alguns projetinho que que tão pra 

saí/ no sentido 

119M: Por exemplo? 

120G: Tem um filme de minuta que fala=é sobre um músico que é salvo pela música né (+) e 

a música transforma a vida de::le é ele vai atrás do sonho de::le=é um filme que vai ser 

rodado na Itá::lia e aqui no sul do país que eu gostei mui::to do roteiro eu acho que eu vai dar 

pra// 

121M: O que é essa Itália agora toda hora na tua(+)/vida/ 

122G:                                                                                [pois é a Itália me chama muito é uma 

coisa.../ 

123M: Teu passado voltan::do a mil=quer dizer o teu=OS TEUS antepassados aí te puxando 

124G: Eu já fui fazer duas vezes novela na Itália é=já iz um ilme agora ta rodando com a 

Giovanna na na verdade/é no Mediterrâneo 

125M:                               [Giovanna Antonelli hann 

126G: É e era no Mediterrâ::neo e mas(+) a gente parou mui::to na Itália desci várias vezes=e 

filmamos em Veneza também e::: 
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127M: E esse(+) tem haver com a Itália por::quê:::? 

128G: Ele é ele é=o personagem é italiano na verdade] 

129M:                                                                            [Hannn 

130G: vem de lá:: 

131M: Mas não era uma coprodução não é nada::]] 

132G:                                                                      [[também,  é também  

133M:                              [[ahh também? Interassante! 

134G:       [[Tem tem tem um 

incentivo deles lá tem todo um respa::ldo=a gente vai gravar num=filmar num lugar lin::do lá 

também né que que é na Costa Malfitana 

135M: LINDO= você tinha um outro projeto de filme você queria fazer UM::+) ERA UM 

ATOR PORNOGRÁFICO? 

136G: Eu tinha eu tinha vários=esse projeto é do João Emanoel]] 

137M:             [[JOÃO Emanoel Carneiro 

138G: [[Isso isso já é um projeto antigo an::tes antes quando o João ainda tava mais calminho 

né é:: depois disso=o João que é um escritor que eu também admiro demais né (+) ele ele a 

gente tinha desenvolvido esse projeto depois ele estourou com tudo isso na televisão]] 

139M:                         [[na 

novela das nove 

140G: eu nunca mais teve tem::po pra pa gente desenvolver mas eu espero algum dia a gente 

retomar. É uma história também bem bacana também de um  de amor dentro de um ambiente 

que a gente assim adora julgar né que é de do filme pornô=que é a gente adora apontar o dedo 

e falar assim é é é puta[[ é puto é:: 

141M:                  [[eu já não mais 

142G: É:: ((risos)) 

143M: Eu já não mais=cê sabe que eu tenho um problema também sobre SEXO ultimamente 

e eu-em-ter-vis-to-to-do-mun-do[[= 

144G:                [[Eu acho incrível 
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145M: =                                   =[[e sempre com uma genuína curiosida::de/ 

146G: Eu também=se sabe que a ideia do filme que partiu de mim o argumento=é porque eu 

tenho também essa essa genuína curiosidade e também o interesse mesmo em saber QUEM é 

essa pessoa que larga o filhinho em casa né que vai lá e vai lá e vai transar por dinhei::ro 

enfim fazer o que for4=sem a gente julgar=antes de julga eu queria conhecer  essa pessoa 

assim=que coração que também tem por trána verdade é uma história de amor=é um um cara 

que se apaixona por uma mulher que aparentemente é totalmente errada do meio dele que 

também é do ramo do pornô e quando ele ia casar com uma mulher que parecia toda 

certinha=era a pior pessoa do filme era era a outra que parecia certinha e e a história de amor 

é com essa pessoa que parecia errada mas que é um coração e que é um ser humano de 

verdade=que as máscaras já caíram né(+) porque tem uma coragem né de você fazer isso 

também né/ 

147M: Eu-acho-uma coisa impressionante tenho conhecido pessoas muito interessantes nessa 

área. 

 

Terceiro Bloco 

 

1M:Maria Fernanda, você tava ali assistindo (+) a entrevista do Gianni  

2F:   [hum][humhum] 

3M:E aí ele disse aquela hora(+) 

4F:   [humhum]   

5M:= e eu sei aonde é que ia chegar(,)  

6F:                                             [hum]  

7M:=falando assim: eu conheço geminia::nas e as geminia::nas  

8F:                                                [hummm tá]     ((risos))                                                                  

9M:e que de vez em quando.h (+)  

10M:-MAS AQUILO É VERDADE 

11M:=Ele não sabe perder no jogo 

12M:=já jogou com ele ou não?” 
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13F:O Gianni ele ele tem essa carinha de anjo mas não é be::::m assim né 

14M:                                                              [levant]  

15G:                                                                                         ((risos)) 

16M:=ele levantou esse di::a 

17M:Eu pensei  que ele fosse -queria que eu morresse 

18G:                             ((risos)              [que absurdo]      

19F:                                                      [[ ai mais ele e lindo  

20F: Ai e o negócio é o seguinte 

21F: O Gianne ele é ultra disciplinado entendeu e ele é homem   

22F:=disciplinado objetivo  eu não (+) eu sou mulher querida 

23G:                                                          [mulherzi::nha gente]    

24F: =eu quero expe::-ri-men-tar eu QUERO errar e esse é o meu momento 

25F:Bom aí o Gianni  não, o Gianni quer chegar ao fim 

26F:= eu não quero chegar ao fim eu quero me perder(+) 

27F: Eu não quero GPS entendeu eu nem tenho GPS inclusive 

28F:= porque eu quero estar perdidíssima na cidade 

29M:   [e aí cê demora né] 

30F:                            [ele não né]                                     

31F:Ele é o GPS em pessoa bom e aí (+) aí é isso 

32F:Aí é aquele choque e tal e eu  

33F:(h)GIANNE PARE COM ISSO POR FAVOR VOCÊ ESTÁ ME MATA::ANDO                   

34F: VOCÊ(+) CÊ VAI ME MATAR 

35F:= Aí ele, ai meu amor calma, não, veja bem, veja bem’ 

36F:= eu, NÃO POSSO MAIS ((risos)) 

37M:                                       ((risos)) 

38G:                                         [muito bom]  ((risos)) 
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39F:Mais, mais teve uma muito engraçada que eu acho que a Marília ia gostar de saber 

40G:         [hum] 

41F:= porque teve um dia que ele fico-ele disse assim pra mim 

42F:(h)meu Deus, (=) nossa eu fiquei com MEDO de você agora(+) 

43F:= porque você era a MARÍLIA em pessoa 

44G: ((risos)) 

45G:  cê tá”// 

46G:  [mas vocês são geminianas vocês// tem muita coisa em comum 

47M:=[então quer dizer que você tinha me::do-de-m::im-Rey-nal-do- Gia-ne-cchini” 

48G: =[não, não preciso explicar// 

49F:   =[calma]  

50G:=[tem uma parte na peça que ela dá um (+) pé no chão 

51F:                                                    [ um, né  ] 

52G:=grita, acaba com a festa de todo mundo a personagem dela 

53F:                                                     [ literalmente ] 

54G:= e eu vou e dou uma força 

55G:= eu quero que você venha, saia e deixa todo mundo em choque e venha andando 

56G:= aí ela vem andando pra cima de mim eu falei parecia a Marília(,) 

57F:                                                                 ((risos)) 

58M:                                                                 ((risos)) 

59G:  =que eu lembro que ela tinha essa violência dentro dela 

60M:                              ((risos))   

61G: =você quando tá brava ninguém te segura  

62F:          = [brava ] 

63M:                                         ((aqui Marília tenta dar um tapa na mão de Gianne)) 

64F:   =[é verdade  
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65M: =[Você num tá falando que eu fazia isso com VOCÊ  

66G: Então[[ 

67M: Aí ele disse assim que ficou assim achando que era a Marília vindo 

68G:         =[não mais é engraçado 

69M:=gente lógico geminiana (+) muito boazinha muito boazinha mas= 

70G:=[tinha um jeito muito parecido mesmo assim= 

71G:=[era era físico mesmo de expressão eu acho, eu aco que vocês tem mesmo 

72F:   ((risos))       =[muito engraçado né  ((risos)) 

73M:=[ótimo, ASSOMBRE-O POR MIM 

74F:Pode deixar 

75M: [[agora as frases, uma palavra de or::dem  ou (+) um improviso que seja quem vai 

primeiro?  

76G:=eu sou muito ruim pra frase mas eu lembro que eu ouvi um(+)um dia uma tão      legal 

que era assim Que a gente tem que ser generoso com as pessoas , ta todo mundo tentando é(+) 

enxergar, tá todo mundo tentando (+) viver nessa batalha que é a vida né, e aí eu penso um 

pouco nisso mesmo, é tão difícil né, tudo, é tudo tão complexo pra gente entender as coisas, 

pra gente viver cada dia é Uma batalha pra todo mundo então não dá pra gente apontar o nariz 

o dedo no nariz das pessoas. E julgar né (+) e a gente tem que ser (+) condescendente e 

generoso com as pessoas= 

77M:  =[a gente tem que ter (+) compaixão que é uma palavra que as pessoas sempre usam 

mal mas.  Concordo com você em gênero, número e grau 

78G:         =[é, é exatamente 

79M: COMPAIXÃO, é o que você deveria esperar dos outros  pra(+)com os seus defeitos e 

dar aos outros =ninguém é perfeito porque alguém estabeleceu que é né 

80G: É(0,2) verdade 

81M: falô? 

82G: Dito 

83M: Você 
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84F: A minha é uma pergunta que tá no meu instagran 

85M      ((risos)) 

86G:      ((risos) 

87F: É só uma perguntinha: Já viveu hoje? 

88G: Ahhh essa é muito boa 

89M: Já viv:::::veuho::je = eu lembro que eu respondi pra você e eu escrevi assim(0,2) to 

fazendo=acho que foi alguma coisa assim to fazendo a hora que eu vi eu falei é o que eu to 

fazendo aqui= 

90F: [tofazen::do  

91M: Gente ((manda beijos)) voc”ess’ao um show(0,1) de beleza na vida das pessoas e no 

palco, nas telas muito obrigada pela entrevistas ((manda beijos)) brigada viu 

92M: Conversei  hoje com Maria Fernanda Cândido e Reynal::do Gianechini eles estão em 

cartaz com a Toca do Coelho no teatro at[e dezembro, não é isso? 

93G: É 

94M: Faz aquele público que eu vou entrar em seguida lá em janeiro ta bom 

95F: ((risos)) 

96G: ((risos)) 

97M: A gente se encontra aqui na próxima semana até lá. 
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Entrevista (B) - Marília Gabriela entrevista Murilo Benício 
 
 

Parte I 
 
 

G:A experiência mostra que o sucesso é devido menos à habilidade do que ao entusiasmo (+). 

Vencedor é aquele que se dá ao seu trabalho cor::po e ALma. Um tal (+)  Charles Buxton (+) 

disse isso e eu achei que era mui::to adequado para apresentar o meu convidado de hoje=que 

além do mais tem habilidade=o ator Murilo Benicio. A estréia dele aconteceu a quase vinte 

anos na novela Fera Ferida de = você já tá acostumado a ser mui::to elogiado nos seus 

trabalhos porque  deste 1993.  Nesse intervalo de tempo muitas historias e muitos amores e 

muitos trabalhos passaram pela vida de Murilo Benicio. E agora ele acaba de sair de um 

TUFÃO. (+) o seu tão marcante personagem na novela Avenida Brasil. Com 41 anos, pai de 

dois  filhos e sempre disposto a enfrentar novos desafios profissionais. Ele tá hoje aqui pra 

conversar sobre passados, presentes e futuros. 

1M: É incrível né 

2G: ô Murilo ((risos)) 

3G: Tamo aqui rindo ele é abesteire:nto (0,2) sempre 

4G: Murilo ahh:: (0,2) o TufÃO (0,1) você imaginava que ia  acontecer isso=você já tá 

acostumado a ser mui:to elogiado nos seus trabalhos porque esse foi(+) par:ticularmente 

chegou a mi::m assim (0,2) amigas (0,1) Maria Helena Amaral PARticularmente que ligavam 

pra dizer NO::SSA MAS O MURILO BENÍ::CIO TA ARREBENTANDO, isso acontece 

sempre ou (0,2) o Tufão te deu isso mais que os outros? 

5M: Eu num sei eu levo uma vida muito trabalho e CAsa (0,2) eu num tenho muita 

repercussão (+)do que tá acontecendo ou to alí dentro da Globo gravando que a gente grava 

mui::to ou to em casa com meus filhos, eu não to muito na rua, eu não sou muito de rua então 

eu não pego muito essa repercussão eu num.. 

6G: Quando você diz a gente gravou muito não é como se faz em toda novela? 

7M: chhhh= Não (+) essa novela tem uma coisa que é muito bom (+) teve alguma coisa que é 

muito bom e também é muito ruim (+) eram trinta personagens 

8G: Ah 
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9M: Então enquanto (03,) um::: autor geralmente usa no mínimo cem (+) tínhamos trinta e o 

que gera de história pra cada um você trabalha o triplo 

10G: E dava tempo de decora::r de fazer tudo? 

11M: Eu tenho um processo muito interessante né que eu nu::mmm levo trabalho pra casa 

num decoro 

12G: ((risos)) como assim? 

13M: É verdade, maluco né 

14G: Como assim? ((risos)) 

15M: Cê sabe que (+) eu acho (0,2) tem que falar isso muito direito porque as pessoas podem 

não entender em casa e achar que eu sou  homem mais besta hoje vivo no Brasil, eu acho que 

eu sou a pessoa que melhor sei fazer novela hoje. 

16G: Por quê? 

17M: Porque eu não trabalho final de semana e não levo texto pra casa (+) então eu trabalho 

aquelas nove horas da Globo quando acaba aquelas nove horas eu vou pra minha família= 

sexta-feira à noite eu já pego meus filhos e vou pra serra, então eu tenho (+) ah, a Rede Globo 

me deu (+) depois desses anos todos um::a, um:a é:é:é: um (0,1) uma chance de ver meus 

filhos crescer (+) que muitas as sab/ eu vejo as pessoas do meu lado trabalham de segunda a 

sábado quando num tem um domingo. 

18G: Mas o que é que você faz, como é que você se resolve com as coisas que você tem que 

dizer no ar que são texto de um autor. 

19M: Eu decoro RÁ::pido, ] mui::to Rápido né 

20G:                                  [[ahh é isso 

21G: Cê passa por ali, olha[ repete repete=[ 

22M:                                [[é 

23M:=[[eu tenho, eu tenho meu camareiro[ há dez anos] (+) Ângelo 

24G:                                    [[é  

27M: [[um beijo, ele sempre gosta que eu fale dele, ele parece né ummm ESPOSA né ((risos)) 

26G:       

   ((risos)) 
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27M: Eu digo sempre que meu casamento que mais deu certo [ DEZ ANOS 

28G:                                                  [[ohh 

verdade (+) merece que você fale 

29M: E aí ele decupa todas as cenas pra mim (+) é o capítulo num vai nem pra minha casa vai 

pra casa dele 

30G: Ah 

31M: Ele decupa tudo, desenha tudo, amarelo, rosa num sei que lá (+) e a gente tem um 

código, eu chego no estúdio meio dia e meio pra começar a gravar e falo e aí Ângelo, falo 

muito? Falo muito é se tem muito texto grande num sei que lá e ele já sabe o que é falar muito 

pra mim ou não (+) então ele fala NÃO hoje ce num fala nada cê [[ 

32G: [[o que que é falar muito pra você? 

33M: Ah quando tem três páginas de cena com textos desse tamanho cada um 

34G: (          ) 

35M: é[ 

36G: =[Ham[ 

37M:=[ aí tenho que dá uma olhada (0,1) aí eu dou uma olhada [ 

38G:                            

   =[ham 

39M: aí (+) fico lendo um pouquinho [ 

40G:                             =[ ham 

41G: E quando n::ÃO? 

42M: Aí nem olho eu pego // dentro do estúdio [  ((risos)) 

43G: ((risos))                                    =[VO(h)CÊ  É(h) UM DISCARADO (h)// 

44M: tá dentro do estúdio [  ((risos)) 

45G:                                =[ você é muito //corajoso 

46M: Mas cê sabe o que que é? Num é =outro dia eu tava vendo uma um um                   

documentário de Woody Allen e as pessoas impressionadíssimas como que ele dava, (+) 

Woody Allen (+) esse grande autor(+) né do do nosso SÉCULO ele dá o texto pros atores e 
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fala assim (.h) mas se você não quiser falar assim fala da f- da-da forma que você quiser. Quer 

dizer e:e:e é um FILME(+ a gente num tá falando de uma novE:la em que o João Emanuel ta 

praticamente escrevendo MI:L capítulos=a primeira vez que eu fui na casa do João 

Emanuel(.h) ele me chamou pra fazer A Favorita(+) eu vi assim na estante(+ era era (+) eu 

num sei se era uma uma uma coleção um:: o que que era que tinha assim uns sete metros=eu 

falei que que é isso?=ele falou=é a minha última novela. 

47G: Que loucura[ 

50M:                     [então se a pessoa escre::ve DEZ me::tros de livro(+ não é possível que 

aquilo alí seja tão imprescinDÍvel e que você não possa mudar=cla::ro que pra melhorar// 

48G: Mas tem uns carinhas[[ que ficam::(+) possuídos 

49M:                                      [[porque::: ahh eu num sei se eu posso trabalhar com (h)eles por 

EU tento melhorar(+)porque pra mim assim=o autor na melhor da hipóteses, que é João 

Emanuel, tinham trinta pessoas pra pensar(+) quando num tem duzentas, eu tenho só um(+) 

eu penso sõ no Tufão(+) então eu tenho certeza que o que eu vou trazer é porque eu tô 

pensando naquilo, eu tô pensando na melhoria ou (+) de uma forma ma:is fácil de dizer, até 

porque o autor, como a gente ele quando começa(+) acho que ele=num num sei é uma opinião 

minha=ele num tem essa intimidade toda com o personagem=se a gente num tem=que tá 

começando ali. 

50G: Você já falou que em algum lugar=claro toda vez que eu te encontro eu vou estudar vou 

ver as últimas, o que você falou o que aconteceu com a sua vida//((risos)) 

51M: =[o que que eu falei? 

52G: Não, uma das coisas que você disse em alguma época e eu acho que recente= 

53M: hum 

54G: =é que a QUÍMICA funciona e tem que funcionar numa novela(+) funcionou uma 

química ali naquele (+) NÚcleo que você trabalhou//  

55M: hum hum 

56G: Foi isto? (.h)Agora(+), eu pergunto: e quando a a química não funciona? 

57M: Pra mim é um:: desastre 

58G: É? 

59M: É. 
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60G: Se reflete mesmo// no seu trabalho? 

61M: Eu tenho, eu tenho se eu tenho uma coisa(+)um umum erro grave como ator é se eu não 

acredito é difícil eu fazer acreditando(+) é um erro(+) mas eu não consigo fazer diferente[[. 

62G:[[ Então você aceita que você já fez coisas que não foram boas pra você e// que você 

admite//não fiz bem. 

63M:[[Claro, claro, não anti profissional 

64G: Ham 

65M: =porque a vontade o empenho tá ali(+) mas é::: se eu tenho química(+) eu e a 

Adriana(+), eu e a Débora(+), eu e:::Caruzo(+), eu e Eliane(+), eu e a Letícia(+), Bisnardi, 

sabe TEM uma quí-aquilo é muito de verdade, aquilo é mui=aaquilo é fácil de fazer(+) você 

acham que é difícil=aquilo é muito fácil de fazer(+) quando eu tô emocionado(+) humm 

muito fácil de fazer porque TEM essa química TEM essa verdade(+)=sabe a Adriana me fez o 

maior o maior elogio que eu recebi quase nessa carreira toda=ela falou assim (.h) eu adoro 

fazer cena com você porque você me escuta((risos))é tão// bom! 

66G:[[ Que é fundamental pro ator// 

67M:=[[Porque ali você você esquece você abstrai, você BRINca, você volta(+)=a coisa mais 

simples(+) do mundo é atuar, num é, qualquer crian::ça atua o tempo inteiro// 

68G: [[Aliás a última vez ou a PENÚL::TIMA vez que você esteve aqui eu me lembro de 

você ter dito isso ta(.h)=que você tava convivendo muito com seu filho// 

60M: [[Hamm  

70G: =e que nessa convivência você tinha(+) hamm percebido que era aquilo// que você tinha 

que usar para atuar. 

71M: [[Isso 

72G: Aquela:::[[ 

73M: [[ tem muito tempo que eu falei isso tem muito tempo 

74G: Foi eu não sei quando/ 

75M:[[ Pietro era muii:::to pequenininho 

76G: É 

77M: [Pietro tá  7 anos ele devia ter três anos 
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78G: [É (+) foi com ele? 

79M: =[Não foi com o Antônio olha só quanto tempo faz Antônio tava com quinze] 

80G: [foi com o Antônio, foi com o Antônio que você disse] haaa que se deu um despudor 

uma uma disposição infantil  é isso?// 

81M: [[Acreditar(+) acreditar a gente=eu tô agora, eu me proponho porque eu gosto muito de 

composição e ao mesmo tempo eu destesto é ééé atuações atuadas demaiseu quero tirar toda a 

atuação mas mesmo mantendo uma uma composição=que pra mim é muito complexo, ou seja 

(+) o meu objetivo é eu eu fazer o Tufão=que é uma composição de personagem e no terceiro 

quarto capítulo você esquecer que é o Murilo que tá ali(+) pela simplicidade pela coisa de 

deda falta de atuação ali, mais a presença daquela composição e dentro da composição a 

simplicidade de se atuar o que é::: que eu acho que vem de criança num tem/ 

82G: [e porque 

83M: é só acreditar num tem que criar(+) gestos é só aceditar é muito fácil 

84G: Cê joga futebol? 

85M: ((risos)) não jogava quando era quando tinha quinze anos 

86G: Mas cê é chegado à futebol, gosta de ve::r? 

87M: Fu:ahh futebol pe uma trabalheira né que cê tem que encontrar quinze amigos no 

mínimo né 

88G: ((risos)) 

89M:[[então você não consegue juntar essa tURma pra joga=ou você faz parte de uma 

turminha que tem lá no rio um monte=mas também nunca tenho tempo uma hora dessa tô 

gravando tô; 

90G: [bom mas e ver você acompanha futebol? 

91M: Eu gosto de futebol bo:bom eu não acompanho/ 

92G: [futebol bom cê tá falando Copa do Mundo eu gosto de ver campeonato europeu 

93G: Ham 

94M: Eu gosto de ver Messi jogar agora to gostando de alguns jogos aqui no Brasil mas eu 

num eeu num sofro por futebol acho esquisitíssimo as pessoas que sofrem 

95G: Bom (+) você cê tá arrumando inimigos agora 
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96M: NÃO mais eu já so=não eu já sofri muito (+) eu falo isso porque eu levei dezessetes a 

nos pra ver meu botafogo ser campeão(+) aquilo ali pra mim era o fim da picada(+)cho 

chorava era de::: de de ficar na geral quando existia geral (+) no Maracanã=eu já sofria e hoje 

eu me rebelei contra o sofrimento eu 

97G: Quando te deram o Tufao pra fazer você foi atrás= você o o Cláudio Adão te ajudou? 

98M: O Cláudio Adão me ajudou (+) muito 

99G: De que forma? 

100M: Eu acho que ele fez um trabalho preciso pro futebol coisa que a gente nunca tinha 

feito=eu joguei pelada é::: no clube com os amigos na rua mas assim, exercícios específicos 

pra você fazer um drible=pra você receber uma bola=pra você matar no peito=pra você dar 

uma cabeceada coisas que eu nunca tinha feito)(+) eu acho que ele deu uma uma precisão 

maior ali 

101G: Bom mas deu a você um espirito de um futebolista porque você afinal não era jogador 

 

Parte II 

 

105G: Agora por exemplo que você tá de romance novo você  

[evidentemente tá  

106B: [Não estou de romance novo 

107G: Tá sim não minta para mim que [eu ti conhe::ço 

108B:                                 [Não estou namorando a Débora (0.2) 

109G: Ó- pois se eu nem falei de Débora  

110B: Ah quem é que cê tá falando? (h) ((risos)) 

111G: Olha, nunnun seria surpresa para mim [por que eu acho que a                   

convivência diária ali=[ 

112B: =[Não, mentira eu to num é  

113M: isso não é a (0.3) 

114B: [De quem que você fala cê fala de [outra pessoa: 
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115G:                                    [Não importa ((risos)) 

116G: ((risos) Agora você falou que num tá namorando a Débora to achando que [cê tá 

117B: [Não,to praticamente casado com ela ((risos)) 

118G: Tá 

119G: Mas eu acho que tem tudo a ver 

120G: Eu acho ado::ro a Débora eu [já trabalhei com ela também 

121B:                                             [Ela é um enc:::anto 

122G: Ela é ela é =[[ 

123B: =[[Ontem eu entrei num sei aonde ela tava se arrumando me deu vontade de chorar de 

tão linda que ela é 
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Entrevista C - Marília Gabriela entrevista Marcos Palmeira  

 

Parte I 

 

G: Você deve ser a mudança que você deseja ver no mundo. Mahatma Gandhi disse isso. Pois 

eu escolhi esse dito para apresentar meu convidado de hoje: o ator Marcos Palmeira. Eu 

converso hoje com Marcos Palmeira. Que se divide entre a profissão de ator e de produtor de 

alimentos orgânicos. Seu personagem na série “Mandrake” do canal a cabo HBO foi indicado 

ao Emmy Internacional de melhor ator. Ele vem falar da trajetória profissional de muito 

sucessos, cinema, televisão, planos futuros, amor pela natureza, política, vida pessoal, O QUE 

DER. 

1G: Marquinhos, vou te chamar de Marquinhos que não seguro=nesse momento sobre o que 

eu vou falar merece essa esse nome carinhoso(.h). 

2G: Ohh há quantos anos nasceu “Mandrake”? 

3P: Mandrake nasceu em 2004/2005 

4G: Da ahh tirado da obra de [Rubem Fonseca 

5P:               [Rubem Fonseca é isso 

6G: E foi pra HBO=e fez sucesso de cara? 

7P: Fez sucesso de cara foi uma série de muito sucesso no México, na Argentina=foi a 

primeira série a pontuar na grade americana sendo uma produção estrangeira=chegou a ficar 

em sexto lugar lá na na na pontuação da grade de de enfim=fo-foi um super// sucesso 

8G:[José Henrique dirigindo 

9P: José Henrique Fonseca dirigindo incrivelmente=escrevendo os roteiros la com o Tony 

Belo::tto e:: Felipe Bra::ga foi muito legal uma experiência/ 

10M:[E aí:: tudo isso pra dizer (+) a a SÈrie já foi indicada ao Emmy? 

11P: duas vezes 

12M: duas vezes mais(+) você foi indicação para ser indicado 

13P:isso// 

14M:[e essa vez DESSA vez 
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15P: dessa vez fui indicado pelos dois telefilmes e que eu acho que é o melhor trabalho 

realmente=eu acho que é o momento mais maduro da série=o tempo ajudou muito a todos 

nós=o Zé tava mais maduro, eu tava mais maduro o texto (+) se aproximou um pouco do 

Rubem MAIS do Rubem Fonseca 

16M:O Emmy é o o Oscar vamos dizer da televisão mundial? 

17P: É 

18M: ENTÃO ainda que você não leve/  

19P: [((risos)) e fico muito feliz 

20M:[e eu torço muitíssimo qual foi a sua sensação? 

21P:Ah foi muito emocionante=primeiro que é um trabalho que eu amo=eu dediquei esses 

últimos quase dez anos a ele né=tudo o que eu fazia era paralelo à possibilidade de voltar a 

fazer o Mandrake né=um personagem que eu me dediquei e muito né=abri mão de muitas 

coisas 

 

Parte II 

 

1G: Você é um homem de grandes romances, conhecidos pelo menos, porque você é ã     num 

sei=a maior parte do tempo se relacionou com pessoas do seu(+) me::eio 

2P: [É foi um período gran:de assim né e mulheres famosas né 

3G: Exatamente=então não não havia como não estar na mídia/  

4P: É        

5G: =quer dizer: haveria nu::m tempo ideal mas não na era do espetáculo  

6P: É 

7G: Então você sem:pre esteve na mídia(+) e me pareceu sempre que você (+) saía das suas 

histórias com uma certa des-far-ça-tez com um jei:tomui:to tranquilo// 

8P:[[e eu não sou mineiro heim 

9G: ok ((risos)) tchau e benção=agora não quero mais 

10G: Foi assim a sua vida inteira como(+) nos seus relacionamento 
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11G:(.h)o que eu tô perguntando é=eu sei que mulher é complicada 

12G:=prum cara com o seu temperamento é complica:do conviver com a gente? 

13P: éeee pois eu não sei= 

14P:=porque eu acho que eu tenho né eu tenho minhas complicações também então é dos dois 

lados=eu acho que é dos dois lados 

16P:Eu acho que eu tive grandes encontros nesse caminho todo 

17P: Não é, foram tempos que se desgastaram por ele mesmo 

18P: Não é, são minha amigas eu me relaciono bem com as minhas ex-mulheres, ex-   

namoradas todas de uma certa forma= 

19P:= E continua aí né continu::a=eu tô solteiro, continuo de alguma maneira= 

20P: =Né tô dando uma, acho que com mais experiência até pra enxergar algumas coisas que 

antes eu deixava que a coisa acontecesse 

21P: Então eu num sei né Marília=eu não tenho uma fórmula é difícil= 

22P:= Né mas eu acho que eu saio um éee eu eu sempre fui muito respeito::so em todas as 

relações= 

23P: Então eu acho que eu nunca expus nada(+) eu sou um cara muito discretlo 

24P:Né, eu namorei uma menina dois anos e ninguém soube, não era do meio, não era da 

mídia, ainda, entendeu: 

25P:Eu não tenho nenhuma vaidade né 

26P: As as mulheres eram famosas mas eu não tinha nenhuma vaidade = 

27P: =de ah! que legal que eu estou com fulana e tal = 

28P: = né eram encontros realmente só que dava mídia porque eram muito famosas, muito 

bonitas. 

29P: Mas eu:: to::: se eu te dizer que eu não quero, quero to querendo quero casar de novo= 

30P:  É uma declaração né, parece que eu tô num filme mas eu/ 

31G: cê gosta de casamento/ 

32P: Eu gos::to de casamento 

33G:[[cê gosta de es::tar com uma pessoa 
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34P:[[gosto de família gosto de estar com uma pessoa= 

35P:Eu né, a experiência de ser pai é incrível eu adoraria ser pai de novo/ 

36G: De novo 

37P: De dar uns irmãozinhos ai pra Júlia né 

38P: Mas eu acho que tem que ser com um outro olhar um outro outro momento 

39P: Uma coisa mais/ 

40G: Seria mais o que 

41P: Pois é é difícil(.h) de/ 

42G: É quando cê fala seria com um outro olhar/ 

43P: Eu acho/ que as buscas ali nessas relações que de alguma forma nesses temperamentos 

nessa coisa que já não me:: interessam tanto entendeu 

44G: Que tipo de olhar 

45P: Eu  não sei é difícil porque eu também não tá parecendo que eu tô, não sei te falar eu tô, 

eu tô tentando 

46G:DIZEM ((risos)) olha aqui dizem que homem é muito fácil de lidar= 

47G: É só dar comida, colo e sexo(+) é isso? 

48P:Isso é muito bom 

49G: ((risos))  

50P: Isto é muito importante 

51G: É uma boa fórmula ((risos)) 

52P: Isso é muito importante 

53P: Mas eu acho que tem umas questões aí de companheirismo 

 

 

 

 

 


	Folha  de aprovação Sineide Gonçalves.pdf
	Page 1




