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RESUMO

A capacidade de construir sentidos e transmiti-los através da linguagem está na

essência do poder criativo do ser humano. No entanto, esta construção só se torna possível

na sociointeração, que se realiza no espaço físico e sociosubjetivo dos interlocutores.

Partindo de uma concepção de língua/linguagem em que o falante/escritor e o ouvinte/leitor

são ativos no processo de atribuir significado às unidades lingüísticas, esta dissertação

interessa-se pelo estudo da interação entre psicoterapeuta e paciente, os protagonistas do

Discurso Terapêutico. O corpus utilizado na pesquisa foi proveniente da gravação de

sessões de psicoterapia. 

O trabalho está sustentado num tripé teórico constituído pela teoria das faces de

Goffman, teoria dos enquadres de Bateson, o modelo das estratégias de polidez positiva e

negativa e os atos de ameaça a face de Brown e Levinson. A partir da conjunção destes três

modelos teóricos, construiu-se um aparato metodológico que tornou possível fazer um

levantamento das principais estratégias interativas utilizadas pelos interactantes, além de

perceber as principais características de uma sessão de psicoterapia. 

A natureza interdisciplinar do trabalho se dá pela aplicação de conceitos da

Sociolingüística Interacional às práticas psicoterápicas.   Seu intuito é oferecer uma

explicação, baseada nesta área do conhecimento, sobre o que está acontecendo no “aqui e

agora” de uma sessão de psicoterapia.
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ABSTRACT

It is in the essence of human creativity the capacity of constructing meaning through

language. However this construction is only possible in the process of interaction that takes

place in the physical and the sociosubjective space of interlocutors. This thesis is based

upon the conception that speaker/writer (or hearer/reader) are both active in the process of

constructing meaning. The set of analysis is the Therapeutic Discourse and the interactants

are a psychotherapist and her patient. The corpus consists of records of psychotherapeutic

meetings. 

Studies that support this research are theory of faces by Goffman, theory of frames

by Bateson and the model of positive and negative strategies and the face threatening acts

by Brown and Levinson. From the conjunction of these three models, we organized a

theoretical-methodological system of analysis that was capable of describing the interactive

strategies used by the interactants. In addition we could identify the main characteristics of

psychotherapeutic meeting structure. The analysis is interdisciplinary combining theoretical

conceptions from the fields of both Interactional  Sociolinguistics and  psychotherapeutic

practices. 

The aim of this thesis is to explain “what´s going on here” – the basic question of

Interactional Sociolinguistics – in the context of psychotherapeutic meetings, focusing the

agents and the discourse involved.
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LEGENDA DAS TRANSCRIÇÕES
OCORRÊNCIAS SINAIS EXEMPLOS

1. Pausas (micro e

média)

...

(xs) (pausas acima de 2

segundos)

Espinhos... pretos... escuros...

bom (3s) outra coisa

2. Ênfase MAIÚSCULAS Tubarões brancos IMENSOS

3. Alongamento de

vogal

: (pequeno)

:: (médio)

::: (grande)

barriga che:ia

falando ca::rne

ele sai planan:::do

4. Silabação - Desaparece o pelo com-ple-ta-men-te

5. Interrogação ? Não é que aquilo é gostoso?

6. Segmentos

incompreensíveis ou

ininteligíveis

(   ) Parece que o nome era (   ) sei lá um

nomezinho assim

7. Truncamento de

palavras ou desvio

sintático

/ Agora porco deve ser la/dar banho no

porco

8. Comentário do

transcritor

((    )) Bota ((ri)) com dois dedos ((rindo)) fiz

um pirão e comi

9. Citações “   ” Eu digo “junte o sangue e vá batendo

com vinagre... batendo até ficar

espumoso”

10. Superposição,

simultaneidade de

vozes

[ Inf. – que mais meu Deus [do céu?

Doc.                                   [outras aves

11. Sobreposições

localizadas

[     ]

12. Dúvida quanto à

palavra ouvida pelo

transcritor

(?)
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Quatro anos de terapia me ajudaram a superar um período extremamente difícil. Sempre que posso

homenageio a extraordinária profissional que me orientou. 

Mais do que a maioria das profissões, esse é um território ao qual chegamos porque estamos sofrendo.

Estamos vulneráveis, e não conhecemos os meandros desse novo lugar. Amparados, ficamos entregues ao

profissional que nos vai cuidar. (...)

Nunca me canso de comentar que ali vamos fazer algo mais grave ainda do que remendar as entranhas

numa mesa cirúrgica: tentamos remendar nossa pobre alma.”

(Lya Luft, Perdas e Ganhos – 2003:43)

“Vocês ouviram o que foi dito: ‘olho por olho e dente por dente!’ Eu, porém, lhes digo: não se vinguem de

quem fez o mal a vocês. Pelo contrário: se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça também a

esquerda! (...)”
(Palavras de Jesus no evangelho de Mateus – Cap. 5, versos 38--39)
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INTRODUÇÃO

Tema e perspectiva teórica

O ser humano se inaugura enquanto tal através de seu poder de comunicação ou de sua

capacidade de auto-expressão. É por meio disto que ele se lança no mundo e se torna sujeito de suas

ações, construindo universos reais e imaginários na relação do “eu” com o “tu”. A linguagem tem

papel preponderante na construção do sujeito social. Através da linguagem verbal (falada ou

escrita) e não verbal é possível criar e destruir com igual força. É possível unir e separar vidas, é

possível descrever poética ou racionalmente a natureza e suas façanhas. Do primeiro grito ao último

suspiro que o ser humano dá, na sua rápida passagem aqui na terra dos mortais, ele o faz tão

somente pela linguagem. Isto leva a crer que a necessidade de comunicar-se é tão vital quanto à

necessidade de alimentar-se ou de respirar. A busca por uma comunicação bem sucedida revela,

como conseqüência, uma outra necessidade que é a da interação social. A vida para se tornar plena

necessita está em contato com outras vidas, pois só assim é possível dar sentido ao ato

comunicativo. 

Comunicar-se representa gerar sentidos através dos mais diferentes códigos e meios, nos

diversos contextos. Mas a geração de sentidos só é possível se houver pelo menos dois sujeitos, o

que fala e o que ouve (ou o que escreve e o que lê). Tanto o que fala/escreve, quanto o que ouve/lê

tem participação ativa na construção dos sentidos, visto que os sentidos não estão prontos na cabeça

de um emissor imaginário e são lançados na mente do receptor passivo. Este trabalho parte de uma

concepção de língua/linguagem em que a construção dos significados só é possível na e pela

interação. 

Tendo em vista a concepção de língua enquanto interação, algumas questões fazem-se
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relevantes para o trabalho: “o que ocorre na sociointeração que permite a construção de

significados?”, “o que favorece, em determinados encontros conversacionais, que o outro

compreenda o que está sendo dito?” e mais “que estratégias os interactantes utilizam para facilitar a

livre expressão de suas ações comunicativas?” ou ainda “de que estratégias se utilizam os

interactantes para que, na interlocução, eles sejam bem sucedidos nas suas investidas com relação

ao outro?”

Preocupada com questões similares, surge por volta dos anos 60 a Análise da Conversação

(AC), recebendo influências da Etnometodologia e da Antropologia. Seu interesse maior é pelo

estudo da ação e da interação social. De acordo com Marcuschi (2003:7), a AC busca responder

questões do tipo: como é que as pessoas se entendem ao conversar? Como sabem que estão se

entendendo? Como sabem que estão agindo coordenada e cooperativamente? Como usam seus

conhecimentos lingüísticos e outros para criar condições adequadas à compreensão mútua? Como

criam, desenvolvem e resolvem conflitos interacionais? Todas estas perguntas sobre o

comportamento comunicativo e sua repercussão para os interactantes podem ser aplicadas às mais

variadas situações sociais. Pela influência direta da Etnometodologia – que busca, entre outras

questões, desvelar como os indivíduos se comportam nas situações reais de comunicação cotidiana

– ,  a AC tende a observar aspectos da organização global da interação. 

Este trabalho se apóia em alguns pressupostos da Análise da Conversação. Os dados

revelam que a conversação terapêutica tem formas específicas de introdução, desenvolvimento e

finalização. Assim, estas unidades macro de organização são objeto de observação na primeira parte

do capítulo 3.

Quanto à importância de um estudo da conversação, poderíamos retomar Marcuschi

(2003:5) ao afirmar que “(...) há boas razões para o estudo da conversação. Em primeiro lugar, é a

prática social mais comum no dia-a-dia do ser humano; em segundo, desenvolve o espaço
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privilegiado para a construção de identidades sociais no contexto real”. 

O nosso interesse pelo discurso terapêutico, e mais especificamente as sessões de

psicoterapia, origina-se do fato de ser nesse contexto de comunicação no qual, por excelência, o ser

humano se expressa, talvez, da maneira menos velada. Como se sabe, o contrato previamente

estabelecido numa relação psicoterapeuta-paciente é de que para haver algum sucesso nesse

processo interativo é fundamental, quase impositivo, a auto-expressão, o desvelar-se através das

palavras. Em outras palavras, o comportamento verbal, baseado em estratégias interativas, tem um

papel preponderante nesse tipo de relação estabelecida entre os atores da comunicação. 

Este trabalho insere-se, de forma mais definitiva, na perspectiva da Sociolingüística

Interacional, buscando dar ênfase à célebre pergunta que norteia as pesquisas dos estudiosos desta

área: “o que está acontecendo aqui e agora?”. A proposta da Sociolingüística Interacional é estudar

minuciosamente o uso da língua na interação social e os papéis desempenhados pelos agentes

comunicativos no momento da interação. Recebe contribuição de diferentes áreas, como Sociologia,

Psicologia, Antropologia, como também de várias vertentes da Pragmática e da Análise do

Discurso. 

Optou-se pela Sociolingüística Interacional por considerar seu modelo teórico-metodológico

suficientemente abrangente para dar conta de elementos da comunicação, antes desconsiderados no

estudo da interação terapêutica. É fundamental para esta abordagem não apenas a mensagem ou o

discurso, mas fundamentalmente o comportamento dos protagonistas (falante/escritor e

ouvinte/leitor) responsáveis pela produção desta mensagem, no momento exato de sua veiculação.

Além de interessar-se pela mensagem e pelos interactantes, a Sociolingüística Interacional

dedica-se a observação do meio no qual estão inseridos estes fatores da comunicação.

Resumindo, a perspectiva teórica aqui adotada baseia-se num modelo de comunicação

interacional, buscando uma visão que focaliza integradamente os papéis dos participantes, a
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mensagem e o contexto situacional. Como lembra Schiffrin (1994:397) os modelos interacionistas

assumem que “o que está na base da comunicação é o comportamento – independentemente desse

comportamento ser intencional ou não”. Tal enfoque desvia a responsabilidade do comportamento

apenas do falante, isto é, os responsáveis pela criação do sentido são ambos, falante e ouvinte que,

de forma ordenada e colaborativa, vão construindo a interação. Trata-se, assim, de um estudo em

que é essencial observar as pistas que os interactantes dão para que seus interlocutores interpretem

adequadamente o que estão dizendo.

Neste trabalho o interesse maior é em focalizar as ocorrências de estratégias comunicativas,

com ênfase nas estratégias lingüísticas, no contexto de uma sessão de psicoterapia. Isto porque, é

nessa situação de fala em que é esperado do paciente na relação paciente-terapeuta, que se expresse

da maneira mais clara possível. O médico ou o psicoterapeuta, a partir de perguntas objetivas,

propõe-se a direcionar o processo conversacional a fim de obter o maior número possível de

informações de seu interactante. Isto só poderá ocorrer na medida em que ambos concordarem em

serem cooperativos (Grice, 1982) ou, por outro lado, deixarem ser regidos por princípios de polidez

verbal (Brown & Levinson, 1987), na satisfação de algumas aspirações pessoais. É importante

ressaltar que o conceito de estratégias não é consensual. Por conta disso neste trabalho (mais

especificamente na sessão A Polidez: principais abordagens teóricas) será apresentada a concepção

de estratégias que será tomada por base. 

O objetivo central do presente trabalho é identificar e descrever o uso de estratégias

interativas, abordando as características internas de natureza lingüística, as características externas,

referentes à situação, às normas sociais do evento comunicativo e, por fim, a funcionalidade com

foco nos objetivos e nas intenções dos falantes em sessões de psicoterapia. As estratégias

interativas focalizadas são relacionadas à preservação da face. Além disso, propõe-se também

analisar os papéis sociais desempenhados pela psicoterapeuta e pela paciente e a relação desses
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papéis com a expressão de poderes atribuídos aos interactantes. Um outro ponto importante da

pesquisa é traçar um esquema de como é estruturada uma sessão de psicoterapia, levando em

consideração aspectos como: abertura, desenvolvimento e fechamento das sessões transcritas.

O trabalho está dividido em três partes, subdivididas em sessões. A primeira parte diz

respeito aos procedimentos metodológicos, em que o leitor pode conferir informações sobre os

dados da pesquisa, a forma de coleta e o formato de análise. Na segunda parte, pode-se conferir o

embasamento teórico, subdividindo-se em três sessões que discutem, nessa ordem de apresentação,

a noção de interação, junto com a Sociolingüística Interacional e seu escopo; na sessão seguinte

pode-se ver um quadro em que são apresentadas as bases teóricas da psicologia e a teoria dos

enquadres, além de discutir sobre psicoterapias, comportamento verbal e a psicoterapia vista a partir

da teoria dos enquadres; na última sessão de fundamentação teórica encontram as principais

abordagens sobre a polidez. Na parte que se refere à análise dos dados, o discurso terapêutico é

observado a partir de sua estrutura e desenvolvimento, neste momento são analisados os processos

de abertura, fechamento das sessões e o desenvolvimento dos tópicos discursivos pelos

interactantes. Por fim, na sessão relacionada ao uso das estratégias de polidez positiva e negativa e

os atos de ameaça a face, os resultados são apresentados na forma de tabelas. A partir dos

resultados obtidos procurou-se fazer uma relação sobre sua importância para a constituição do

discurso terapêutico.

Espera-se que este trabalho, através do aparato teórico montado e os resultados

apresentados, seja útil tanto para o interessados na interação social, quanto para os profissionais da

área de psicologia. 
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1.0  PROCEDIMENTOS METÓDOLÓGICOS

Aqui serão feitas algumas considerações sobre a metodologia de coleta dos dados

necessários à pesquisa, o corpus utilizado para ser submetido à analise e como foi feita a análise. 

1.1  A pesquisa e seu corpus

Nesta pesquisa optou-se por empregar uma metodologia predominantemente de cunho

interpretativo, baseada numa abordagem qualitativa, embora tenha-se recorrido também à

quantificação dos dados. A proposta qualitativa deu-se, em primeiro lugar, por ser um estudo de

caso e, em segundo lugar, por melhor atender os objetivos estabelecidos como meta para a pesquisa.

A quantificação de alguns dados vem como uma forma de sistematização dos resultados

apresentados, o que não torna este um estudo quantitativo. A verdade é que, como se sabe, uma

pesquisa puramente de cunho quantitativo não consegue abarcar as estratégias interativas

vivenciadas nas relações sociointeracionais. Isto se deve à natureza complexa da interação social e a

suas peculiaridades, que exigem sempre uma observação atenta do analista da conversação.

Para a realização desse trabalho foram feitas gravações em fita cassete de três sessões de

psicoterapia, na tentativa de construir um perfil destas sessões, na busca de respostas para algumas

das perguntas estabelecidas como meta para este trabalho. Para minimizar o efeito da gravação, o

pesquisador acionava o gravador e saía do consultório. É importante explicitar, aqui, a dificuldade

sofrida, de início, para se conseguir estes dados. Isto se deve ao receio das pessoas em se expor à

gravação nas suas práticas cotidianas de algo tão corriqueiro, como um simples diálogo. Haja vista

uma sessão de psicoterapia, onde o velado encontra lugar para desvelar-se. No qual há um acordo

tácito de se tirar algumas máscaras. Espaço onde é permitido expressar sentimentos e idéias que nas
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relações cotidianas, na maioria das vezes, são considerados inconvenientes. Assim o espaço não só

físico, mas também psicológico de uma sessão de psicoterapia, é um lugar muito adequado para se

analisar as regularidades e irregularidades das relações sociointeracionais. 

Levando em consideração o que foi exposto no parágrafo anterior, as gravações foram feitas

sob a permissão, por escrito, tanto da paciente quanto da psicoterapeuta. Os nomes das informantes

e de outras pessoas citadas ao longo das sessões foram substituídos por pseudônimos, como rezava

no documento assinado pelo pesquisador, pela paciente e pela psicoterapeuta, evitando assim,

qualquer exposição das informantes.

1.2 Tratamento dos dados

Como com quaisquer outros dados, a interação psicoterapêutica pode ser analisada sob

vários prismas: do ponto de vista de sua organização interna, externa e de acordo com sua

funcionalidade. A partir das observações feitas, foi possível perceber quais os assuntos e como estes

assuntos, referentes às questões trazidas pela paciente, eram abordados em cada sessão. Além disso,

pode-se detectar as mudanças de assuntos, o que os antecedia e os sucedia e como era feita a

passagem de um assunto para outro.

Na análise dos dados foram abordadas as estratégias lingüísticas de polidez positiva e

negativa e os atos de ameaça a face e o que isto representa na relação falante-ouvinte e

ouvinte-falante no discurso terapêutico. Preocupou-se em observar como o uso dessas estratégias

auxilia para uma melhor interação terapeuta-paciente. Em anexo encontra-se o resultado de um

trabalho minucioso, onde são arrolados todos os exemplos coletados e apresentados na ordem em
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que ocorrem nas sessões. 

A apresentação final dos dados, no que se refere à estruturação das sessões, às estratégias de

polidez e aos atos de ameaça a face, foi feita através de tabelas e quadros onde são apresentados os

dados quantificados. Esta exposição dos dados, de maneira sistemática, favorece ao observador ter

uma visão mais abrangente destes dados. 

Para um melhor esclarecimento de como são apresentados alguns dados coletados e

utilizados para análise, no corpo do trabalho, segue-se um exemplo:

(12) psi “mas qual seria o significado maior para você de ter trazido algo

que não se acabe em uma pérola?” (L. 90-91/sessão1)

O número à esquerda entre parênteses indica o exemplo, de acordo a ordem que vão sendo

expostos no corpo do trabalho. As abreviações psi e pac são usadas para determinar psicóloga e

paciente respectivamente. Ao final de cada exemplo, à direita, é indicado o momento exato em que

foi extraído o excerto, expressos pelo número das linhas e a sessão em que o fragmento está

situado. 
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2.0  EMBASAMENTO TEÓRICO

A fundamentação teórica se desdobra em três momentos, de acordo com os objetivos deste

trabalho. O material a ser analisado é, antes de tudo, uma interação. Em 2.1., discutimos os

conceitos e pressupostos básicos envolvidos na análise de uma interação. Já há algum tempo os

estudos lingüísticos optaram por modelos de comunicação mais interacionais, que permitissem

considerar o processo de compreensão como sendo inferencial. Na base desta opção está a idéia de

que não existe uma oposição polar entre falante e ouvinte, numa relação em que falar e escrever são

consideradas atividades criativas, enquanto ouvir e ler são vistas como atividades passivas. A partir

da contraposição entre o modelo de comunicação de Jakobson (1969) e Bronckart (1999),

discute-se sobre o conceito de interação enquanto atividade social, histórica e cognitivamente

situada. 

Ainda nesta sessão são discutidos outros conceitos mais especificamente direcionados ao

nosso objeto de investigação e que são bastante usados pelos teóricos da Sociolingüística

Interacional (2.1.2.). Em conseqüência da noção de interação aqui adotada, postula-se que os

interactantes sejam capazes de compartilhar conhecimento e experiência, além de informação.  Na

busca da compreensão dos seus interlocutores, os conversacionalistas deixam marcas em seus

enunciados, tais como as pistas de contextualização, aqui conceituadas. 

Este trabalho tem como característica a interdisciplinaridade, na medida em que aplica

conceitos provenientes de diferentes áreas do estudo da linguagem a um corpus coletado de sessões

de psicoterapia. Dados de pesquisas anteriores comprovam que, de acordo com as várias

abordagens da psicologia, há variação nos comportamentos verbais dos interactantes. Por este

motivo discute-se, em 2.2, as diversas orientações psicoterápicas, com ênfase na terapia centrada na

pessoa, uma vez que é esta a vertente que corresponde às sessões analisadas. Um outro ponto
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abordado, em 2.2.2, é a teoria dos enquadres (BATESON, 1998) e o conceito de footing

(GOFFMAN, 1998), dois dos conceitos-chave do aparato teórico aqui construído para análise dos

dados. 

Por fim, em 2.3., detalha-se um conjunto de teorias sobre as estratégias lingüísticas de

polidez positiva e negativa e os atos de ameaça a face. 

2.1 A NOÇÃO DE INTERAÇÃO

A ação de se desvelar através da linguagem está na essência da constituição humana, pois é

impensável um indivíduo que seja completamente incomunicável. O estado natural das pessoas,

quando não por problemas de origem orgânica, é a capacidade de comunicar sensações, idéias e

sentimentos através da linguagem verbal ou não-verbal. O ser humano pode utilizar a linguagem

para interagir com outrem ou consigo mesmo. No primeiro caso observa-se a capacidade dialógica

da linguagem, já no segundo caso tem-se o solilóquio. E mesmo neste último é necessária a criação

imaginária de um interactante. De modo que, mesmo ao falar para si próprio, o sujeito constrói um

segundo eu, cuja função é ouvir as mensagens enviadas pelo primeiro eu.

Isto dá uma idéia precisa de que a linguagem é elaborada essencialmente pensando-se no

outro, não apenas como um depositário de informações, ou um ouvido disponível numa

determinada situação, mas como um co-construtor ou reconstrutor do discurso em produção.

Todavia a comunicação não se constitui apenas de um indivíduo que utiliza a linguagem,
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produzindo sons audíveis e compreensíveis e de um outro indivíduo que os ouve. Há uma

complexidade muito maior e que atrai cada vez mais o interesse dos estudiosos da linguagem. Este

interesse tem gerado muitas pesquisas preocupadas com as funções dialógicas da linguagem. 

As funções monológicas da linguagem são as ações lingüísticas que se dirigem ao próprio

falante, muito comum na linguagem poética e na fala de crianças, denominada fala ou linguagem

egocêntrica. Já as funções dialógicas foram objeto do clássico trabalho de Jakobson (Lingüística e

Comunicação, 1969). Neste ensaio Jakobson apresenta e especifica os seis principais fatores que

constituem a ação comunicativa, um remetente (emissor ou destinador de signos) envia uma

mensagem a um destinatário (ouvinte, receptor de signos), através de um canal. Essa mensagem

construída com um código (português, inglês, francês, etc.) parcialmente comum ao remetente e ao

destinatário, refere-se a um contexto.

De acordo com este modelo, a mensagem é o elo de ligação entre os agentes emissor e

receptor. O uso desta mensagem ou sua finalidade é o que vai constituir a função da linguagem (cf.

quadro Funções da Linguagem). O objetivo de uma mensagem pode ser muito variado, como por

exemplo, expressar sentimentos e idéias, agredir verbalmente alguém, seduzir ou levar o receptor a

praticar atos do interesse, consciente ou inconsciente, do emissor. Enfim, uma mensagem pode

servir para uma infinidade de intenções e, de acordo com o foco da ação comunicativa (remetente,

mensagem, destinatário, canal, código ou contexto), pode ter diferentes funções, como se pode ver

no Quadro 1:

Quadro 1: Funções da Linguagem (Jakobson)

Função Foco da ação comunicativa

1. Função Referencial

A mensagem é dirigida de modo especial para
o contexto, na tentativa de expressar
significados, ou em outras palavras,
apresentar uma informação sobre algo ou
alguém.
O foco da ação é revelar as emoções vividas
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2. Função Emotiva pelo emissor ao se comunicar. Não há uma
grande preocupação com o conteúdo
intelectual da mensagem.

3. Função Conativa

O foco é o destinatário, ou receptor, da
mensagem, cujo objetivo é levá-lo a fazer
algo que é do desejo do emissor da
mensagem.

4. Função Poética

O destaque recai sobre a mensagem, que
revela os recursos imaginários, metafóricos
expressos pelo emissor. Dá-se uma grande
importância às palavras, suas combinações e
os efeitos causados por estas combinações na
própria linguagem.

5. Função Fática

A ênfase é no contato entre os agentes da
comunicação, visa apenas estabelecer um
contato entre o emissor e o receptor da
mensagem.

6. Função Metalingüística

O foco é a própria linguagem, é uma forma de
explicitar o que, de uma forma ou de outra,
está implícito no conteúdo da mensagem.

Este quadro ilustra o funcionamento da linguagem no processo de construção de sentidos.

Entretanto, afora os seis fatores (remetente, mensagem, destinatário, canal, código e contexto) e as

funções da linguagem de acordo com o foco da mensagem, não se pode esquecer que a linguagem

não é uma instância isolada na sociedade, mas é fruto de uma construção social. Esta idéia é bem

explicitada por GARCEZ (1998: 47-49) ao afirmar que:

“Os modelos teóricos de linguagem que ultrapassam a visão idealista vêm

abarcar as diversas funções da linguagem para dar conta do caráter social da

conduta comunicativa, pois compreende-se que a língua é organizada e usada

para lamentar, rejeitar, suplicar, advertir, persuadir, comandar, etc. a mesma

sentença pode ser afirmação, comando, pedido, e sentenças diferentes podem

realizar o mesmo ato de fala. (...) A língua é produto de uma trabalho coletivo e

histórico, de uma experiência que se multiplica de forma contínua e duradora,

assegurando intrinsecamente uma margem de flexibilidade e indeterminação.
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Essa determinação provém do fato de que nenhum enunciado tem em si mesmo,

isoladamente, condições necessárias e suficiente para permitir uma

interpretação unívoca, ou seja, a língua dispõe de múltiplos recursos

expressivos, e só na associação entre os diversos contratos sociais – situação,

contexto, relação entre interlocutores, leis conversacionais e sistemas de

referência – pode-se chegar à determinação do enunciado.

Esta percepção sociointeracional sobre a linguagem amplia visivelmente o status da ação

comunicativa. Os atos comunicativos ou atos de fala, SEARLE (1984) e a própria noção de funções

da linguagem passam a ser vistos como constituintes desse grande construto social, que é a

linguagem. É neste contexto social que a construção do significado consolida-se tendo por base as

múltiplas relações que os agentes comunicativos travam entre si. Uma sentença, tomada numa

perspectiva dialógica, não tem sentido isoladamente e o discurso, por sua vez, é co-construído na

interação social. Estes são os reais elementos da comunicação, sujeitos, linguagem e sociedade. 

Em suma, os sentidos das mensagens e até mesmo os objetivos por elas expressos, numa

visão sociointeracional, não são predeterminados, mas atribuídos pelos interactantes, no momento

da interação, baseando-se no seu conhecimento de mundo, experiências compartilhadas, ou seja seu

background sociocultural. Gumperz (1998:99) toma por base esta concepção de linguagem ao

afirmar que “o tipo de atividade não determina o significado, mas simplesmente restringe as

interpretações, canalizando as inferências de forma a ressaltar ou tornar relevantes certos aspectos

do conhecimento prévio de forma a diminuir a importância de outros.”. A presente pesquisa tem

como suporte principal esta noção de linguagem, em que falante e ouvinte, ou emissor e receptor

são ativos na atribuição de sentidos aos conteúdos verbais e não-verbais da interação.
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2.1.2 A Sociolingüística Interacional e seu escopo 

A Sociolingüística tem como principais campos de atuação a socilingüística quantitativa,

também conhecida como lingüística variacionista, cujo principal representante é Labbov, com seus

estudos sobre as variações lingüísticas, chegando a fundar uma escola. Um outro campo de atuação

é o da Sociolingüística Interacional, cujo principal objeto de análise pode ser resumido pela

pergunta “o que está acontecendo aqui e agora?”. Segundo este campo do saber “os momentos da

interação face a face são cenários de construção do significado social e da experiência passíveis de

análise e de interesse sociológico e lingüístico” (RIBEIRO & GARCEZ, 1998). 

A Sociolingüística interacional interessa-se não só pela linguagem verbal, ou seja, as pistas

lingüísticas, que se referem ao código lingüístico e à maneira como ele é enunciado, como também

está interessada com as intenções comunicativas, expressas por pistas paralingüísticas (as

hesitações, as pausas, o timbre de voz, etc.). Para GUMPERZ (1998: 100) essas pistas lingüísticas e

paralingüísitcas são denominadas pistas de contextualização que, segundo o autor:

“São todos os traços lingüísticos que contribuem para a sinalização de

pressuposições contextuais. Tais pistas podem aparecer sob várias

manifestações lingüísticas, dependendo do repertório lingüístico, historicamente

determinado, de cada participante. Os processos relacionados às mudanças de

código, dialeto e estilo, alguns dos fenômenos prosódicos (...) possibilidades de

escolha entre opções lexicais e sintáticas, expressões formulaicas, aberturas e

fechamentos conversacionais e estratégias de seqüenciamento podem todos ter

funções semelhantes de contextualização.”

Esses aspectos são intrínsecos à linguagem e responsáveis, entre outros fatores, para a
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construção do sentido, objeto de interesse de Gumperz em seus trabalhos sobre a interação. Para a

construção de seu modelo teórico foi importante a contribuição da Pragmática, a teoria dos atos de

fala e os estudos em análise da conversação.

Com o advento de estudos que enfatizam a sociointeração alguns termos, essenciais para a

compreensão do que ocorre numa interação entre duas ou mais pessoas, foram revistos. Goffman,

por exemplo, no artigo Footing (1998) propõe uma revisão dos termos falante e ouvinte, a partir dos

papéis sociais assumidos na interação. Esta modificação é posteriormente assinalada por Bronckart

(1999), ao indicar os fatores que exercem uma influência necessária na organização do discurso.

Segundo Bronckart (1999:93) esses fatores estão agrupados em dois conjuntos: o mundo físico e o

mundo social e subjetivo. O mundo físico é definido por quatro parâmetros precisos, são eles:

O lugar da produção  o lugar em que o texto é produzido;

O momento de produção  a extensão do tempo durante a qual o texto é produzido;

O emissor (ou produtor, ou locutor)  a pessoa (ou a máquina) que produz fisicamente o texto,

podendo esta produção ser efetuada na modalidade oral ou escrita;

O receptor  a (ou as) pessoa(s) que pode(m) perceber (ou receber) concretamente o texto.

O segundo plano constitui-se do mundo social (normas, valores, regras, etc.) e o mundo

subjetivo (imagem que o agente dá de si ao agir). O autor decompõe esse plano sociosubjetivo em

quatro parâmetros principais:

O lugar social  no quadro de qual formação social, de qual instituição ou de forma mais

geral, em que modo de interação o texto é produzido: escola, família, mídia, exército,

interação comercial, interação informal, etc.?

A posição social do emissor (que lhe dá seu estatuto de enunciador)  qual é o papel social

que o emissor desempenha na interação em curso: papel de professor, de pai, de paciente, de
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superior hierárquico, de amigo, etc.?

A posição social do receptor (que lhe dá seu estatuto de destinatário)  qual é o papel social

atribuído ao receptor do texto: papel de aluno, de criança, de colega, de subordinado, de

amigo, etc.?

O objetivo (ou objetivos) da interação   qual é, do ponto de vista do enunciador, o efeito (ou

efeitos) que o texto pode produzir no destinatário)?

Duas questões importantes a serem ressaltadas sobre o modelo proposto acima devem ser

levadas em consideração. Em primeiro lugar, há um diferencial de padrão de comportamento no

que se refere ao primeiro plano, se a produção se dá na modalidade oral ou escrita da língua.

Quando a produção se dá na modalidade oral, de modo geral, emissor e receptor compartilham do

mesmo espaço-tempo, o que pode proporcionar uma resposta imediata dos participantes da

interação. Neste caso pode-se se afirmar que o discurso é co-produzido; há então uma interlocução.

Os agentes da interação são denominados de co-produtores ou interlocutores. Segundo Bronckart

(1999: 94) esta participação ativa, seja na fala ou na escrita, é essencial para denominar os agentes

de interlocutores. 

Um outro ponto importante refere-se ao segundo plano, na distinção entre os termos emissor e

receptor e enunciador e destinatário. O emissor é o organismo que produz o texto e o receptor,

aquele que recebe o texto. Ao passo que o enunciador é que detém o papel social assumido pelo

emissor e o destinatário, o papel assumido pelo receptor. Desse modo, enunciador e destinatário

são posições sociosubjetivas assumidas na interação social. Um mesmo emissor pode assumir o

papel de pai, professor ou aluno, a depender do contexto conversacional em que esteja situado.

Assim como um mesmo receptor pode assumir o papel social de destinatário, como paciente, aluno

ou funcionário de um escritório. Esta percepção da dinâmica social na produção do discurso é útil,

segundo Bronckart (1999: 96), para ampliar o esquema de comunicação que é atribuído a Jakobson.
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A relação estabelecida num processo terapêutico é um bom exemplo para demonstrar esta

distinção. Dentro do consultório há dois papéis socioculturais bem definidos, a psicóloga (ora age

como enunciadora, ora como destinatária) e a paciente (da mesma forma, ora exerce a função de

enunciadora, ora de destinatária). Fora do consultório, as mesmas pessoas, seja na função de

emissor ou na função de receptor, assumem outro papel. A que era psicóloga, agora pode ser uma

colega e a paciente não o é mais. No entanto, estas modificações não ocorrem de maneira mecânica,

ou seja, por que o indivíduo está numa sala de aula, ele tem que se revestir do papel de professor ou

aluno. Num mesmo processo interativo, as pessoas podem mudar de papéis ao longo da

interlocução. Assim, um mesmo indivíduo pode assumir, o que Goffman (1998) chama de footing

de professor e na, mesma interação, mudar para o footing de aprendiz. Estas distinções, além de

ampliar a percepção de como ocorre a interação social, dão mais precisão à forma como se pode

observar relações de poder e como se dá o processo de assimetria e simetria entre interactantes.  

Com relação ao conceito de assimetria e simetria leva-se em consideração, neste trabalho, a

idéia de Good (apud SETTE & RIBEIRO, 1984:88) ao afirmar que:

“O modelo subjacente à estrutura dialógica envolve a relação fundamental do

poder sócio-econômico com o poder ‘atribuído’ aos interlocutores por outros

fatores que iriam desde as situações pré-fixadas por papéis sociais definidos e a

autoridade no assunto proposto, até traços de personalidade dos interlocutores.

Do conhecimento desses múltiplos fatores extralingüísticos resultaria um

possível equilíbrio entre o poder por eles representado e o poder

sócio-econômico dos interlocutores, explicando dessa forma, a simetria ou

assimetria de certas interações lingüísticas até então pouco claras”.
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Ressalta-se nesta idéia de simetria/assimetria e as relações de poder fatores de ordem

sócio-econômica, os papéis sociais definidos, o conhecimento sobre o assunto e até mesmo as

características individuais dos agentes envolvidos numa interação. Tudo isto dá suporte ao

emaranhado de experiências vivenciadas pelas pessoas sociais. 

No caso particular do corpus analisado nesta pesquisa vê-se que a relação assimétrica é

determinada especialmente pelo conhecimento teórico que uma das interactantes detém e o papel

assumido na relação. De um lado tem-se a psicóloga, cuja função é apresentar caminhos que levem

a solucionar problemas expostos pela paciente; de outro, tem-se a paciente que vai a busca de ajuda

para as dificuldades vividas. No entanto, isto não implica dizer que fora do consultório a assimetria

permaneça, em alguns casos ela até se inverte. Curiosamente nos dados coletados por esta pesquisa

tem-se um bom exemplo desta variação, visto que o agente que assume o papel de paciente no

processo terapêutico também tem formação em psicologia. Esta distinção de papéis pode ser

conferida nos fragmentos que seguem:

(1) psi “é claro que eu não vou esquecer  né Joana? o paciente que fica

com a gente cinco anos como você foi... nunca faltou uma sessão né?...

sempre muito motivada... resistência... a gente viu muito pouca

resistência em relação a você... e também quero dizer que... finalizou este

momento... qualquer momento que você precise retomar sua

psicoterapia... você retoma... até porque o inconsciente... ele é

inesgotável... né? a gente vai ter sempre alguma coisa... pra querer

trabalhar mas neste momento com a demanda que você veio... muita

coisa já foi superada... e é preciso que você caminhe sozinha né?” (L.

53-60/sessão 1)
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(2) psi “((ri)) nós finalizamos esta etapa né? outras poderão surgir não é

verdade? lembre-se que você é psicóloga e sabe que o inconsciente ele é

inesgotável... né? os objetivos que você propunha no início do tratamento

do acompanhamento foram satisfeitos né? foram alcançados... em outros

momentos de sua vida poderão surgir outros né? e você poderá voltar

recorrer a psicoterapia ou a minha pessoa ou a outra pessoa não é?” (L.

44-53/sessão 3)

Os dois fragmentos, de diferentes sessões, dão uma idéia muito clara acerca da mudança de

papéis e da relação assimétrica/simétrica. No primeiro fragmento pode-se ver uma psicóloga

falando com sua paciente sobre o processo psicoterapêutico (pscóloga  paciente) numa relação

claramente assimétrica, em que o enunciador, empossado de seu papel e acobertado pelo

conhecimento teórico-prático, dá ao destinatário as informações sobre a conduta deste último ao

longo do processo terapêutico. O fragmento 2, por sua vez, revela a mudança de papéis e

conseqüentemente a variação para uma relação mais simétrica. Neste segundo caso tem-se uma

psicóloga falando com outra psicóloga (psicóloga  psicóloga) enunciador e destinatário

desempenham o mesmo papel “(...) você é psicóloga (...)”. além disso, o uso de um termo bem

específico da área de saúde mental “(...) e sabe que o inconsciente ele é inesgotável (...)” demonstra

uma familiarização dos interlocutores sobre o assunto em pauta. 

A interação social, como se pode ver, permite estas modificações de papéis que alguns

modelos teóricos não conseguiam abarcar. Baseado nisto, Bronckart (1999: 96) comenta sobre o

esquema de comunicação de Jakobson, afirmando que “embora esse esquema possa ser utilizado

para uma primeira introdução à problemática do contexto, ele deve ser completado, particularmente

com a distinção das dimensões físicas e sociosubjetivas (emissor-enunciador e
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receptor-destinatário) e com uma clarificação da problemática dos objetivos”

Isto se dá pelo fato de que a linguagem não tem apenas a utilidade de expressar mensagens,

unindo emissor e receptor, a partir dos diferentes objetivos. A linguagem é parte de uma estrutura

muito maior, na medida em que é responsável pela determinação dos sujeitos e seus papéis

assumidos, no processo da comunicação. Ela “não existe num vácuo, imersa numa rede de valores

discursivos de vários níveis. Assim, todo universo lingüístico constrói-se, existe e funciona num

universo social, coletivo, e não pode ser abstraído dessa condição” (GARCEZ, 1998:49). É esta

realidade social que por muitas vezes foi esquecida ou relegada a um segundo plano no estudo da

linguagem. O fator social é gerado e responsável pela geração das mais variadas relações

intersubjetivas, estando na base do que Bronckart denomina de contexto físico e de contexto

sociosubjetivo.

Como se pode perceber o estatuto da linguagem é a sociointeração. Um estudo sério sobre a

linguagem não pode deixar de levar em consideração os agentes comunicativos que ganham forma

na interação social. Na sessão seguinte, será discutido o comportamento verbal destes agentes e sua

relação com as tendências psicoterapêuticas.
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2.2   BASES TEÓRICAS DA PSICOLOGIA E A TEORIA DOS

ENQUADRES

2.2.1 Psicoterapias e comportamento verbal

A história da psicologia está ampla e visceralmente entranhada na história da filosofia.

Questionamentos sobre a alma, sobre o ser humano e sua relação com o meio que o cerca sempre

povoaram e continuam povoando a cabeça daqueles que se dedicam à ciência da “psique”, isto é, da

alma. Uma prova desta ligação entre esses campos do saber é o fato de “que durante dois milênios a

psicologia foi inseparável da filosofia, tanto assim que não existia o termo que desta a distingue.

Apenas no século XVI foi ele criado por um professor de Marburg, hoje esquecido, o lógico

Rodolfo Goclenius, e muito raramente empregado até o século XVIII” (MUELLER, 1960:XVII).

Outras fontes afirmam que a palavra psicologia, com o sentido atualmente utilizado, surgiu por

volta do ano de 1734, empregado por Christian Wolff, no intuito de referir-se uma disciplina que

fazia parte da filosofia. No entanto o consenso é o de que na segunda metade do século XIX, o

psicólogo alemão Welhelm Wundt fundou uma disciplina intitulada Psicologia. Por conta disso ele

é considerado o responsável pela fundação da psicologia enquanto ciência.

A proposta deste capítulo, nem deste trabalho, não é expor dados puramente históricos sobre

esta ciência. Sendo assim será apresentado, baseando-se na proposta de GOAT (2004), um quadro

no qual serão visualizadas, de maneira bastante sucinta, as bases teóricas sobre as quais está

sustentada a psicologia, de acordo com as várias psicoterapias, adotadas pelos profissionais desta

área. Estes dados servem de apoio para a análise que será feita do discurso terapêutico. Isto porque

dependendo da abordagem teórica adotada pelo psicoterapeuta, o formato da sessão e o próprio
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comportamento lingüístico serão diferenciados.

Quadro 2: Bases teórico/metodológicas da psicologia moderna (Goat, 2004)

Orientações
Psicoterápicas

Áreas afins/subdivisões,
principais representantes e

seguidores

Bases Teóricas Aplicações
Metodológicas

1.
Psicodinâmico-A
nalítico

 a) Psicanálise Clássica
Freudiana
b) Psicanálise
Neofreudiana (Erikson,
Kohut, Fromm, Kein,
Horney, 
Mather-Kerrenberg,
Winnicott, Hartmann,
Jacobson, Spitz)
c) Psicologia Analítica de
Jung (Hillmann Neumann)
d) Psicologia Individual, de
Adler (Sulilivan, Bion,
Ansbacher

Preocupa-se em
estudar
primordialmente o
inconsciente, fonte de
medos, crenças,
desejos e angústias
que, embora o
indivíduo não tenha
consciência, é
influenciado por ele.

A aproximação entre
psicoterapeuta e
paciente é verbal,
intrapsíquica e não
diretiva.

2.
Cognitivo-Comp
ortamental

a) “RET”: Terapia
Racional Emotiva, A Ellis
b) “AT”: Análise
Transacional, de Erick
Berne
c) Terapia de Modificação
do Comportamento –
behaviorismo – de Skinner
(Ey-senck, Wolpe,
Lazarus, Bandura,
Mahoney)
d) Terapia do Biofeedback
(exercida com o auxílio de
aparelhagem eletrôncia)

De acordo com esta
abordagem, o
ambiente tem o poder
de moldar o
indivíduo, fruto do
binômio
“estímulo-resposta”.
Assim o indivíduo é
o que é, ou se
comporta desta ou
daquela maneira por
conseqüência de uma
aprendizagem
inadequada. Logo, os
problemas de
comportamento
seriam resolvidos a
partir de uma
reeducação deste
indivíduo.

Trata-se aqui de uma
aproximação
pragmática e diretiva.
O condicionamento é
utilizado como forma
de diminuição ou
eliminação dos
sintomas do que se
considera, nesta
abordagem, desvios
comportamentais.

3.
Humanístico-Exp

a) Terapia Existencial e
Antropoanálise (Laing,
May, Yalom, Binswanger,
Frankl, Buber, Boss,
Bugental)
b) Terapia Centrada na
Pessoa, de Carl Rogers

Baseia-se no estudo
da consciência, por
conta disso, seus
teóricos acreditam na
liberdade de escolha,
negando assim o
determinismo.

A experiência
terapêutica é
vivenciada de forma
participativa. O
objetivo maior é o
crescimento, mais do
que a cura dos males
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eriencial (Carlkuff, Maslow, Jourad,
Gendlin)
c) Terapia da Gestalt
(Perls, Fromm, Simkin,
Polster)
d) Reintegração Primária,
de A. Yanov

Acredita na
autodeterminação o
que tornaria as
pessoas livres e
responsáveis, com a
capacidade de
investir na
auto-realização.

que afligem o
paciente. Há uma
busca, por parte do
terapeuta, da
autenticidade e
empatia na relação
com o paciente.

4.
Sistêmco-Relacio
nal

a) Modelo Sistêmico
Cibernético (Bateson,
Halley, Watzlawick)
b) Modelo Intra-sistêmico
Aberto (Minuchin)
c) Modelo Formativo
Existencial (Browen,
Bosromenyi e Nagy,
Whitaker, Satir)
d) Psicodrama
Sociométrico (Moreno,
Ancelin-Schutzenberger)

Tem como principal
objeto de estudo as
relações familiares,
em suas tensões
negativas e os
ressentimentos que
impedem a recíproca
colaboração dentro
do sistema. 

A intervenção pode
acontecer de
diferentes modos. O
psicoterapeuta pode,
por exemplo, ficar do
lado de fora na
tentativa de melhorar
a comunicação e
expressão emotiva
dos membros da
família.

5.
Biofuncional-Cor
poral

a) Vegetoterapia, de W.
Reich
b) Terapia Bionergética, de
A. Lowen
c) Integração da Postura
(Rolfing), de I. Rolf
d) Terapias Sexuais
(Máster & Johnson,
Kaplan, Abraham &
Pasini)

Os teóricos desta
abordagem partem do
princípio de que
todas as nossas
emoções são físicas e
não apenas mentais.
Daí o interesse em
trabalhar com o
corpo, explorando-o
junto com a
comunicação verbal.

Uma das
possibilidades de
trabalho, nesta
abordagem, é a de o
terapeuta sugerir
exercícios físicos de
expressão emotiva.
Este contato com o
corpo evocaria
experiências
traumáticas do
passado.

6. Apoio breve

a) Relax Training (Schultz,
Jacobson, Desoile, Sapir)
b) Terapia do Movimento
(Feldenkreis, Alexander)
c) Hipnoterapia e P.N.L. –
Programação
Neurolingüística (Erikson,
Rossi, Blander & Grinder)
d) Técnicas
Microtranscendentais
(Psicossíntese, Zen, Yoga,
Meditação, Dinâmica
Mental, Ondas Alfa, Tai
Chi, etc.)

No caso destas
terapias há um
contato menor entre
terapeuta e paciente,
tanto do ponto de
vista de emotivo
quanto temporal.
Serve mais como um
apoio com o intuito
de auxiliar o paciente
na busca de um
parecer sobre um
problema específico.

O trabalho do
terapeuta ocorre de
várias maneiras,
desde ensinar
técnicas relaxantes e
movimentos
distensivos contra o
stress à prática de
hipnose. 
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O Quadro 2 apresenta, de maneira concisa, as principais escolas terapêuticas e suas

orientações atuais. Apesar de resumido, proporciona uma visão bem geral das psicoterapias e suas

áreas e formas de atuação. Estas informações facilitariam sobremaneira a vida das pessoas que vão

a busca de um tratamento psicoterápico, visto que de acordo com suas especificidades, cada área e

subárea, acima descritas, trabalham com pontos específicos da personalidade. O que é mais

importante para o estudioso da sociolingüística interacional é observar que as diferentes abordagens

podem influenciar no comportamento verbal e no tipo de participação do psicoterapeuta e do

paciente nas sessões. O que implica dizer, por exemplo, que um tratamento baseado numa

abordagem bioenergética contribui muito mais para uma interação não-verbal entre os interactantes

do que num trabalho em Análise Transacional, no qual se dá grande importância às respostas

verbais dos interlocutores.

 A psicologia é uma ciência que se interessa pelo estudo do comportamento humano nas

suas várias nuances, a partir da observação e análise objetivas, levando em consideração a

personalidade do sujeito e aspectos a ele referentes, como emoção, razão e ações cotidianas.  A

psicoterapia, por sua vez, é considerada como a utilização prática de técnicas desenvolvidas e

especializadas no tratamento de perturbações mentais ou problemas de ajustamento ao cotidiano.

Portanto, pode-se falar em psicoterapias, mas não em psicologias. O psicoterapeuta é o profissional

especializado em uma formação teórica específica, que se encarrega, a partir da abordagem teórica

adotada, de vivenciar junto ao paciente as técnicas sugeridas por esta abordagem profissional. 

O Quadro 2 tem a função de apresentar quais são as especialidades psicoterápicas e como

são realizadas no trabalho clínico. O interesse maior nas informações nele apresentadas é de como

se dá a interação psicoterapeuta-paciente no processo terapêutico, observando o comportamento

verbal, nas sessões de psicoterapia e levando em consideração a orientação metodológica adotada

pela psicoterapeuta. 
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No terceiro bloco do Quadro 2 vê-se a abordagem Humanístico-Experiencial, em cujas

subdivisões encontra-se um formato de psicoterapia denominada Terapia Centrada na Pessoa, cujo

principal representante é Carl Rogers. A estrutura de uma sessão baseada nesta abordagem tem

especificidades, sobre as quais far-se-á alguns comentários, tendo em vista sua importância para

este trabalho. Deve-se a seu representante maior Carl Rogers, de acordo com Monção (2000), “a

introdução pioneira dos registros em áudio e vídeo das sessões de terapia e é na sua obra de 1942

Counseling and Psychotherapy que se encontra a primeira transcrição de uma terapia”. A

importância da gravação se dava por ser um valioso subsídio nas mãos do terapeuta para uma

análise mais detalhada do paciente, a partir de sua expressão verbal e não verbal. Com este

mecanismo o psicoterapeuta poderia analisar passo a passo as mudanças de humor do paciente,

tendo como foco de observação, entre outras coisas, o ritmo da fala, as pausas e até os suspiros. 

Um outro aspecto determinante da Terapia Centrada na Pessoa pode ser visto na sua própria

definição, apresentada por Davidoff no seu célebre trabalho Introdução à Psicologia (1983:727):

“É uma abordagem de psicoterapia que supõe que os problemas psicológicos

ocorram quando as pessoas são forçadas a negar aspectos de sua própria

identidade e parar de crescer. A terapia renova o processo de crescimento

íntimo ‘aqui e agora’ com um psicoterapeuta cálido, paciente e empático”.

O vínculo interdisciplinar entre esta abordagem e o trabalho aqui proposto refere-se ao que é

estabelecido como normas de participação no processo terapêutico e como se desenvolve a

interação ocorrida no consultório. Neste espaço, onde passado e presente se confrontam, os sujeitos,

em tese, cooperam mutuamente para a resolução dos problemas revelados ao longo das sessões. Isto

se torna possível, desde que o psicoterapeuta coloque-se na posição de alguém cálido, paciente e

principalmente empático. Ora, ser cálido ou empático é o que Brown e Levinson (1987) denominam
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por agir polidamente, satisfazendo determinados desejos das faces positiva e negativa do

interlocutor. A noção de polidez e faces será discutida na seção 2.3.

Por fim, o comportamento verbal e como ele ocorre nas diferentes psicoterapias é de grande

relevância para a observação da interação psicoterapeuta-paciente. Na Terapia Centrada no Paciente

há um conceito de reformulação empática, em que o psicoterapeuta expressa verbalmente sua

compreensão diante do que é exposto pelo paciente. O valor deste comportamento verbal em

específico se dá pelo fato de que é a partir dele que o paciente tem informações que o envolvem e

que não estão explicitamente presentes no seu discurso. A interpretação do psicoterapeuta, neste

caso a reformulação empática, tem um lugar destacado nesta prática terapêutica. Esta reformulação

serve ao paciente como uma possibilidade dele ver o que até então não conseguia ver e entender, na

releitura de seu discurso, dentro do processo terapêutico, uma forma de solucionar problemas ou

perturbações, antes insolúveis. No entanto, há, de acordo com as diferentes práticas, diferentes

formas de intervenção profissional, é o que conclui Stiles (apud MONÇÃO, 2000) ao afirmar que:

“Diferentes orientações teóricas (psicoterapia gestaltiana, psicanalítica,

centrada no paciente, etc.) apresentam, por parte dos terapeutas, diferentes

perfis de comportamento verbal. (...) enquanto que, por exemplo, nas terapias

não diretivas os terapeutas usam nas suas respostas predominantemente o

quadro de referências do paciente, o inverso se verifica na terapia psicanalítica.

Esta última emprega preferencialmente os modos de resposta como

‘Auto-revelação’, ‘Conselho’, ‘Pergunta’ e ‘Interação’”.

É unânime entre os estudiosos do discurso e da personalidade que um comportamento verbal

adequado na sessão terapêutica, independentemente de qual abordagem teórico-metodológica, é

essencial para a profilaxia do problema. A reformulação empática, entendida enquanto conceito e
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prática essencial para a vivência de um processo psicoterápico centrado no paciente, tem sua

importância não só como mais uma técnica de se dar bem com o interlocutor. É de extrema

relevância na medida em que permite ao psicoterapeuta a reconstrução de pontos fundamentais do

discurso do paciente, conferindo-lhes valor até então não percebido pelo próprio paciente. 

A empatia tem similaridade também com o fator mitigação, que centra seu foco de ação no

ouvinte. A preocupação maior daquele que opta por mitigar é com seu interlocutor. A mitigação,

nos termos de CAFFI (1999:882), tem a ver, ou mesmo, é um sinônimo de atenuação da força

ilocucionária, cujo objetivo é o de aproximar ou afastar os interlocutores na interação social.

Seguindo este princípio aproximativo entre mitigação e atenuação, CAFFI (1999:883) propõe

congregar as diferentes funções da mitigação em duas principais dimensões:

“l) a dimensão de eficiência interacional, relacionada às necessidades práticas,

visto que a mitigação facilita o alcance das metas interacionais; II) a dimensão

de construção de identidade, que relaciona-se  essencialmente com as

necessidades do relacionamento, já que a mitigação é funcional e busca

monitorar as distâncias emotivas entre interlocutores.”  

Ambas as dimensões estão, via de regra, presentes em qualquer interação, desde que haja a

recorrência à mitigação. De modo que é necessário mitigar quando se quer satisfazer algumas

necessidades, dentre elas, agir eficientemente na interação e permitir uma construção de identidade,

respeitando-se as distâncias entre os interlocutores. Embora proponha agrupar as diferentes funções

da mitigação em duas principais dimensões, é preciso deixar claro que CAFFI admite que a

mitigação funciona de maneira multilateral e multidimensional, atuando sobre o discurso dos

interactantes nos vários níveis lingüísticos. Vista nesta perspectiva, eficiência interacional e

construção de identidade, a mitigação tem sua importância para facilitar a compreensão entre os
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interactantes na medida que os aproxima.

2.2.2 A psicoterapia vista a partir da teoria dos enquadres

Bateson (1998) não só introduz na psicologia a teoria do Duplo Vínculo (que caracteriza o

indivíduo preso às contradições de uma comunicação paradoxal), mas também o conceito de

enquadres nas ciências sociais. O enquadre funciona como uma moldura (“frame”), a partir da

visualização do cenário exposto no quadro é possível levantar hipóteses a respeito do que se

observa. Visto que numa dada situação conversacional os interactantes desempenham papéis, cujo

discurso é previamente dedutível, da mesma forma, numa sessão terapêutica antes mesmo de

ouvirem-se atentamente, os interlocutores trazem consigo expectativas sobre a forma discursiva que

cada um se apresentará ou se expressará, de acordo com a identidade assumida nesta interação.

Além disso, o “frame” sessão de psicoterapia permite que os interactantes fiquem atentos aos

momentos que cada uma deve intervir na conversação e quem deve iniciar ou encerrar o encontro.

Estas expectativas facilitam e criam antecipadamente a construção de alguns significados.  

Para definir um enquadre psicológico, um primeiro passo necessário, segundo BATESON

(1998:64), é afirmar “que é (ou delimita) uma classe de mensagens (ou ações significativas)”.  De

modo que o enquadre psicológico na sua constituição básica apresenta algumas funções e usos,

destacados pelo autor no artigo Uma teoria sobre a brincadeira e a fantasia (BATESON, 1998:

65-66). Estas funções e usos são:

(a) Enquadres psicológicos são exclusivos, ou seja, ao incluir certas mensagens (ou ações

significativas) dentro de um enquadre, outras mensagens são excluídas,

(b) Enquadres psicológicos são inclusivos, ou seja, ao excluir certas mensagens, outras são

incluídas. 
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(c) Enquadres psicológicos são relacionados com o que estamos chamando de “premissas”

(O enquadre aponta que tipo de raciocínio o observador deve utilizar ao se deparar com

uma imagem ou uma elocução, no caso do interlocutor);

(d) O enquadre é metacomunicativo (o enquadre aponta, através das mensagens implícitas

ou explícitas, caminhos para o interlocutor compreender as mensagens passadas num

determinado ato comunicativo);

(e) Toda mensagem metacomunicativa ou metalingüística define, explícita ou

implicitamente, o conjunto de mensagens sobre o qual está comunicando (o enquadre é

definido, implicitamente ou explicitamente, por mensagens enviadas no próprio

enquadre e isto direciona o interlocutor no processo de compreensão destas mensagens);

A relação entre enquadre psicológico e a gestalt perceptual deve ser considerada e, neste

ponto, é útil a analogia da moldura de um quadro.

A compreensão dessas funções e usos é fundamental para entender o modelo proposto pelo

autor. Fazer com que uma interação transcorra de modo adequado significa que numa determinada

situação os interlocutores, privilegiem algumas ações comunicativas em detrimento de outras. A

interpretação destas mensagens é baseada no formato do enquadre interacional constituído na

relação entre os interlocutores. Como conseqüência disto, os agentes comunicativos são levados a

assumirem um tipo de raciocínio e excluírem outras possibilidades de raciocínio. Assim, o

psicoterapeuta ou o paciente antes mesmo de iniciarem qualquer sessão, ou mesmo antes de

iniciarem um processo terapêutico, são levados a assumirem determinados raciocínios, tomando por

base os princípios que regem este tipo específico de interação. Seria muito insólito se, por exemplo,

ao invés do terapeuta, o paciente de uma hora para outra, na sessão, passasse a interpretar o que o

terapeuta falasse. O mais provável é que ocorra o contrário. Isto implica dizer que a interpretação

dos enunciados passa pela compreensão do formato do enquadre onde esses enunciados são
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transmitidos. 

O enquadre serve como um conjunto de pistas pelas quais os interactantes precisarão trilhar

e decifrá-las para destrinchar o discurso do outro, chegando, como conseqüência, mais próximo

deste outro, ou afastando-se, a depender dos interesses envolvidos.

Uma outra função dos enquadres, que permite ao ouvinte ou leitor interpretar as mensagens

veiculadas explicita ou implicitamente num determinado enquadre é a metacomunicativa ou

metalingüística. Daí sua relevância para a construção e instrumentalização não só do discurso

terapêutico, como de qualquer outro discurso. A leitura que o terapeuta faz do discurso do paciente

não pode ser aleatória, mas deve estar baseada em seus conhecimentos prévios acerca de seu

paciente e da constituição da moldura de uma sessão de psicoterapia. Quanto às interpretações

semânticas enunciadas pelo psicólogo ou psiquiatra, segundo BATESON (1998) é necessário que

se reexamine sua validade e para que isto seja possível, um primeiro passo a ser dado é observar a

natureza do enquadre no qual essas interpretações são feitas. 

Bateson introduz o conceito de enquadres, mas é Goffman o responsável por desenvolvê-lo,

isto é feito com a inserção da idéia de footing. Nos termos do próprio GOFFMAN (1988:75):

“uma mudança de footing implica uma mudança no alinhamento que assumimos

para nós mesmos e para os outros presentes, expressa na forma em que

conduzimos a produção e recepção de uma elocução. Uma mudança de footing é

uma outra forma de falar de uma mudança em nosso enquadre dos eventos”

Desse modo, tem-se no discurso terapêutico o footing dos interlocutores, de acordo com

suas individualidades e das identidades assumidas. O footing do psicoterapeuta encontra-se num

enquadre no qual espera-se dele a ação de auscultar o paciente e nos momentos que achar adequado

fazer algumas intervenções. Já o paciente, pressupõe-se que, a partir de seu footing, sua atividade
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lingüística seja a de comunicar ao psicoterapeuta o que o levou a esta busca por uma experiência

terapêutica. 

Ao longo do desenvolvimento deste enquadre maior, denominado sessão de psicoterapia,

pode-se observar as mudanças de alinhamento ou mudanças de footing, fruto da interlocução entre

psicoterapeuta e paciente. As elocuções destes participantes são, também, denominadas por

GOFFMAN (1998:81) de status de participação e a relação entre os vários sujeitos de um

agrupamento e suas elocuções constitui a estrutura de participação. Uma importante característica

dos footings é que, além deles representarem uma expressão do “eu” do interlocutor na sua relação

com o que está em sua volta, eles não são fixos, mas negociados, sujeitos a modificações e podem

ser sustentados ou não. 

O footing de paciente ou terapeuta, ou seja, a função que cada um desempenha na interação,

é determinado por seu papel social. E as mudanças de footing ou alinhamento, expressas

essencialmente na linguagem pela associação de pistas lingüísticas e paralingüísticas, formam as

bases de sustentação do principal objeto de estudo deste trabalho o discurso terapêutico. Este

discurso é fruto de uma multiplicidade de relações, sujeito a alterações em sua formatação, mas que

sempre conserva a sua essência: uma(s) pessoa(s) que se encarrega de auscultar a(s) outra/as outras

e outra(s) pessoa/as que se expressa(m) ora explícita, ora implicitamente, ou de maneira simultânea

explícita e implicitamente as suas aflições. 

2.3 A POLIDEZ: PRINCIPAIS ABORDAGENS TEÓRICAS

O conceito de estratégias interativas não é consensual na lingüística. Por conta disso, nas

linhas que seguem encontra-se, restritamente, a concepção de estratégias que será adotada aqui.

Neste estudo, parte-se da noção tal como concebida por duas vertentes nos estudos interacionistas, a

Análise da Conversação (AC) de linha etnometodológica e o Sócio-interacionismo de tendência
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americana (SI). 

Para a Análise da Conversação a interação é como um jogo em que os participantes buscam

o controle dos turnos e tópicos conversacionais, não sendo por acaso que uma das categorias

analíticas centrais é o lance (move) do xadrez. Assim, as estratégias equivalem a ações

desenvolvidas para tal controle, isto é, como algo que o conversacionalista faz para obter ganhos

futuros, equivalente a sacrificar alguns peões para obter a rainha em lances subseqüentes. O

primeiro passo da pesquisa será, portanto, o de observar a interação terapêutica no seu aspecto

holístico, de acordo com a estrutura, desenvolvimento e participação dos sujeitos da ação

comunicativa. Buscar-se-á correlacionar as características formais aqui identificadas com os papéis

sociais dos participantes. Levinson (1979:396) enfatiza tal relação ao definir estratégias como sendo

“padrões de auto-maximização de comportamento disponíveis aos participantes em papéis

particulares, dentro das restrições específicas a atividade”.

O conceito de estratégias na Sociolingüística Interacional não se choca com aquele(s) da

AC. O que se conhece sobre estratégias interativas, no âmbito da sociointeração, está distribuído em

três conjuntos:

I) estratégias de polidez positiva e negativa (Brown e Levinson, 1998);

II) estratégias de envolvimento e distanciamento (Tannen, 1982, 1989) e

III) estratégias para obter sucesso no jogo da interação (Goffman, 1970)

Neste trabalho serão focalizadas as estratégias contidas no primeiro conjunto. Os estudos

baseados nesta primeira vertente vêem as estratégias como o “interesse de um grupo social em

controlar a agressão interna, enquanto mantém o potencial para o controle da agressão social interna

e especialmente nas relações de competições externas com outros grupos” (Brown e Levinson,

1987: 1). O fato é que o uso das estratégias de polidez tem como principal meta o desejo intrínseco

de controlar agressões internas e externas, para, assim, fortificar o indivíduo nas competições, que
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são muito comuns nas interações sociais. 

Pode-se afirmar que os estudos sobre a teoria da polidez têm início com os trabalhos de

Goffman (1967) no qual o autor discute os conceitos de ritos positivos e negativos. Estes conceitos

iriam, mais tarde, constituir as bases para a sistematização da noção de face negativa e positiva,

introduzida por Goffman e desenvolvida por Brown e Levinson (1987). Dois outros estudos

importantes para esta discussão foram desenvolvidos por Lakoff (1975), que postula as regras de

polidez e Leech (1983) ao estabelecer as máximas de polidez, o que será visto com mais detalhes a

seguir.

2.3.1 O estudo sobre as estratégias de polidez nas suas diferentes vertentes

O princípio de polidez de Brown e Levinson (1987) tem como suporte principal a noção de

face, definida como a imagem pública que cada membro quer afirmar para si mesmo e que diz

respeito às normas e valores estabelecidos pelos membros de uma comunidade. Esta noção de face

baseia-se em conceitos provenientes da interação social. Assim, para Brown e Levinson (1987:

61-2):

Face positiva representa: o desejo de apreciação e aprovação da imagem própria. Ao passo

que,

Face negativa representa: a preservação do território da pessoa, da sua liberdade de ação e da

liberdade contra a imposição, originada na relação com o outro.

Como conseqüência dos sentimentos envolvidos na preservação destas duas faces que, segundo

os autores, estariam na base de muitas ações cotidianas, as pessoas optam por estratégias

lingüísticas estimuladas por fatores sociológicos que ocupam um papel relevante nas relações
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interpessoais. Os fatores sociológicos desencadeadores destas estratégias são:

(a) o poder do falante sobre o ouvinte;

(b) a distância social entre falante e ouvinte;

(c) o grau de imposição envolvido no ato de ameaça à face
(Brown e Levinson, 1989:15)

Os dois primeiros fatores desencadeadores têm importância especial para nossa pesquisa,

visto que trataremos de um discurso institucionalizado, cujas marcas do poder do falante sobre o

ouvinte e a distância social entre eles são bem acentuadas. O fato é que na relação

terapeuta-paciente há regras que são pré-estabelecidas pelo próprio contexto e função da

conversação, cuja proposta não é apenas veicular informações, mas utilizar estas informações como

parte da profilaxia dos conflitos trazidos para o consultório. Neste contexto “quem fala” e “quem

ouve” tem uma importância diferenciada das conversações casuais com tendência mais simétricas.

Aqui, como afirma Goffman (1998:89) “(...) quando as palavras são ouvidas, ainda o são como

vindas de um indivíduo que não apenas anima as palavras, mas que ocupa uma qualificação social

determinada, que aufere às palavras sua autoridade”. É esta assimetria institucionalizada que

confere à fala do terapeuta significação que, em muitos casos, significa mudança de direcionamento

nas atitudes do seu interlocutor. Há aqui uma distância evidente, não entre interlocutores, mas entre

os papéis que estes interlocutores assumem no momento da interação. 

Por fim, o terceiro fator, responsável pela escolha das estratégias lingüísticas, é o grau de

imposição envolvido no ato de ameaça à face. Nas relações cotidianas freqüentemente promovemos

ações lingüísticas que são verdadeiras ameaças ao interlocutor. Fazer uma proibição, dar uma

ordem, apresentar contradição ou expressar uma desaprovação são ações que restringem o desejo do

ouvinte de livre arbítrio (face negativa) ou seu desejo de ser aprovado nas suas atitudes (face

positiva). Por outras palavras, Atos de Ameaça à Face (FTA – face threatening acts) são ações que
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se expressam lingüisticamente e que visam atacar de maneira direta uma das faces do interlocutor.

Ao ter consciência de que uma determinada ação lingüística pode gerar desconforto ao ouvinte, o

falante se vê diante de duas possibilidades de ação: ou declarar abertamente seu desejo de ameaçar

a face do outro ou tentar atenuar esta ação salvaguardando as faces do interlocutor. 

Os AAF variam de acordo com a face (positiva ou negativa) à qual são direcionados, e a quem

são direcionados (falante ou ouvinte). A seguir serão apresentadas as distinções sugeridas por

Brown e Levinson:

Quadro 3: Atos de Ameaça a face negativa e positiva do ouvinte

AAF negativa do ouvinte

I) Atos relacionados a uma ação futura do ouvinte e que ao fazê-la receberá alguma
pressão:
(a) ordem e solicitação o falante indica que quer que o ouvinte faça ou deixe de fazer

uma determinada ação;
(b) sugestão ou conselho o falante indica que o ouvinte deveria – talvez – fazer uma

determinada ação;
(c) lembrar (alguém de
fazer algo)

– o falante indica que o ouvinte deve lembrar-se de fazer algo;

(d) ameaças, advertências,
desafios

o falante indica que o ouvinte receberá sansões a não ser que
ele (o ouvinte) faça uma determinada ação;

II) Atos que apresentam uma ação positiva futura do falante sobre o ouvinte e ao fazê-la
cria alguma pressão no ouvinte para aceitar ou rejeitá-la e a possibilidade de gerar um
débito:
(a) ofertas o falante indica que quer que o ouvinte se comprometa a algo,

seja ou não da sua vontade, o que geraria um débito para o
ouvinte;

(b) promessas – o falante se compromete a uma ação futura em benefício do
ouvinte;

III) Ações que indicam algum desejo futuro do falante em ralação ao ouvinte ou bens do
ouvinte, dando ao ouvinte razões para pensar que tem que tomar atitudes para proteger o
objeto de desejo do falante:
(a) elogios, expressão de
inveja ou admiração

– o falante expressa que gosta ou gostaria de alguma coisa do
ouvinte;

(b) expressão de fortes
emoções (negativas) em
relação ao ouvinte (ex:
ódio, raiva)

o falante indica possíveis motivações para machucar o ouvinte
ou bens do ouvinte.

AAF positiva do ouvinte: indicam que o falante não se preocupa com os sentimentos,
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desejos, etc... ou que ele não tem interesse em viabilizar os desejos do ouvinte
I) Atos que mostram que o falante tem uma avaliação negativa a respeito de alguns
aspectos da face positiva do ouvinte
(a) expressões de
desaprovação, crítica
desprezo, ridicularização,
reclamações e
reprimendas, acusações e
insultos.

o falante indica que não gosta ou não se interessa pela
realização de algum(ns) interesse(s), ação(ões),
característica(s) pessoal(is), crenças ou valores do ouvinte;

(b) Contradições ou
discordâncias, desafios.

o falante expressa sua opinião, dizendo que acha que o ouvinte
está errado ou enganado sobre algo, erro ou engano que estaria
associado a uma desaprovação do falante;

II) Atos que mostram que o falante não dá importância à face positiva do ouvinte
(a) expressões violentas
(fora do controle)

o falante apresenta razões para o ouvinte ter medo ou ficar
embaraçado com ele;

(b) faltar com o respeito,
menção de temas
polêmicos, inclusive os
que não são apropriados
para o contexto.

o falante demonstra não dar importância aos valores do
ouvinte e não temer os medos do ouvinte;

(c) apresentar más notícias
sobre o ouvinte e boas
sobre o falante

o falante expressa que deseja causar sofrimento ao ouvinte e
não dá importância aos sentimentos do ouvinte;

(d) apresentação de
tópicos que representam
perigos emocionais ou que
causem divisões (ex:
assuntos sobre política,
questões raciais,
religião...).

o falante levanta a possibilidade ou probabilidade destes AAF
ocorrerem, ou seja, o falante cria uma atmosfera perigosa na
interação face-a-face;

(e) ação descaradamente
(explicitamente) não
cooperativa (ex:
interrupção abrupta à fala
do ouvinte/interlocutor (?),
demonstração desatenção
à fala do outro)

o falante demonstra não dar importância aos interesses
provenientes  da face positiva e negativa do ouvinte;

(f) uso de títulos e outros
marcadores de status de
identificação nos
primeiros encontros

o falante pode, intencionalmente ou por acidente, confundir-se
de maneira ofensiva ao direcionar-se a um interactante.

Quadro 4: Atos de ameaça a face negativa e positiva do falante

AAF negativa do falante

I) Atos que ofendem a face negativa do falante
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(a) expressando
agradecimento

o falante aceita um débito, tem uma atitude humilde

(b) Aceitação do
agradecimento ou pedido
de desculpas do ouvinte

o falante pode se sentir coagido a minimizar o débito do
ouvinte ou transgressão (ex: “Não foi nada” ou “Não se
preocupe”)

(c) desculpas o falante indica que teve boas razões para fazer ou deixar de
fazer um ato que o ouvinte tenha criticado, isto pode constituir
em resposta a uma crítica do ouvinte ou pelo menos causar um
confronto de pontos de vista entre falante e ouvinte

(d) aceitação de ofertas o falante é coagido a aceitar um débito e diminuir a face
negativa do ouvinte

(e) resposta ao faux pas
(passo em falso) do
ouvinte

se o falante visivelmente perceber um faux pas anterior, pode
causar embaraçamento para o ouvinte, se fingir que não
percebeu, pode gerar uma frustração para ele próprio

(f) promessas e ofertas de
má vontade

o falante se compromete a fazer uma ação futura, embora não
queira, portanto se sua má vontade se revelar, ele pode
também ofender a face positiva do ouvinte.

AAF positiva do falante

I) Atos que ferem diretamente a face positiva do falante
(a) pedidos de desculpas o falante indica que lamenta ter cometido um AAF, desse

modo, fere sua própria face em um determinado grau ou
especialmente se o pedido de desculpa é ao mesmo tempo em
que se é cometido o AAF ao ouvinte

(b) aceitação de elogio o falante pode se sentir coagido a denegrir o objeto do elogio
do ouvinte, conseqüentemente ferindo sua própria face ou ele
pode se sentir coagido a elogiar o ouvinte como resposta

(c) quebra do controle
físico do corpo, falha no
movimento corporal,
tropeçar, cair, etc...
(d) auto-humilhação,
embaraçar-se ou cair de
algo, agir de maneira tola,
ser contraditório
(e) confissão,
reconhecimento de culpa
ou responsabilidade (ex:
por ter feito ou deixado de
fazer algo e ignorar algo
que se esperava saber)
(f) fraqueza emocional,
perda de controle no ato de
rir ou chorar.
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Os atos de ameaça a face, expostos nos quadros 3 e 4, indicam ações comunicativas em que

os interactantes não se preocupam em atenuar a força ilocucionária dos atos de fala. Essas ações

podem ser direcionadas ao ouvinte, afetando sua face positiva ou negativa ou ao próprio falante,

afetando uma de suas faces. 

É importante salientar que numa interação entre duas pessoas há a presença de quatro faces,

são elas: a face positiva e a negativa do falante e a face positiva e a negativa do ouvinte. Em

conseqüência desta presença há uma diversidade de desejos provenientes destas faces. Os

interlocutores têm diante de si a possibilidade de evitar ou provocar consciente ou

inconscientemente o ato de ameaça a face do outro ou a sua própria face. Assim quando uma pessoa

dá uma ordem ou mesmo faz uma solicitação, ela está claramente ameaçando a face negativa de seu

ouvinte, já que está afetando diretamente o território do outro ou a sua liberdade de ação. Poderia

ser pedido ou ordenado que alguém, por exemplo, fechasse a porta. Esta ação comunicativa vai

alterar diretamente o percurso de ações do receptor da ordem ou solicitação. Ao agradecer ao

ouvinte pela ação feita, o falante expressa claramente o seu débito com relação àquele que atendeu

a sua ordem ou solicitação, ameaçando, dessa forma, sua própria face.

Diante destas várias possibilidades de provocar um AAF, de acordo com Brown e Levinson

as pessoas tentam evitá-las ou pelo menos minimizar seus efeitos. Para isto corroborarão três

desejos:

a) o desejo de comunicar o conteúdo do AAF;

b) o desejo de ser eficiente ou urgente;

c) o desejo de manter a face do ouvinte a um certo grau.

Partindo da hipótese de que ocorra o AAF, isto pode ser expresso de formas diferentes, isto

é, através de estratégias “on record” e “off record”. As primeiras são estratégias rudes e são

utilizadas pelo falante com o objetivo de atingir explicitamente o ouvinte, sem o uso de mecanismos
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de atenuação dos AAF do ouvinte. Já as estratégias off record são realizadas intencionalmente com

o objetivo de atenuar os AAF, o que garantiria a preservação das faces do ouvinte.

Ao optar por utilizar as estratégias on record, os interactantes dão margem a duas outras

possibilidades de reações. O interactante pode praticar ou não uma redressive action, que são atos

cujo objetivo é remediar a face ofendida do interlocutor. Isto é, ao provocar o ato de ameaça a face,

o falante pode atenuar sua ação recorrendo às estratégias de polidez positiva ou negativa, de acordo

com a face atacada. Mas pode também não recorrer ao redressive action e, conseqüentemente ser

considerado impolido.

As estratégias de polidez positiva e negativa, que serão apresentadas em detalhes logo mais,

foram formas socialmente encontradas para minimizar ou evitar os débitos criados pelos atos de

ameaça a face. Em alguns casos pode ser entendida como ações que a etiqueta social determina para

uma melhor convivência.

As estratégias de polidez positivas dirigem-se aos interesses da face positiva do ouvinte, e

tem como objetivo satisfazer a auto-imagem reivindicada para si, por parte do ouvinte. É importante

ressaltar que, de acordo com Brown e Levinson, para que estas estratégias tomem forma é

necessário que os desejos do falante estejam em acordo com os do ouvinte. Já as estratégias de

polidez negativas são implementadas com o intuito de satisfazer a face e os interesses da face

negativa do interlocutor, que é em princípio, o desejo de manter seu espaço pessoal ou a liberdade

de ação sem ser interferido ou impedido em seu percurso natural. Ao fazerem uso deste conjunto de

estratégias, os interactantes sinalizam que reconhecem e respeitam as necessidades do outro, o que

garante que eles não irão interferir na liberdade de ação do interlocutor, e se o farão, farão

minimamente.

A noção de faces consiste de dois tipos de específicos de desejos, que são estabelecidos na

sociointeração. Esses desejos, segundo Brown e Levinson, podem ser descritos como: o desejo de
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não ser impedido em suas ações, que diz respeito à expressão da face negativa, e o desejo de ser

aprovado, que se refere à expressão da face positiva. A partir da observação de como as pessoas se

relacionam, seus desejos e a expressão desses desejos, Brown e Levinson formularam um total de

25 estratégias de polidez, incluindo as de polidez positiva e negativa, que seriam a contrapartida aos

atos de ameaça à face. Estas estratégias estão distribuídas em 15 cuja função é satisfazer a face

positiva e 10 delas, satisfazer a face negativa. As estratégias estão subdivididas em grupos, de

acordo com sua função. Nos Quadros 5 e 6 pode-se ver com bastante precisão quais são e como

estão distribuídas:

Quadro 5: Estratégias de Polidez Positiva (Brown e Levinson, 1987)

(a) Veicular que o ouvinte é admirável, interessante, utilizando as seguintes estratégias
estratégia 1 dar atenção aos interesses,

necessidades, vontades e
qualidades do ouvinte

O falante deve perceber alguns aspectos das
condições do ouvinte (mudanças perceptivas ou
qualquer coisa que se pareça ao ouvinte que o
falante observa e aprova)

estratégia 2 exagerar a aprovação, a
simpatia pelo ouvinte

é geralmente feita com uma entonação exagerada,
enfática e outros aspectos de prosódia

estratégia 3 intensificar o interesse pelo
ouvinte

Uma boa forma do falante comunicar para o ouvinte
que compartilha alguns interesses do ouvinte e quer
contribuir para sua realização (ex: contando uma
boa história, usando o presente e puxando o ouvinte
para dentro do evento, a partir de perguntas dirigidas
diretamente ao ouvinte)

(b) Reivindicar pertencimento a um grupo:
estratégia 4 usar marcas de identidade

do grupo
Utilização de marcas de identidade de grupo para
expressar pertencimento em grupo (ex: uso de gírias,
dialetos, jargão ...)

(c) Reivindicar aspectos em comum  ponto de vista, opiniões, atitudes, conhecimentos, empatia
estratégia 5 buscar concordância Revelação de similitude entre interlocutores através

da busca de formas nas quais seja possível a
concordância entre eles e assim satisfazer o desejo
de estar correto (ex: recorrência a temas “seguros”,
como falar sobre o tempo ou fazer comentários
sobre um belo jardim, repetição de parte do que o
falante acabou de dizer, etc.)

estratégia 6 evitar discordância Os falantes usam “disfarces” na tentativa de
esconder discordâncias ao responder uma pergunta,
(ex: “Sim, mas...” ao invés “Não”), uma outra forma
de evitar discordâncias é o que os autores
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denominam “white lie” ou mentirinha social, quando
o interlocutor se depara com uma pergunta e prefere
mentir para não ferir a face positiva do ouvinte (ex:
“Sim, gostei muito do seu novo sapato”.)

estratégia 7 pressupor, levantar termo
em comum, zonas de
interação

Esta estratégia sugere que o falante dedique tempo
em estar com o ouvinte, como prova de seu interesse
e amizade por ele. Ao levantar temas de interesses
em comum o falante tem uma boa oportunidade de
partilhar zonas em comum com o ouvinte, inclusive
com pontos de vista semelhantes. Uma outra forma
desta estratégia se apresentar numa conversação é
quando o falante fala como se o ouvinte fosse o
próprio falante ou o conhecimento de ambos, sobre
algum tema, fosse igual (ex: o uso de question tag
na língua inglesa). Brown e Levinson também
consideram fazer parte desta estratégia a preferência
do uso demonstrativos de proximidade em
detrimento dos de distância (aqui e este ao invés de
lá e aquele) e algumas pressuposições, como por
exemplo, quando o falante pressupõe conhecer os
desejos e atitudes do ouvinte (perguntas negativas
que presumem respostas afirmativas);  pressupõe
que os valores do ouvinte são similares aos seus
(critérios para definir alto/baixo, belo/feio,
interessante/chato, etc.); pressupõe familiaridade na
relação falante-ouvinte (uso querido(a), Pedrinho,
Carlinha ao invés de Pedro, Carla); pressupõe que o
ouvinte é conhecido (uso de dialetos, jargão,
expressões locais demonstrarão que o ouvinte
entende e compartilha do conhecimento lingüístico)

estratégia 8 fazer “brincadeiras As brincadeiras são utilizadas para enfatizar valores
e experiências partilhadas entre falante e ouvinte. A
“brincadeira” seria uma técnica básica de polidez
positiva para deixar o ouvinte à vontade

(d) Veicular que falante e ouvinte são cooperativos:

estratégia 9 declarar ou pressupor o
conhecimento do falante
concernente às vontades do
ouvinte

Uma forma de indicar que falante e ouvinte estão em
busca da mesma meta e levar o ouvinte a cooperar
com o falante é demonstrar (explícita ou
explicitamente) que se conhece as vontades do
interlocutor (ex: “Eu sei que você quer passar no
concurso, então que tal começarmos a estudar em
breve” ou  “Eu sei que você ..., mas...”)

estratégia 10 oferecer-se a fazer algo,
prometer ajudar

Com o intuito de remediar efeitos, às vezes muito
fortes, de alguns AAF, o falante pode afirmar
retoricamente que almeja para o ouvinte, o que quer
que este último queira e, portanto, ajudá-lo-á a
obter. Isto demonstra as boas intenções do falante
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em satisfazer os desejos da face positiva do ouvinte
estratégia 11 manifestar atitude de

otimismo
O falante supõe que o ouvinte tem interesses
semelhantes ao seu e o ajudará a obtê-los (ex: “Eu
posso pegar sua caneta bem rápido?”)

estratégia 12 incluir o falante e o ouvinte
na atividade

o falante pode levar o interlocutor a ser cooperativo
através do uso do pronome demonstrativo “nós”

estratégia 13 apresentar (ou perguntar
por) razões

Uma outra forma de incluir o ouvinte na atividade é
o falante apresentar as razões pelas quais ele tem
interesse pelo que quer (ex: “Por que você não me
empresta o seu carro?”)

estratégia 14 assumir ou declarar
reciprocidade

a cooperação entre falante-ouvinte pode também ser
reivindicada ou impulsionada, dando-se a evidência
de direitos ou obrigações obtidas entre falante e
ouvinte (ex: “Eu farei ‘x’ por você, se você fizer ‘y’
por mim”.)

(e) Satisfazer a vontade do ouvinte:

estratégia 15 dar “presentes” ao ouvinte
(bens, simpatia,
cooperação)

o falante pode satisfazer a face positiva do ouvinte,
concretizando alguns de seus desejos. O ato de dar
presentes é um exemplo clássico disso. Não só
presentes concretos, mas agrados nas relações, o que
demonstra que o falante conhece os desejos do
ouvinte

 (cf. Brown e Levinson 1987:113-129)

Quadro 6: Estratégias de Polidez Negativa (Brown e Levinson, 1987)

(a) (Não) ser direto:

estratégia 1 ser convencionalmente

indireto

Nesta estratégia o falante está diante de duas
tensões opostas: o desejo de ser indireto e o desejo
de agir “on record”. A solução é ser
convencionalmente indireto com o uso de
expressões e sentenças que têm significados
contextualmente ambíguo

(b) Não presumir ou assumir  minimizar o que se assume sobre as vontades do ouvinte:

estratégia 2 utilizar perguntas, rodeios As perguntas são formas indiretas de levar alguém
a fazer algo que é do desejo do falante (ex: “Você
poderia fechar a porta, por favor?). Esquivar-se
seria evitar se responsabilizar por uma afirmação
ou ação, o que poderia gerar um AAF para si
próprio (ex: “Você está mais ou menos certo.”;
“Eu imagino que...” ou “Talvez ... .”) O ato de
esquivar-se/usar-se de rodeios e, mesmo, o uso do
“se” leva a uma diminuição da força ilocucioária
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de uma sentença (ex: “Se você permitir, eu declaro
a reunião iniciada.”)

(c) Não forçar o ouvinte, dando-lhe a opção de não fazer:

estratégia 3 adotar atitude pessimista Esta estratégia remedia a face negativa do ouvinte
quando, explicitamente, apresenta dúvidas quanto
às condições para a realização do que foi exposto
pelo falante (ex: pedidos indiretos “Você não
poderia / por algum meio emprestar-me sua
máquina fotográfica?)

estratégia 4 minimizar a imposição Uma forma de atenuar o AAF é indicando que o
grau de imposição entre os interlocutores não é
algo tão importante em si (ex: “Eu só gostaria de
saber se você pode emprestar-me sua máquina
filmadora?”)

estratégia 5 manifestar a deferência Na realização da deferência há dois lados de uma
mesma moeda, que precisam ser observados: de
um lado, o falante tem uma atitude humilde e
coloca-se “abaixo” do ouvinte e de um outro lado
o falante eleva o ouvinte, agradando assim sua
face positiva (ex: o uso do termo “senhor”, em
algumas línguas indica deferência do falante para
com o ouvinte: “Desculpe senhor, mas ...”; ao dar
um presente: “Sei que não está a sua altura, mas
...”)

(d) Comunicar os desejos do falante pressionar ou violar o ouvinte:

estratégia 6 desculpar-se, justificar-se Ao pedir desculpas por fazer um AAF, o falante
pode expressar sua relutância em violar a face
negativa do ouvinte e parcialmente remediar a
violação. O falante pode:

admitir a violação (ex: “Eu sei que isto é
muito inconveniente, mas ...”)
indicar relutância (ex: “Eu não quero
interrompê-lo, mas ...”)
pedido de perdão (ex: “Eu sinto muito por
incomodá-lo ...)

estratégia 7 impessoalizar falante e

ouvinte

o falante pode demonstrar que não quer pressionar
o ouvinte ao explicitar o AAF, como se o agente
da ação fosse outro que não o próprio falante e que
o interlocutor fosse outro que não o ouvinte. Há
uma tendência, aqui, de evitar os pronomes “eu” e
“você/tu”. O falante pode fazer uso de:

verbos performativos (ex: “Eu peço a você
para fazer isto para mim” é preterível em
relação a “Faz isto para mim”
imperativos (exemplo visto acima)
verbos impessoais (ex: “Parece que ...”;
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alguns verbos pedem o agente, pode-se
usar da indeterminação do sujeito, ao invés
de “Eu quebrei isto.” prefere-se
“Quebrou-se.)
substituição dos pronomes “eu” e “você”
por indefinidos (ex: “Não faço idéia de
quem quebrou o copo.” Opta-se por
“alguém quebrou o copo.”
pluralização dos pronomes “eu” e “você”
distanciamento do ponto de vista.

estratégia 8 colocar o ato de ameaça a
face como regra geral

Uma possibilidade de dissociar falante e ouvinte
da imposição num AAF, comunicando, assim, que
o falante não quer pressionar o ouvinte, mas é
forçado a isto, é declarar o AAF como alguma
regra social geral. Neste caso evita-se o uso de
pronomes (ex: “Passageiros por favor evitem...” ao
invés de “Você(s) por favor evite(m)...”

estratégia 9 nominalizar os verbos, ao
referir-se a ações realizadas
pelo ouvinte

Neste caso a formalidade está  associada à
nominalização (ex: “Você atuou muito bem e nós
ficamos favoravelmente impressionados”; “Sua
boa atuação nos exames nos impressionou
favoravelmente”

(e)  Fazer reparos a respeito de outras vontades do ouvinte, derivadas da face negativa

estratégia 10 fazer débitos “on record”
ou não colocar o ouvinte
em débito

o falante pode remediar o AAF demonstrando
explicitamente seu débito para com o ouvinte (“Eu
ficaria eternamente grato se ...” ou se oferecer a
fazer algo “Eu poderia fazer isto sem nenhum
problema.”

 (cf. Brown e Levinson 1987:132-211)

Os autores dividem estes quadros de estratégias de polidez em dois grupos: as estratégias

marcadas, quando o ato é feito de forma clara para os participantes e as estratégias não

marcadas, que ocorrem quando a intenção não é colocada diretamente, evitando imposições

diretas. Os Atos indiretos são dependentes do contexto e dão pistas para as inferências. Tomando

como base os aspectos apresentados, há ainda três fatores sociológicos primordiais na determinação

do nível de polidez que o falante utilizará para com o ouvinte:

a distância social entre falante e ouvinte;

o poder relativo do ouvinte e do falante; e
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o grau de imposição envolvido numa determinada cultura.

No primeiro caso, a distância é demonstrada na relação que se estabelece entre os papéis sociais

assumidos pelos interlocutores na interação. Donde se pode concluir que o poder é essencialmente

fruto da negociação entre os interlocutores, isto é, ele é construído na relação conversacional e

obedece a regras socioculturais previamente ratificadas. No entanto, há mecanismos que permitem

ou não o ato de negociar ou delegar poderes. Estes mecanismos são estabelecidos socialmente e em

contextos específicos. No caso particular de nossa pesquisa, existem não só mecanismos sociais,

como também legais que conferem ao terapeuta a escolha das estratégias lingüísticas, esta escolha

não pode ser arbitrária. Como já foi dito, a assimetria, numa relação terapeuta-paciente, é

previamente estabelecida e é concedida pela suposta formação intelectual e profissional,

concretizado com o diploma e, conseqüentemente, com o título adquirido pelo terapeuta. 

Partindo das informações apresentadas nos Quadros 5 e 6, pode-se inferir que os

interactantes, nas suas relações verbais e não verbais, utilizam-se de mecanismos que podem

significar preservar ou ameaçar a imagem pública de seu interlocutor. Preservar a imagem pública

do outro e, desta forma agir polidamente, em alguns momentos, pode significar faltar com a

verdade. Um termo que traduz bem isto em inglês é white lie, que pode ser visto na estratégia de

polidez positiva no.6, na qual para o falante não ir diretamente de encontro à opinião ou gosto do

ouvinte, prefere utilizar-se de uma mentirinha social do tipo: “Ficou muito bom esse seu novo

penteado”, embora, de fato, não tenha gostado do penteado de seu enunciatário. Este descompasso

entre a opinião verdadeira do enunciador e o que ele revela em suas palavras pode explicar a causa

de muitas frustrações nas relações cotidianas. A pessoa se vê diante de duas possibilidades de ação,

ambas causarão algum dano ou ao falante ou ao ouvinte. Se o falante expõe de fato sua opinião

sincera fere diretamente a face do ouvinte, e pode não ser este a desejo daquele. Entretanto, se o

falante opta por uma white lie  fere sua própria face, tendo em vista que está indo de encontro,
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muitas vezes, a valores pessoais. 

No caso específico da relação terapeuta/paciente o fato é um pouco mais grave. O terapeuta

precisa expor os fatos com clareza, partindo de uma relação de verdade, sem que isso agrida

diretamente a face de seu paciente. Agressão que poderia gerar uma interrupção no tratamento e o

paciente sair do consultório num estado pior do que entrou. É necessário que haja um contrato no

qual a verdade e a clareza sejam colocadas em primeiro plano e salvaguardando, simultaneamente,

as faces do paciente. Há aí para Brown e Levinson (1987) um contraste, uma violação do que Grice

(1982) denominou Máximas do Princípio Cooperativo.  Pois na medida em que se tenta ser polido,

no intuito de tornar-se agradável, o falante viola algumas máximas deste Princípio de Cooperação,

especificamente a máxima de verdade. Este fato pode ser observado nas diferentes formas do

discurso institucional com uma tendência maior à assimetria, na relação do advogado com o juiz, do

aluno com o professor, do vendedor com o comprador (VILLAÇA, 1997), conferencista com a

assembléia (PEREIRA, 1993) ou mesmo nas relações simétricas, entre pessoas da mesma classe

social, gêneros e idade (BARBOSA, 2000).

A conclusão a que se pode chegar é a de que a conotação que Brown e Levinson dão para a

afirmação contida no quarto conjunto de estratégias positivas, cuja noção é veicular que falante e

ouvinte são cooperativos diferencia-se da que Grice utilizou para o seu Princípio Cooperativo. Este

contraste pode ser evidenciado no Quadro 7, no qual são colocadas lado a lado as Estratégias de

Polidez de Brown e Levinson (1987:214) e as Máximas Conversacionais do Princípio Cooperativo

de Grice (1982):

Quadro 7: Estratégias de Polidez e violação das Máximas Conversacionais
Estratégias de Polidez
(violação das máximas)

Princípio Cooperativo  Máximas
Conversacionais (Grice, 1982)

Violações da máxima de relevância:
estratégia 1  faça insinuações;

Máxima da Relação  está relacionada à
relevância da informação e supõe que o falante seja



This document has been created with a DEMO version of PDF Create Convert
(http://www.equinox-software.com/products/pdf_create_convert.html)
To remove this message please register.

estratégia 2  dê pistas associativas;
estratégia 3  pressuponha.

relevante.

Violações da máxima da quantidade:
estratégia 4  minimize (diga menos do que
é requerido)
estratégia 5: exagere (dizer mais do que é
requerido)
estratégia 6: use tautologias

Máxima de Quantidade  está relacionada à
quantidade de informação (supõe que o falante
diga somente o necessário)

Violações da máxima da qualidade:
estratégia 7  use contradições;
estratégia 8  seja irônico;
estratégia 9  use metáforas;
estratégia 10  use perguntas retóricas.

Máxima de Qualidade  está relacionada à
verdade da informação e supõe que o falante não
diga o que ele acredita ser falso e não diga aquilo
para o qual ele não possa fornecer evidência
adequada.

Violações da máxima de modo
estratégia 11  seja ambíguo;
estratégia 12  seja vago;
estratégia 13  supergeneralize;
estratégia 14  desloque o ouvinte;
estratégia 15  seja incompleto, use
                          elipse.

Máxima de Modo  está relacionada à clareza da
informação, supõe que o falante seja claro (evite
obscuridade de expressão; evite ambigüidade, seja
breve e ordenado)

(cf. Brown e Levinson 1987:214)

Outros dois importantes estudos sobre a polidez são da autoria de Lakoff (1975) e Leech

(1983).

Lakoff estabelece as Regras de Polidez cuja base é constituída por um tripé: o sexo dos

falantes, as relações de poder e os aspectos culturais envolvidos na interação. São estas três

variantes que determinarão a utilização que o falante fará da polidez. Da mesma forma que em

Brown e Levinson, o uso da polidez aqui é visto como estratégias para facilitar o processo

interativo, proporcionar o equilíbrio entre os interlocutores e minimizar possíveis conflitos que

venham a surgir na interação. Lakoff aponta três regras básicas, utilizadas pelos falantes com o

objetivo de comunicarem-se adequadamente e atingirem suas metas interativas.

São três as regras postuladas por Lakoff, que vão de um nível mais formal ao menos formal,

como podem ser conferidas abaixo:

-  mantenha-se distante (Formalidade)  o falante conscientemente evita o envolvimento
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com o ouvinte;

-  dê opções (Deferência)   o falante por meio de mecanismos lingüísticos, como

hesitações, deixa o ouvinte livre para tirar suas próprias conclusões;

      -  demonstre simpatia (Camaradagem)  o falante busca manter uma relação amigável

com o ouvinte.

       A observação destas regras leva-nos, segundo Lakoff, a perceber o fato de que em vários

momentos da vida social os interactantes são levados a infringir as máximas conversacionais do

Princípio Cooperativo de Grice (1982) para serem aceitos e em outras ocasiões mostrarem-se

agradáveis aos olhos de outrem. Esse desejo de ser aceito e mostrar-se agradável na relação com o

outro é uma expressão clara das dos desejos contidos nas faces positiva e negativa. O que leva a

afirmar, em concordância com Brown & Levinson (1987) e Lakoff (1975) que as pessoas, nas suas

práticas conversacionais, nem sempre estão interessadas, consciente ou inconscientemente, em

comunicar pensamentos ou informações baseadas em fatos concretos. Estão muitas vezes

interessadas em parecerem agradáveis ou não aos olhos dos interlocutores. Tudo isto na busca de

satisfazer desejos que, segundo Brown & Levinson, são originárias de uma das faces ou de ambas

simultaneamente. Se este é o fato, estamos diante de uma grande contradição às máximas de Grice

no seu Princípio Cooperativo, no qual o falante e ouvinte, ao participarem de uma conversação,

assumem explicitamente o desejo de comunicar suas idéias, veicular informações ou opiniões,

tendo como suporte o interesse em falar o necessário, o que acredita ser a verdade, expor apenas o

que acredita ser relevante para a compreensão do ouvinte e de modo claro. No entanto, o próprio

Grice apresenta a possibilidade de haver as implicaturas, através das quais o falante

conscientemente utiliza-se de mecanismos de implicitude para expressar idéias, sentimentos e

opiniões. Ao fazer uso disto, evita cometer o que Brown & Levinson (1987) denominam um AAF.

Isto pode ser ilustrado pelo clássico exemplo de duas pessoas que estão numa sala quente e uma
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delas, evitando dar uma ordem “Abra as janelas”, opta por “Está muito quente aqui, não?”. A

reação a esta afirmativa dependerá do poder do falante sobre o ouvinte e da distância social entre

falante e ouvinte, ambos fatores sociológicos apontados por Brown & Levinson (1987), como

desencadeadores de diferentes ações cotidianas.

Um outro estudo relevante para nosso trabalho tem como autor Leech (1983), o qual, tendo

como ponto de partida o Princípio Cooperativo de Grice (1982), elaborou o Princípio de Polidez,

constituído de seis máximas de polidez, cada uma delas divididas em duas submáximas, como pode

ser observado no Quadro 8:

Quadro 8: Máximas de Polidez de Leech (1983)

Máxima de Discernimento a) minimize custo ao outro

b) maximize benefício ao outro

Máxima de Generosidade a) minimize benefício a si próprio

b) maximize custo a si próprio

Máxima de Aprovação a) minimize depreciação ao outro

b) maximize enaltecimento do outro

Máxima de Modéstia a) minimize enaltecimento de si mesmo

b) maximize enaltecimento ao outro

Máxima de Concordância a) minimize discordância entre si e outro 

b) maximize concordância  entre si e o outro

Máxima de Simpatia a) minimize antipatia entre si e o outro

b) maximize simpatia entre si e o outro

Novamente observa-se que a noção do Princípio Cooperativo de Grice é colocada em

questionamento. As Estratégias de Polidez (Brown e Levinson, 1987), as Regras de Polidez

(Lakoff, 1975) ou o Princípio de Polidez (1983) apresentam um contraste definitivo às Máximas

Conversacionais griceanas. O fato é que os sujeitos da interação, por várias vezes, para ser polidos

são levados a violarem algumas máximas do Princípio Cooperativo, deixando até mesmo a
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sinceridade em segundo plano. Tudo isso para evitar ferir a face de seu interactante, no intuito de

demonstrarem simpatia e ao mesmo tempo serem aceitos pelo outro.

O terapeuta tem diante dele um paciente, que traz consigo uma história peculiar, como o são

todas as histórias de vida, e a possibilidade de ajudar o paciente, a partir desta interação social, a

encontrar soluções para questões muito pessoais. Por outro lado, terapeuta e paciente quando

entram num consultório têm diante de si diferentes possibilidades interativas que gerarão ou darão

suporte a escolhas de diferentes ações lingüísticas. Dentre elas, as estratégias de polidez que podem

contribuir ou não para a evolução do quadro clínico apresentado pela paciente, na medida em que

houver um afastamento ou distanciamento maior. 

O que há de mais relevante neste processo interativo é que só é possível alcançar a melhora

quando ambos, terapeuta e paciente, estiverem de acordo sobre os fins do processo terapêutico. No

entanto, mesmo diante desta possibilidade, onde as Máximas Conversacionais de Grice (1982)

teriam supostamente importância primordial, há aí a necessidade de satisfazer determinados desejos

provenientes das diferentes faces, tanto do paciente, quanto do terapeuta. 

Alguns estudos recentes sobre polidez (Mao, 1994; Janney e Arndt, 1993, Matsumoto 1989;

Sanada, 1993) dão uma atenção maior às questões culturais e fazem uma grande crítica à teoria de

Brown e Levinson (1978, 1987) sobre os aspectos universais em polidez. As críticas são feitas, na

sua maioria, em oposição à idéia de um conceito universal de polidez, já que a sociointeração é

determinada pelas culturas locais. O que pode ser visto como uma estratégia de polidez numa

determinada cultura, pode ser interpretado como uma agressão à face, em outra cultura. Embora

haja possíveis similaridades na estrutura superficial das estratégias interativas, não se podem relegar

a um segundo plano as questões culturais. O fato de não se levar em consideração estes aspectos

culturais pode, numa conversação ou mesmo na produção escrita, levar os interlocutores a incorrer

em erros de interpretação quanto às reais intenções dos agentes da comunicação, gerando, assim,
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conflitos de relacionamentos e falta de compreensão.

 Ainda que o fator sociocultural não seja o foco deste trabalho, não se pode negar sua

importância para a construção do significado numa relação conversacional. Conhecer melhor a

cultura em que se está envolvido ou a cultura de um povo, que sirva de objeto de estudo, é essencial

para entender as ações comunicativas. Quanto maior o conhecimento da cultura de um povo maior

o grau de sofisticação da observação e análise dos costumes lingüísticos deste povo.

 Nas linhas que seguem será apresentada a análise dos dados, nesta parte do trabalho

colocar-se-á lado a lado as teorias que sobre as quais se fundamenta a pesquisa e os dados

provenientes das sessões transcritas.
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3.0 ANÁLISE DOS DADOS

Esta parte do trabalho está dividida em duas sessões centrais, de acordo com as análises

diferenciadas no tratamento dos dados. Em 3.1., a análise recai sobre a (macro)estrutura da sessão

de psicoterapia, observando-se como são introduzidos, desenvolvidos e encerrados os tópicos

discursivos nesta sessão. Optou-se por comentar as aberturas e fechamentos de forma conjunta

(3.1.1) já que as duas estruturas são partes de um todo na interação terapêutica, em que as pessoas

se encontram com o objetivo de interagirem. As aberturas e fechamentos da interação

correspondem, grosso modo, às aberturas e fechamentos dos tópicos, não havendo necessidade de

negociação da própria interação, como geralmente ocorre em conversações casuais. Em 3.1.2, o

desenvolvimento dos tópicos, construído na complexa negociação entre psicoterapeuta e paciente, é

visto separadamente. 

Não se pode ignorar a influência dos aspectos organizacionais no uso de estratégias

interativas pelos participantes. A negociação no desenrolar dos tópicos deixa marcas no discurso

dos envolvidos. Na segunda parte da análise dos dados (3.2) introduz-se a discussão dos resultados

sobre o uso das estratégias de polidez e atos de ameaça a face. Na sessão 3.2.1 aborda-se a questão

central do trabalho: a utilização, pelos interlocutores, das estratégias lingüísticas de polidez

positiva. Por fim, em 3.2.2 são apresentados os resultados quanto ao uso das estratégias de polidez

negativa e os atos de ameaça a face. 

A discussão que se levanta é sobre a importância do uso destas estratégias para a construção

do discurso terapêutico e o favorecimento de uma melhor relação entre terapeuta e paciente,

visando a melhora da paciente.
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3.1 O DISCURSO TERAPÊUTICO: ESTRUTURA E

DESENVOLVIMENTO

3.1.1 A sessão de psicoterapia: abertura e fechamento

O set terapêutico (ambiente onde ocorrem as sessões de psicoterapia) é, por natureza e

institucionalmente, o lugar de desenvolvimento do discurso terapêutico. Nele psicoterapeuta e

pacientes buscam mutuamente as respostas ou soluções para as frustrações vivenciadas por estes

últimos. O set terapêutico diz respeito não somente ao local físico como também a um ambiente

psicológico onde os protagonistas, psicoterapeuta e paciente, tomam suas posições, a partir de suas

identidades, constituídas socialmente, para uma cooperação em busca do desenvolvimento do outro.

A dinamicidade desse discurso institucional, que obedece a regras que o regem, permite uma maior

mobilidade dos interactantes que em outros discursos com um nível de formalidade maior. No

discurso jurídico, por exemplo, os papéis são rigidamente seguidos e as marcas de poder bem mais

definidas (o uso dos pronomes de tratamento é uma boa demonstração destas marcas). A

mobilidade possível, mas não obrigatória do relacionamento psicoterapeuta-paciente, é o que ilustra

BATESON (1998:68), em sua analogia do jogo da canastra com o processo terapêutico:

“As características formais de um processo terapêutico podem ser

ilustradas através da construção de um modelo em etapas. Imagine primeiro

dois jogadores que se engajam num jogo de canastra seguindo um conjunto

padronizado de regras. Enquanto essas regras durarem e não forem

questionadas por nenhum dos jogadores, não há mudança no jogo, isto é,

nenhuma mudança terapêutica irá ocorrer. (De fato, várias tentativas de
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psicoterapia fracassam por esta razão.) Podemos imaginar, no entanto, que

em um dado momento os dois jogadores de canastra parem de jogar e

comecem a discutir as regras. Os discursos se encontram agora num tipo

lógico diferente daquele em curso no jogo. No final desta discussão,

podemos imaginar que eles voltarão a jogar, mas com regras modificadas.”

O que Bateson explicita em sua analogia é a natureza metalingüística do discurso

terapêutico. Na medida em que o paciente junto com o terapeuta, este último escolhido por aquele,

se permitem discutir, ao longo do processo terapêutico, as regras que regem o próprio discurso

terapêutico, há neste momento uma visível evolução nesta relação. O que não significa dizer que as

identidades serão postas em questionamento. O psicoterapeuta continuará revestido do

conhecimento e com a permissão de tomar decisões que a instituição, à qual está vinculado,

conferir-lhe. Do mesmo modo, o paciente continuará sendo o indivíduo que vai a busca daquele

profissional, na tentativa de solucionar ou amenizar suas frustrações. A diferença é que ao discutir

sobre as regras do jogo, ou a formulação do discurso terapêutico, ambos, psicoterapeuta e paciente

tornam-se participantes ativos e responsáveis pela construção de novas relações. E o discurso, em

seu desenvolvimento genuíno, dá margem a novas formas de expressão de poder. Isto permite e será

permitido pela cooperação mútua, o que por sua vez permitirá e, por que não dizer, será permitido

pelo nível de polidez desenvolvido entre ambos. 

De acordo com os postulados de LAKOFF (1975) uma interação social, seja de que natureza

for, quando formatada a partir de sua reestruturação, fruto da negociação entre os interactantes,

tornará possível uma diminuição no nível de formalidade, indicador do afastamento entre os

interlocutores, e em contrapartida aumentará o nível de camaradagem, gerando assim uma

proximidade maior e melhor entre os interactantes. Além disso, proporcionará a deferência, visto
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que os interactantes permitem ao outro a liberdade para tirar suas próprias conclusões sobre as

questões em pauta. Esta possibilidade de reestruturação e discussão da relação terapeuta-paciente

diverge um pouco da relação médico-paciente, visto que esta última segue uma seqüência mais

rígida em sua formulação, como se pode ver no quadro abaixo, apresentado por MAGALHÃES

(2000: 28):

Partes da consulta médica: sumário

1a. parte – Perguntas do(a) médico(a)/Relato do(a) paciente

2a. parte – Exame

3a. parte – Diagnóstico 

4a. parte – Prescrição/Receita/Tratamento

Em seu trabalho a respeito da ordenação de uma consulta médica, acima apresentada, e da

interação médico-paciente, MAGALHÃES (2000:29) afirma algo, no mínimo passível de

curiosidade e preocupação:

“É imperativo saber, pois, se as consultas médicas apresentam um mínimo de

interação médico-paciente/acompanhante, além do exame físico e dos exames

laboratoriais, nos quais deve basear-se o diagnóstico. A julgar pelos

depoimentos dos pacientes, há médicos nos hospitais públicos que se descuidam

dessas questões fundamentais da prática médica.”

Distintamente do discurso terapêutico, onde a interlocução é primordial, não deixando de

lado a expressão não verbal, na interlocução médico-paciente, via de regra, o foco da discussão é
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uma doença que tem acometido o paciente. Isto repercute num tipo de relação em que o médico

apenas ouve do paciente seu problema de saúde e indica algum remédio para aliviar dores.

MAGALHÃES (2000) constata isto a partir dos depoimentos de pacientes, por ela entrevistados.

Segundo os resultados obtidos pela autora, a interlocução é abaixo do necessário para uma interação

desejável. Interação esta que é essencial para um diagnóstico mais preciso dos problemas que

afligem os pacientes. Daí o grande índice de insatisfação daqueles que procuram uma instituição

médica e especialmente quando esta instituição é amparada pelo poder público, como apontam os

dados coletados pela autora.

No discurso terapêutico a interação verbal e não verbal são essenciais para o diagnóstico

apresentado pelo terapeuta. Isto porque, não é uma parte do organismo do paciente que não está

funcionado bem, mas seu comportamento, que apresenta algum distúrbio. O foco de análise numa

sessão de terapia é a expressão verbal do paciente. Pois especialmente através dela, sem

desconsiderar a linguagem não verbal, é que o terapeuta pode chegar a origem do problema que

aflige seu interlocutor. 

Antes de tecer comentários sobre o Quadro 9, exposto na página 62 é importante indicar a

noção de tópico discursivo adotado pela pesquisa. Na verdade a noção de tópico discursivo, devido

a sua complexidade, não é consenso entre os estudiosos da conversação. Sabe-se, porém, que seu

“conceito é intuitivamente conhecido pelos participantes da conversação e que um analista pode

entendê-lo como um assunto sobre o qual é discutido ou mesmo o significado que é construído no

momento da conversação.” (BARROS, 1991: 72). Com relação ao desenvolvimento do tópico é

essencial para que ele se desenvolva que haja a aceitação dos participantes da interação verbal.

Segundo Marcuschi (2003: 74)

“Na conversação, o tópico, em geral, é desenvolvido por pelo menos duas

pessoas. Mas nem por isto ela é um texto falado com papéis divididos. A
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condição inicial, tanto para textos escritos quanto para monólogos e

conversações, é que um ato de fala deve ter alguma relação com o ato seguinte e,

quando for o caso, com o anterior.”

Esta relação do ato de fala anterior com o que o sucede é essencial para constituir a

coerência do tópico. O que demonstra que a estruturação e desenvolvimento de um tópico na

conversação e, conseqüentemente sua coerência, não depende apenas das produções individuais,

mas da participação dos interlocutores, na alternância dos turnos. 

Via de regra, uma conversa tem início com o tópico que a motivou, o que não implica dizer

que toda a conversa será norteada por este tópico. No entanto, é possível que o tópico inicial seja

retomado, já que ao longo de um processo conversacional a recorrência de tópicos discursivos é

uma característica comum, especialmente, na conversação livre. 

No Quadro 9, pode-se observar como ocorrem a introdução, desenvolvimento e as

retomadas dos tópicos discursivos.

Quadro 9: Estrutura geral das sessões
SEQÜÊNCIA

DOS

TÓPICOS

DISCURSIVOS

TÓPICOS DISCURSIVOS

SESSÃO 1 SESSÃO 2 SESSÃO 3

Tempo: 25min e 30 seg Tempo: 21 min e 29

seg

Tempo: 13 min e 30

seg

1O. O estado atual da paciente
(L.1-8)

Leitura da mensagem
pela paciente e sua
relação com o
encerramento do
processo terapêutico
(L. 1-22)

Narração de um fato
presenciado pela
paciente minutos antes
da sessão e a relação
do fato com o fim do
tratamento  (L. 1-33)

2O. A prova recente do Discussão sobre o Discussão sobre a
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vestibular do filho da
paciente (L. 9-25)

processo terapêutico e
as conseqüências na
vida da paciente (L.
23-64)

finalização do processo
terapêutico (L. 34-53)

3O. O receio da paciente diante
do fato da gravação da
sessão (L. 26-60)

Discussão sobre o
vestibular do filho e a
relação da paciente
com a filha (L. 65-103)

As mensagens que a
paciente tem recebido
de um “admirador” de
São Paulo (já
apresentado na
primeira sessão, bloco
6) (L. 54-141)

4O. O presente que a paciente
dá a psicóloga (L. 61-120)

Como têm sido os dias
da paciente em relação
à ocupação do tempo
livre (L. 104-150)

-----------

5O. Discussão sobre o fato da
sessão está sendo gravada
(L. 121-137)

O tipo de relação da
paciente com a pessoa
apresentada no bloco 9
da sessão anterior (L.
152-237)

-----------

6O. As mensagens eletrônicas
recebidas pela paciente, de
um rapaz de São Paulo, e o
tipo de relação por
correspondência que ela
mantém com ele (L.
138-184)

------------- -----------

7O. A prova de vestibular do
filho da paciente e a área
de estudo pela qual ele se
interessa (L. 185-208)

------------- ------------

--------- Neste momento da sessão,
a psicóloga, depois de um
longo período de silêncio,
avisa a paciente que
restam apenas dez minutos
de sessão e pergunta-lhe se
gostaria de encerrá-la neste
momento. A paciente
responde-lhe que não com
risos, ao que a psicóloga
informa: “ainda temos
mais dez minutos né?
vamos aproveitar” (L.
209–214)

---------- -------------

8O. Discussão sobre a
gravação da sessão (L. 215
- 240)

----------- ------------
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9O. A mensagem e o convite
para comemoração da
passagem de ano com uma
pessoa com quem a
paciente supostamente
teve uma relação (L.
241-298)

------------ ------------

Com relação à estrutura geral das sessões catalogadas, o que se observou foi que não havia

uma ordem quanto a pessoa que deve iniciar a sessão, se a psicterapeuta ou a paciente; ou se deve

iniciar-se com uma pergunta ou com a apresentação de um fato, opinião ou apresentação de idéias.

A primeira sessão, por exemplo, tem início com uma resposta da paciente a uma possível pergunta

da psicoterapeuta (“como você está?”, ou “como tem passado?”), seguido pela afirmação da

interlocutora “melhor” (L. 1). Segue-se daí toda uma discussão sobre o estado atual da paciente,

tema central do primeiro tópico discursivo desta sessão, como se pode conferir no Quadro 9. Já a

segunda sessão tem início com a apresentação e leitura de uma mensagem que a paciente trouxe

para a psicoterapeuta. Na verdade, trata-se de uma retomada de um tópico discursivo (L. 61-65)

introduzido na sessão anterior. A apresentação e leitura da mensagem (L. 1-22) constitui-se no

primeiro tópico discursivo desta segunda sessão. Na terceira sessão é a paciente que inicia a

interlocução ao narrar algo que ela havia presenciado minutos antes da sessão (a coleta de cachorros

pela carrocinha), fato que a deixou um pouco perturbada.(L. 1-33). A psicoterapeuta utiliza a

apresentação deste fato e das sensações provadas pela paciente para levantar questões sobre o fim

do processo terapêutico vivenciado por ambas. 

Das observações do início das três sessões, o que fica muito evidente é que não há uma

ordem fixa quanto à abertura destas sessões. O mesmo não se pode afirmar de seu encerramento.

Visto que há uma marca clara de quem tem o direito de anunciar o fim da sessão. Na primeira

sessão, de acordo com as transcrições, a psicóloga indica o fim do tempo da sessão, precedida de

risos da seguinte forma:
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(3) psi “mas Joana chegamos ao fim viu... por hoje e até terça... tá  

               certo?”

     pac        “[tá certo]”

     psi “ tenha uma boa semana” (L. 295-297/sessão 1)

Nesta sessão ocorre algo distinto das outras. Faltando aproximadamente dez minutos para

concluir o tempo da sessão a psicóloga informa a paciente sobre o tempo restante, além de

perguntar se a paciente gostaria de encerrar a sessão naquele momento.  A paciente dá um sorriso e

responde que não. A pergunta da psicóloga possivelmente foi motivada pelo longo silêncio que a

antecedeu e pelo tempo transcorrido da sessão. Na segunda sessão novamente é a terapeuta que faz

o convite para o encerramento do encontro, como se pode conferir abaixo:

(4) psi “ok Joana... vamos ficar por aqui... até a próxima sessão”

      pac “até” (L. 236-237/sessão 2)

Na última sessão a psicoterapeuta é mais sucinta na sua sinalização para seu encerramento, é

o que pode ser visto no fragmento da sessão 3, logo abaixo:

(5) psi “[mhm reconheceu depois ele nega né?”

    pac “[depois é que ele     

                                                                                        nega (desconfio?)”

    psi                                                                                              “tá certo”

((barulho da máquina sendo desligada)) (L. 139-141)
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Nesta última sessão, embora tenha sido oficialmente finalizada após a sinalização da

psicoterapeuta “tá certo”, ambas, paciente e psicoterapeuta, continuaram conversando, não mais

sobre questões psicoterápicas. Esta conversa final não foi objeto de gravação, já que a máquina foi

desligada pela psicóloga por julgar que era desnecessária para o trabalho a que se dispunha a

pesquisa. 

A constatação final é que, diferentemente da abertura das sessões, o encerramento obedece a

uma norma predeterminada. Via de regra, a psicóloga é encarregada de anunciar o fim da sessão.

No encerramento de cada sessão percebe-se a recorrência do fator mitigação, pois a psicoterapeuta

não termina abruptamente, nem impõe o fim do encontro, mas convida ou sinaliza que a sessão está

chegando ao fim. O fato da psicoterapeuta encerrar marcadamente as sessões é uma evidência da

relação assimétrica, expressando-se no poder que lhe é conferido. Isto se deve ao fato de que no

enquadre sessão de psicoterapia a ação de encerrar um encontro é de responsabilidade da terapeuta.

O mesmo não se pode dizer da paciente, que embora possa introduzir tópicos discursivos ou mesmo

iniciar uma ou outra sessão não corresponde ao seu papel o de anunciar o final desta sessão. É

evidente que, numa hipotética sessão, o paciente pode insolitamente querer finalizá-la, não querer

continuar o encontro por desconforto ou outras razões pessoais. Entretanto, isto não é habitual neste

contexto coversacional.

3.1.2 Estrutura e desenvolvimento dos tópicos discursivos nas sessões de

psicoterapia

Com relação ao tempo disponível para cada sessão, a coleta dos dados demonstra não haver
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uma prescrição rígida. Isto pode ser constatado na disparidade temporária dispensada a cada sessão.

Enquanto na primeira sessão houve um tempo de duração de 25min e 30 seg, a segunda dispôs de

21 min e 29 seg e a terceira sessão durou 13 min e 30 seg. Da primeira coleta para última há uma

diferença de mais de dez minutos. Uma disparidade semelhante se confere na quantidade e nos

tópicos abordados, em cada sessão. A primeira sessão foi dividida em 9 tópicos discursivos, ao

passo que as duas seguintes apresentaram um total de 5 e 3 respectivamente. 

É importante observar que estas sessões apresentam disparidades na quantidade de tópicos

discursivos, mas isto não se deve necessariamente ao tempo disponível para cada uma delas, já que

houve uma diminuição de tempo da primeira a última sessão. Não se deve concluir com isto que

quanto mais extensa for a sessão maior será a quantidade de tópicos discursivos. Embora haja uma

relação entre estes fatores, uma quantidade menor ou maior de tempo não determina com exatidão

uma maior ou menor quantidade de tópicos abordados numa interlocução. Numa sessão de

psicoterapia pode-se trabalhar um mesmo assunto ou discutir um tema por um longo tempo.

Contrariamente, numa outra sessão em que houver uma menor disponibilidade de tempo, pode-se

discorrer sobre uma quantidade maior de assuntos.

 O Quadro 9 evidencia um outro aspecto relevante com relação aos tópicos discursivos. Eles

não só podem ser retomados numa mesma sessão como de uma sessão para outra. É o que se pode

perceber na sessão 1, na qual os tópicos 2 e 7 são retomados (a prova de vestibular do filho da

paciente), 3, 5 e 9 (o fato da sessão está sendo gravada e os receios da paciente). No que diz

respeito à recorrência dos tópicos entre sessões, pode-se propor o seguinte quadro:

Quadro 10: Recorrência tópica entre as sessões

Sessão 1 Sessão 2 Sessão 3

Tema 1 Tema 1 Tema 1

Tema 2 Tema 2 Tema 2
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Tema 3 Tema 3 Tema 3

Tema 4 Tema 4 ----------

Tema 5 Tema 5 ----------

Tema 6 ---------- ----------

Tema 7 --------- ----------

Tema 8 --------- ----------

Tema 9 --------- ----------

O quadro 10, como se pode ver, mostra em forma de diagrama as recorrências ao longo das

sessões, característica importante para a constituição do discurso terapêutico. Além disso,

comprova a mobilidade intrínseca a este discurso. Esta mobilidade é apontada por BATESON

(1998: 69), ao afirmar que:

“(...) o processo de psicoterapia vem a ser uma interação entre duas pessoas,

realizada dentro de um enquadre em que as regras são implícitas, mas sujeitas à

mudança. Tal mudança só pode ser proposta através da ação experimental, mas

toda ação experimental na qual a proposta de mudanças de regras esteja

implícita é, ela própria, parte do jogo em andamento.”

A vivência desta experiência metacomunicativa pode ser percebida especialmente das linhas

209-214 da primeira sessão, em que a psicóloga discute sobre o tempo transcorrido da sessão e se

há o desejo de continuidade por parte da paciente; das linhas 23-64 da segunda sessão e das linhas

34-53 da última sessão, onde há uma discussão sobre o processo terapêutico vivenciado, sua

finalização e suas conseqüências para a vida da paciente. Além disso, discutem-se as alterações que

esta experiência terapêutica proporcionou em termos de mudança de hábitos para as interactantes,
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de modo especial para a paciente.

 Diante das observações feitas e da análise das sessões separadamente e em conjunto é

possível destacar algumas características da interação lingüística de um processo terapêutico, o que

pode se visto abaixo:

a) O início não é obrigatoriamente marcado, a sessão pode ser iniciada pela psicóloga ou

pela paciente; pode ser iniciada com perguntas sobre o estado da paciente ou introduzida

pela paciente, apresentando ou narrando idéias ou fatos vivenciados por ela e que lhe

chamam ou chamaram a atenção;

O encerramento tem uma tendência maior em ser marcado. A psicóloga indica o fim do

encontro ou convida a paciente para dar continuidade à interação na próxima sessão;

Não existe uma ordem quanto aos tópicos discursivos abordados ao longo da sessão;

Não existe uma predeterminação quanto à quantidade de tópicos abordados;

Não existe uma predeterminação quanto ao tempo disponibilizado para cada sessão,

embora a tendência seja de uma duração média de meia hora;

Os tópicos, numa mesma sessão, podem ser retomados entre si;

Os tópicos podem ser retomados de uma sessão para outra.

Levando-se em consideração os dados acima, não se pode esquecer que, apesar da

sistematização desse discurso, há nele uma possibilidade explícita de discutir, rever e mesmo mudar

determinadas regras implícitas. A própria possibilidade de mudanças de algumas normas no

discurso terapêutico, fruto da experimentação dos interactantes, é uma norma fundamental para a

constituição desse discurso (BATESON, 1998). Além disso, há as características típicas de cada

abordagem teórica seguida pelo profissional, por exemplo uma experiência da Terapia Centrada na

Pessoa cujo principal teórico é Carl Rogers (1974), estrutura-se de maneira diferenciada de uma

sessão de Psicanálise de linha freudiana, que por sua vez trabalha de maneira completamente



This document has been created with a DEMO version of PDF Create Convert
(http://www.equinox-software.com/products/pdf_create_convert.html)
To remove this message please register.

distinta da psicoterapia Bioenergética. 

Quando se menciona, neste trabalho, o discurso terapêutico fruto do processo terapêutico

vivenciado por duas pessoas ou mais, busca-se entender o que está por trás ou no interior deste

construto social e quais as leis que o regem. Não há aqui o interesse sobre esta ou aquela

abordagem terapêutica em específico, mas como se constrói e quais as principais características

deste discurso. Além disso, este trabalho está interessado no que é essencial para que a interação

psicterapeuta-paciente transcorra de maneira bem sucedida, o que facilita o processo de cura de

alguns problemas no comportamento deste último.

Algo de grande relevância para a pesquisa é que, a partir do aparato teórico-metodológico

construído, possibilite o desenvolvimento de outros trabalhos, com diferentes formas de análise, no

intuito de contribuir para uma melhor compreensão do discurso terapêutico. O arrolamento das sete

características, de a – g, demonstra que há uma sistematização do discurso analisado e que esta

sistematização está embasada num construto coletivo (BRONCKART, 1999; GOFFMAN, 1998;

BATESON, 1998). Na relação psicoterapeuta-paciente as identidades sociais são co-construídas e a

elas atribuídas funções bem específicas. Discute-se aqui a mobilidade típica deste discurso, o que

não significa dizer que isto proporcione uma perda de identidade dos interactantes. O

psicoterapeuta terá sempre uma função distinta do paciente. No entanto as contribuições, reveladas

na participação ativa na conversação, são igualmente importantes para o desenvolvimento desta

interação.

Ao apresentar as características de uma sessão de psicoterapia, a partir das observações feitas no

corpus da pesquisa, pode-se proporcionar uma melhor compreensão de como se processa o discurso

terapêutico. Terapeuta e paciente são igualmente ativos, assim como o são os interlocutores nas

interações cotidianas. Esta participação ativa na construção dos significados e vivência de

sensações é essencial para o sucesso no processo de cura do paciente e para o desenvolvimento de
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um trabalho bem sucedido por parte o profissional que o acompanha.  Isto implica dizer que ambos,

dentro de suas condições e tomando como ponto de partida seu papel social, necessitam ser

cooperativos para viabilizar um mínimo de evolução no quadro clínico do paciente.  

Esta participação ativa na construção do discurso exige dos participantes da interação a

responsabilidade de canalizarem seus desejos e ações para a melhoria das relações humanas. Isto é

possível na medida em que as pessoas, ao invés de pressionarem-se umas as outras, lancem

estímulos que dêem suporte ao poder criativo do outro. Na sessão seguinte, serão apresentadas

algumas estratégias vividas na prática de um consultório terapêutico que possibilitam o estímulo a

esta participação ativa entre os interactantes.
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3.2   O USO DAS ESTRATÉGIAS DE POLIDEZ E AS OCORRÊNCIAS

DOS ATOS DE AMEAÇA A FACE NO DISCURSO TERAPÊUTICO

Numa época em que a relação médico-paciente tem sido bastante questionada, visto que há

uma inegável tendência ao mecanicismo, que se expressa na ausência de humanização no

atendimento ao paciente pelo profissional da saúde, são necessários estudos que busquem

compreender melhor o que está na base desta relação. O que se afirma é que no geral este

profissional está mais preocupado com a doença propriamente, do que com o indivíduo que o

procura. A preocupação em humanizar as relações institucionais, seja ela entre professores e alunos,

entre médicos e pacientes, entre terapeutas e pacientes, vendedor e comprador é de grande

importância, sobretudo numa sociedade na qual o interesse pela produção supera o interesse pelo

bem estar do outro, já que quanto maior a produção maior os ganhos financeiros. 

É no contexto dessa discussão que se insere este trabalho, cujo foco principal é a relação

terapeuta-paciente, levando em consideração aspectos de extrema relevância para seu

desenvolvimento, como a relações de poder, estratégias interativas de polidez positiva e negativa e

a sua contraposição às ocorrências de atos de ameaça a face.

Nas linhas que se seguem será mostrado que é possível ser autêntico, utilizar as máximas

conversacionais de Grice (1982), sem precisar recorrer aos atos de ameaça a face. Ou o inverso, que

é possível utilizar as máximas de polidez sem precisar violar as máximas conversacionais.

3.2.1 As estratégias de polidez positiva e o discurso terapêutico 

Nesta parte do trabalho, os resultados serão apresentados sob a forma de tabelas, indicando

numericamente a freqüência com que os interactantes utilizaram as estratégias previamente

definidas. Na análise desses dados procurou-se observar quem utilizou predominantemente as
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estratégias e qual a importância desse uso para a interação. Abaixo pode ser vista a primeira tabela

cujos dados evidenciados dão margem a algumas observações pertinentes às sessões gravadas e

qual a relevância disto dentro de um conjunto maior que é o Discurso Terapêutico. É importante

ressaltar que nesta tabela e nas seguintes são apresentadas apenas as estratégias e os atos que foram

registrados nas sessões. Na primeira coluna de cada tabela é apresentada a definição de cada

estratégia e ato de ameaça a face utilizados pelos interactantes.

TABELA 1: Ocorrência das Estratégias de Polidez Positiva ao longo das sessões:

Estratégias

Total por

usuário

Total geral %

(total por

usuário)

%

(total geral)

Estratégia 1: dar atenção aos
interesses, necessidades e
vontades e qualidades do
ouvinte. 

psi: 3

pac: ----

3 psi: 100%

pac:  0%

1,6%

Estratégia 2: exagerar a
aprovação, a simpatia pelo
ouvinte.

psi: 3

pac: 3

6 psi:  50%

pac:  50%

3,1%

Estratégia 3: intensificar o
interesse pelo ouvinte

Psi: 62

Pac: ----

62 psi: 100%

pac: 0%

32,3%

Estratégia 5: buscar
concordância.

psi: 6

pac: 5

11 psi: 54,5%

pac: 45,5%

5,7%

Estratégia 6: evitar
discordância.

psi: ----

pac: 3

3 psi:  0%

pac:  100%

1,6%

Estratégia 7: pressupor,
levantar termo em comum,
zonas de interação.

psi: 45

pac: 13

58 psi: 77,6%

pac: 22,4%

30,2

Estratégia 12: incluir falante e
ouvinte na atividade.

psi: 10

pac: 1

11 psi:  90,9%

pac:  9,1%

5,7%

Estratégia 13: apresentar (ou
perguntar por) razões.

psi: 14

pac: 23

37 psi: 37,8%

pac: 62,2%

19,3%

Estratégia 15: dar “presentes”
ao ouvinte (bens, simpatia,
cooperação).

psi: ----

pac: 1

1 psi: 0%

pac: 100%

0,5%

Total de ocorrências de Estratégias de Polidez Positiva: 192 (100%)
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Como no diálogo entre duas pessoas há, pelo menos, quatro faces em jogo, as duas faces

(positiva e negativa) do falante e as duas (positiva e negativa) do ouvinte. Nessa primeira parte da

análise observou-se quais as estratégias utilizadas pela psicóloga e paciente na tentativa de

resguardar estas faces envolvidas, neste tipo de interação social que é o Discurso Terapêutico.

Os resultados observados na tabela 1 são bastante precisos e servem de subsídios para

entender melhor como se processa o microcosmo deste tipo específico de Discurso

Institucionalizado, o Discurso Terapêutico. Como se pode perceber, num universo de 192

ocorrências das estratégias catalogadas (em anexo encontram-se detalhadas e ordenadas todas as

estratégias utilizadas pelos interactantes ao longo das três sessões) de início observa-se a

freqüência. Assim, de acordo com a ordem de ocorrência, tem-se: estratégia 3, com 32,3%, em

segundo lugar a estratégia 7, com 30,2%, seguida pela estratégia 13, com 19,3%. Segue-se a estas

três anteriores, mas em bem menor escala as estratégias 5 e 12 (5,7%), a estratégia 2 (3,1%), as

estratégias 1 e 6 (1,6%) e, por fim, a estratégia 15 (0,5%). 

A utilização da terceira estratégia de polidez positiva é de suma importância na interação

social, seja de que tipo for. Isto porque, ao utilizá-la, o interactante demonstra sua atenção com o

interlocutor. No caso de uma sessão de psicoterapia, especialmente aquela, que for centrada no

paciente, esta estratégia tem um objetivo peculiar. Quando um indivíduo faz uma pergunta do tipo

“com você se sente?”, ao encontrar-se com um parente ou algum amigo, sua função pode ser apenas

a de estabelecer um contato entre o emissor e o receptor da mensagem (cf. função fática, Quadro1,

p. 13). No entanto, num consultório de psicoterapia esta pergunta tem uma função bem distinta. Há,

neste caso, de fato, um interesse em se saber o estado de saúde física ou mental do interlocutor.

De acordo com Brown e Levinson (1987:106-107), a estratégia 3 é evidenciada na tentativa

de o falante expressar que compartilha dos interesses do ouvinte e se predispor a ajudá-lo a realizar
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estes interesses. Assim, o falante pode narrar uma história, no tempo presente, e incluir o ouvinte,

na história, para dessa forma dirigir-lhe perguntas. O fato é que na sessão de psicoterapia a história

é a própria vida, ou fatos da vida, do paciente, no qual o psicoterapeuta exerce a função de ouvir-lhe

a(s) história(s) atentamente. O feedback do psicoterapeuta se dá através de suas observações e de

suas perguntas mediante o fato narrado ou vivido pelo paciente. Nos trechos abaixo, coletados das

sessões 1 e 2 observa-se a realização desta estratégia:

(06) psi “pensou o quê? Qual foi a expectativa que ela lhe trouxe? (...) o

que é que você pensou? o que é que você pensou sobre esta sessão?

como é que foi pra você?” (L.28-30/sessão 1)

(07) psi “o que você acha disso? (8.5s) o que este rosto está traduzindo

Joana?” (L. 248/sessão 1)

No exemplo 6 a psicoterapeuta mostra-se interessada com o estado atual da paciente,

perguntando-lhe sobre suas sensações por estar sendo gravada. Já no exemplo 7, a pergunta diz

respeito a um fato narrado pela paciente, no qual ela se corresponde com alguém por e-mail, que a

convida para comemorar as festas de fim de ano. Narrado o fato e observadas as reações da paciente

ao contá-lo, a psicóloga faz a pergunta. No entanto, não se considera fazer parte da estratégia 3,

apenas as perguntas direcionadas ao interlocutor que o envolvem diretamente. Consideramos

também aquelas relacionadas a parentes ou pessoas muito próximas do interlocutor. O excerto

abaixo ilustra isto:

(08) psi “ah... teu filho não passou... mas como é que foi a nota dele?”

(L. 66/sessão 2)
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O comentário e a pergunta acima são originados de um dos tópicos discursivos

desenvolvidos na sessão anterior da qual foi extraído o exemplo, em que a paciente fala sobre o

filho que havia tentado o vestibular de Zootecnia. Devido a isto, nesta sessão a psicoterapeuta faz a

pergunta. Isto demonstra que na medida em que a interlocutora mostra-se interessada em questões

que envolvem a vida de sua interactante, ela está interessada na própria interactante, daí a pergunta

e o comentário. 

O fato das perguntas do tipo 1 superarem expressivamente as do tipo 2 não é o que

mais surpreende. Visto que, é a paciente, com suas experiências, frustrações, desejos e

questionamentos que é o centro deste tipo específico de discurso institucionalizado. Mais

significativo é a disparidade entre psicoterapeuta e paciente, quanto ao uso desta estratégia.  Num

total de 62 recorrências ao uso desta estratégia, em 100% dos casos foi a psicoterapeuta a

responsável por sua utilização. Este resultado pode ser interpretado de duas formas. Em primeiro

lugar, ao fazer as perguntas a psicoterapeuta demonstra interesse nas questões apresentadas pela

paciente, evidenciando, assim, sua preocupação em agir dentro dos parâmetros da polidez positiva.

Agindo desta forma, a psicoterapeuta consegue se aproximar com muito mais facilidade e rapidez

de sua interlocutora. Um segundo ponto de relevância, no uso desta estratégia é a busca de soluções

através das questões levantadas, como se vê abaixo:

(09) psi “oh Joana... você não já falou pra ele que nunca lhe chamou a

atenção ele nunca ter levado você para conhecer uma irmã... um

irmão... ou alguém da família dele?” (L. 230-231/sessão 2)

No excerto acima, junto com a pergunta, a psicoterapeuta, implicitamente, sugere uma
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atitude na busca de solução para uma “narrativa de vida” da paciente. 

 O fato de não se ter detectado nem uma recorrência por parte da paciente a esta estratégia

não significa que ela não dirigiu perguntas à sua interlocutora ao longo das sessões. Mas as

perguntas por ela elaboradas eram de caráter puramente informativo ou de esclarecimento sobre ela

própria como pode ser conferido na pergunta que se segue:

(10) pac “fiquei com medo... e depois foi que vi que vinha uma... um

carro do (sus?)/ aqueles carros que carregam os animais na rua... e

levam pra... ((comenta consigo mesma))/ poxa vão levar/ eles levam pra

matar?

   psi “eu não sei” (L. 4 – 8/sessão3)

 Uma outra estratégia que apresenta uma grande freqüência é a 7, diferente de uma consulta

médica tradicional, cujo par adjacente pergunta-resposta é um padrão ainda seguido por muitos

profissionais da área. O que se evidencia na sessão de psicoterapia é uma busca de cooperação,

através das zonas de interação. Enquanto na estratégia 3 as perguntas servem para expressar a

importância que o outro tem neste diálogo, na estratégia 7 o que parece ser uma pergunta, é na

verdade expressão da sintonia existente entre os interactantes. O jogo lingüístico que se configura

numa sessão psicoterápica requer sutileza e percepção aguçadas da parte de quem o direciona, pois

como afirma BATESON (1998: 68):

“É profunda, de fato, a semelhança entre o processo de psicoterapia e o

fenômeno da brincadeira. Ambos ocorrem dentro de um enquadre

psicológico delimitado, uma delimitação espacial e temporal de um

conjunto de mensagens interativas. Tanto na brincadeira como na
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terapia, as mensagens apresentam uma relação especial e peculiar com

a realidade mais concreta e mais básica. Da mesma forma como o

pseudocombate na brincadeira não é um combate real, o pseudo-amor e

o pseudo-ódio na terapia também não são amor e ódio reais. O que é

“transferido” é diferenciado do amor e ódio reais por meio de sinais

que invocam o enquadre psicológico; e de fato é esse enquadre que

permite ao que é transferido alcançar sua intensidade completa e poder

ser discutido entre paciente e terapeuta.”

O “jogo” ou a  “brincadeira” na linguagem de Bateson, que se estabelece entre falante e

ouvinte, tem aqui um significado especial. Isto porque as perguntas não têm apenas valor pelas

respostas que buscam, mas carregam em sua estrutura significados múltiplos. Dentre os quais “eu

estou aqui para ajudá-lo” ou “estamos juntos neste processo terapêutico, cujo sucesso depende de

nossa cooperação”. Estas perguntas também não têm apenas a função de atender à função fática da

linguagem, isto é, apenas estabelecer um contato entre o emissor e o receptor da mensagem. Há, por

parte daquele que faz a pergunta, uma real preocupação em saber o estado físico e mental do

interlocutor. 

Existem, no entanto, freqüentemente nas elocuções, perguntas cuja função de fato não é

apenas levantar questionamento, mas implica outras intenções. Isto pode ser notado nos excertos

11, 12 e 13.

(11) psi “finalizou este momento... qualquer momento que você precise

 retomar sua psicoterapia... você retoma... até porque o inconsciente... ele

 é inesgotável... né? (...) muita coisa já foi superada... e é preciso que você



This document has been created with a DEMO version of PDF Create Convert
(http://www.equinox-software.com/products/pdf_create_convert.html)
To remove this message please register.

 caminhe sozinha né?” (L. 56-60/sessão 1)

(12) psi “nós finalizamos esta etapa né? outras poderão surgir/ não é

verdade? lembre-se que você é psicóloga e sabe que o inconsciente ele é

inesgotável né? os objetivos que você propunha no início do tratamento

do acompanhamento foram satisfeitos... né? foram alcançados... em

outros momentos de sua vida poderão surgir outros né? e você poderá

voltar recorrer a psicoterapia ou a minha pessoa ou a outra pessoa não

é?” (L. 49-53/sessão 3)

(13) pac “você tem amor (3s) é diferente (9s) acho que é o que

diferencia... a profissão de psicólogos de outras profissões... porque/ não

desmerecendo né?”

psi “[huum]” (L. 110-112/sessão 1)

Os trechos de 11 a 13 chamam a atenção por dois motivos. Primeiro, embora em sua

estrutura externa constituam perguntas, na verdade sugerem ações que o outro precisa implementar

em sua vida para que a mesma torne-se melhor. Um outro aspecto relevante é o uso do “né” ou “não

é”, o que se pode denominar de perguntas negativas em busca de respostas positivas. Fazendo isto

os interlocutores estão, na essência, buscando a concordância do outro, ou seja, por meio de uma

pergunta negativa buscam obter uma resposta positiva o que demonstraria a concordância entre

ambos. Daí o motivo porque a psicoterpeuta recorre de maneira tão freqüente a esta estratégia 7,

que diz respeito ao interesse em pressupor, levantar termo em comum e zonas de interação entre os

interactantes. Das 58 ocorrências registradas, a terapeuta foi responsável por 77,6% em detrimento

dos 22,4% da paciente. A cada resposta afirmativa à pergunta negativa demonstrava o nível de

cooperação entre ambas e a sintonia na relação psicterapeuta-paciente.
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O fragmento 13 apresenta uma outra característica, apontada por BATESON (1998) como

pseudo sentimento, quando a paciente agradece à terapeuta pela atenção dispensada, pelo amor com

que foi tratada nos anos de vivência terapêutica. Os pseudos sentimentos trazem em si reais

sensações, frutos do relacionamento estabelecido no set terapêutico, contexto, no qual a linguagem

verbal e não verbal tem uma inquestionável importância para a satisfação dos interesses dos

envolvidos, trazendo consigo a solução de questões essenciais para paciente e terapeuta. Ao

satisfazer os desejos do outro, os interlocutores correspondem aos interesses das faces envolvidas

na interação, o que leva a uma interlocução bem sucedida.

Mais uma demonstração da importância do uso de perguntas na sessão terapêutica pode-se

constatar na recorrência à estratégia 13, que se realiza na interação social através de apresentação e

perguntas por razões. Ocupa o terceiro lugar em termos de uso, representando um total de 19,3%,

dos 192 registros das ocorrências de estratégias de polidez positiva. No entanto, como os próprios

dados mostram do quantitativo de 37 registros da estratégia 13, a psicoterapeuta faz uso de apenas

37,8% (24,3% perguntas por razões e 13,5% apresentação de razões) enquanto a paciente, 62,2%. O

que há de mais relevante na apresentação destes dados é que apenas a psicoterapeuta recorre a esta

estratégia de polidez para fazer perguntas. A paciente predominantemente responde às

investigações da psicoterapeuta. Isto vem para confirmar que os papéis são bem definidos. Sobre os

quais a psicoterapeuta tem a função de fazer perguntas e a paciente, a de respondê-las. No entanto,

isto não acontece de forma mecânica, mas interativa. 

A uma certa altura dos diálogos, mais especificamente na sessão 3, exemplo 7, apresentado

acima, pode-se perceber com precisão a relação dos papéis sociais, quando a psicoterapeuta

direciona-se a sua paciente da seguinte forma: “lembre-se que você é psicóloga e sabe que o

inconsciente ele é inesgotável né?”. As palavras “psicóloga” e “inconsciente” localizam e

identificam os interactantes e o meio discursivo em que se inserem. Apesar deste fato, neste jogo



This document has been created with a DEMO version of PDF Create Convert
(http://www.equinox-software.com/products/pdf_create_convert.html)
To remove this message please register.

lingüístico há apenas uma psicóloga e uma paciente, com funções bem precisas. Em alguns

momentos a psicoterapeuta age de maneira a constituir-se em um alter ego de sua paciente, através

de seus comentários e principalmente de suas perguntas, revestida da “indumentária” que a

profissão lhe proporciona.

Outras estratégias, em bem menor escala como a 2, 5 e 6 demonstram a busca de uma

sintonia entre as interactantes e a tentativa de satisfazer os desejos da face do outro. Há, entretanto,

algo revelador com relação à estratégia 6, que pode ser constatado nos trechos abaixo:

(14) psi “você está se sentindo à vontade?”

pac “((ri)) estou... mas assim...”

        psi “ [mais ou menos não é? não está se   

               sentindo tão à vontade é isso?” (L. 128-130/sessão 1)

(15) psi “se sente pronta?”

pac “ me sinto mas... é porque é um espaço muito bom ((ri))”

psi “[não é pelos

               conflitos agora”

        pac “[não]”

        psi “mas pela... pela questão de ser... uma coisa prazerosa para você

                né?”

        pac “[é é]” (L. 27-31/sessão 2)

Como se vê, apesar da estratégia 6 ter sido pouco utilizada, 3 ocorrências no total, das quais

2 encontram-se logo acima, têm grande significado no que diz respeito às relações de poder. A

conjunção adversativa, utilizada nos exemplos 14 e 15, traz consigo um conjunto de significações,
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neste caso específico a de preservação da face, ao evitar entrar em desacordo com a interlocutora ou

dar uma resposta negativa. É importante lembrar que os dados foram coletados de uma interação

entre duas pessoas, cujas identidades neste contexto, conferem uma relação assimétrica. Daí o fato

da psicoterapeuta não ter recorrido nenhuma vez a este subterfúgio, em detrimento das três vezes

em que a sua paciente optou por recorrer. Nesta relação, os papéis não só se definem pela

apropriação dos discursos, às vezes implicitamente divergentes, mas pelas retomadas às estratégias

de polidez, cuja função é proteger as faces da falante e ouvinte. Todavia, é historicamente admitido

que conhecimento formal é símbolo de poder. Acobertada por este conhecimento, a psicóloga (neste

contexto Clara) se desobriga de recorrer as white lies, ao passo que a paciente (Joana) utiliza esta

estratégia. E ao fazê-lo protege as faces envolvidas no discurso, tanto a sua quanto a da psicóloga. 

Vale lembrar aqui dos três fatores sociológicos, apresentados por Brown e Levinson (1987:

15), de extrema relevância na determinação do nível de polidez utilizada relação falante-ouvinte,

são eles: a distância social entre um e outro, o poder relativo do ouvinte e do falante e o grau de

imposição envolvido numa determinada cultura. No discurso terapêutico o primeiro e o terceiro

fatores sociológicos são equacionados de modo a não trazer nem ônus nem bônus às partes

envolvidas na interação. No entanto a relação assimétrica representada pelo poder relativo do

ouvinte e falante é determinante na seleção das estratégias ao longo das sessões.

Um outro aspecto importante no discurso da psicoterapeuta é que apesar do poder a ela

conferido, por razões supracitadas, ela cria uma ponte de convergência entre as máximas de Grice e

as estratégias de polidez positiva. Isto se dá em detrimento da contraposição das Máximas

Conversacionais e as estratégias de polidez verbal. A psicoterapeuta consegue, em seu discurso,

fazer uso das máximas griceanas sem deixar de recorrer às estratégias de polidez positivas, o que

pode ser conferido na Tabela 1. De acordo com os dados apresentados nesta tabela, vê-se que a

psicóloga é responsável por 143, que corresponde a 74,5% das recorrências às estratégias de
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polidez positiva, ao passo que a paciente recorreu apenas 49 vezes, ou seja, 25.5%. Isto salienta a

possibilidade de haver, no discurso terapêutico, a cooperação polida para a expressão real do outro,

sem a violação das Máximas Conversacionais, atenuando, assim, os atos de ameaça às faces

envolvidas na interlocução. 

Por fim, a última estratégia de polidez positiva registrada na Tabela 1, não menos importante

para o bom andamento das relações sociais, é o ato de oferecer e receber presentes, de maneira

concreta ou abstrata. Optou-se por fazer um registro maior desta estratégia, visto que merece uma

análise mais apurada. Abaixo tem-se o fragmento da sessão 1, em que a paciente dá um presente a

psicoterapeuta:

Exemplo de entrega de presente e as estratégias interativas utilizadas pra este
fim
049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

pac: eu fiquei pensando também... fazendo uma avaliação né? o que seria de mim todo

esse tempo se não tivesse tido você no meu caminho (2.3s) também... então você me

ajudou muito nesta trajetória (2.6s) e assim eu sempre pensava... assim eh... ah (3.4s)

eu queria que ela nunca esquecesse de mim ((ri))

psi:      [é claro que eu não vou esquecer  né Joana? o paciente

que fica com a gente cinco anos como você foi... nunca faltou uma sessão né?... sempre

muito motivada... resistência... a gente viu muito pouca resistência em relação a você...

e também quero dizer que... finalizou este momento... qualquer momento que você

precise retomar sua psicoterapia... você retoma... até porque o inconsciente... ele é

inesgotável... né? a gente vai ter sempre alguma coisa... pra querer trabalhar mas neste

momento com a demanda que você veio... muita coisa já foi superada... e é preciso que

você caminhe sozinha né?

pac:     [((ri)) eu trouxe isso aqui... uma lembrança (5.3s) será que eu me esqueci ((fala

consigo mesma)) (3s) (                      )

psi: é que hoje também não é a última sessão não é Joana? 

pac:                                                                               [é é ((ri))... era uma mensagem

tão bonita... mas eu vou trazer na próxima... ahan... acho que ficou em cima da mesa

psi: porque essa também não era a última sessão

pac: ((ri)) eu trouxe uma lembrancinha
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068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

psi: hum... trouxe uma lembracinha pra mim foi... eu vou ver a lembrancinha e você vai

falar porque trouxe (2.1s) falar desse presente pra mim

((ouve-se o barulho de um embrulho sendo aberto)) hummm... bonitos brincos... fale-me

um pouco sobre eles...

pac: foi... eu queria dar alguma coisa que ficasse... que demorasse a acabar ((ri))

psi:                                                      [realmente vai

demorar muito... muito lindo... muito lindo

pac: depois eu achei assim... ele::... parecido com você

psi:  realmente

pac:      [estas pérolas ((ri))

psi: o que significa pérolas para você?

pac: jóia

psi: jóia ...

pac: ((ri)) eu queria poder dar uma verdadeira né? 

psi: mas esta é muito bonita

pac:                                   [mas

psi:                                       [estilo indiano né?

pac: é

psi: muito linda...  muito linda... então essa

pac:                                               [não sei se este é seu gosto

psi: é o meu gosto sim/ então essa... esse presente/ primeiro você quer alguma coisa

que não acabe com facilidade... não é? e uma jóia não é? jóia também tem muito

significado... mas qual seria o significado maior para você de ter trazido algo que não

se acabasse em uma pérola?

pac: humm... ai (8.1s) queria poder dar uma coisa assim de maior valor né? mas

minhas condições não permitem.

psi: mas isso tem muito valor

pac:                                   [((ri))

psi: porque traduz o sentimento que você está colocando durante esses cinco anos de

psicoterapia né? está finalizando nestas duas últimas sessões (34s)

O fragmento acima é bastante representativo para o que nos propomos analisar. Optou-se
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por apresentá-lo na íntegra, embora longo, pois se fossem feitos muitos cortes poderiam

comprometer o sentido da conversação e dos enunciados em menor escala.

Nesta parte da sessão o sentido da entrega do presente é muito explorado. O termo presente

é utilizado aqui em diferentes sentidos. Brown e Levinson (1987:129), ao enunciar a 15a. estratégia

de polidez positiva “dê presentes”, sugerem os vários sentidos que o termo presente possa adquirir.

Pode significar o ato dos interlocutores se presentearem com objetos concretos, mas também a troca

de elogios, ao demonstrarem que o outro é um indivíduo admirável. Isso pode ser observado em

diferentes pontos do fragmento acima, como pode ser visto nos trechos seguintes:

(15) pac “o que seria de mim todo esse tempo se não tivesse tido você no

meu caminho (2.3s) também... então você me ajudou muito nesta

trajetória (2.6s) e assim eu sempre pensava... assim eh... ah (3.4s) eu

queria que ela nunca esquecesse de mim ((ri))” (L.49-52)

(16) psi “é claro que eu não vou esquecer  né Joana? o paciente que fica

com a gente cinco anos como você foi... nunca faltou uma sessão né?...

sempre muito motivada... resistência... a gente viu muito pouca

resistência em relação a você (...)” (L. 52-53)

(17) pac “((ri)) eu trouxe isso aqui... uma lembrança (L. 61)

(18) psi “hummm... bonitos brincos... fale-me um pouco sobre

eles...(L.70-71)

(19) pac “foi... eu queria dar alguma coisa que ficasse... que demorasse a

acabar ((ri))”

psi “[realmente vai demorar muito... muito lindo... muito lindo” (L. 72-

74)
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Nos exemplos apresentados acima a paciente oferece presentes à psicóloga, um na forma de

elogio e outro concretizado pelos “brincos de estilo indiano”. De imediato a psicóloga oferece

“outros presentes” em retribuição aos recebidos, um na forma de agradecimento e outro na forma

de elogio pelo que fora recebido. Esta contrapartida da psicóloga é essencial para a manutenção de

uma interação eficaz. Caso essa contrapartida da psicóloga não ocorresse poder-se-ia dizer que a

psicóloga ficaria em débito em relação à paciente. Leech (1983) denomina este tipo de

relacionamento custo e benefício, pois de acordo com a Máxima de Modéstia, o indivíduo para ser

polido deve, ao receber um elogio, “minimizar o enaltecimento de si mesmo e maximizar o

enaltecimento do outro”. Caso a psicóloga, neste exemplo, optasse por não retribuir o elogio e ainda

concordasse com o interlocutor, afirmando que realmente ela exerce um papel muito importante na

vida da paciente e que é uma excelente profissional, estaria se criando um duplo débito. Além disso

correria o risco de ser vista como deselegante, fato este que feriria diretamente sua face positiva.  É

para evitar esse duplo débito ou custo que o ouvinte, ao receber presentes, seja na forma concreta,

seja na forma de elogios, precisa retribuir ao outro. 

 Observe-se que a pessoa que dá o presente é a paciente, o que demonstra a sua necessidade

de aceitação por parte de sua interlocutora. No caso dos brincos, além de dá-los, ela faz uma

ressalva ao falar das pérolas de que se constituem os brincos “eu queria poder dar uma verdadeira

né?” ao que a psicóloga responde “mas esta é muito bonita”. Um outro dado importante neste

fragmento da sessão é o que diz respeito às regras de polidez enunciadas por Lakoff. Como se pode

ver, a paciente está grande parte do tempo criando situações nas quais ela possa expressar sua

simpatia pela ouvinte. Esta é a estratégia denominada camaradagem por Lakoff, e indica um grau

de formalidade mínimo em comparação com as outras duas estratégias formalidade e deferência.

A psicóloga, por sua vez, apesar da recorrência à camaradagem, demonstra uma certa distância com

sua interactante na forma como apresenta as idéias e como faz as intervenções. Uma prova disto é a
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baixa freqüência com que a psicoterapeuta faz uso dos pronomes “eu” e “você”, em contraposição

com a paciente que os usa com uma certa abundância. 

Outros aspectos do fragmento sobre o presente oferecido pela paciente à psicóloga, coletado

da sessão 1, serão retomados nas discussões sobre as estratégias de polidez negativa. 

3.2.2 Estratégias de polidez negativa e atos de ameaça a face

Optou-se por expor num item separado as estratégias de polidez negativa e os atos de

ameaça a face, pois diferente das estratégias de polidez positivas ocorrem em bem menor escala.

Esses dados podem ser conferidos nas tabelas 2 e 3.

TABELA 2: Ocorrência das Estratégias de Polidez Negativa ao longo das
sessões:

Estratégias Total por

usuário

Total

Geral

%

(total por

usuário)

%

(total geral)

estratégia 2: utilizar

perguntas, rodeios.

psi: 4

pac:  3

7 psi: 57,2%

pac: 42,8%

43,7%

estratégia 4: minimizar a

imposição.

psi: 6

pac: ----

6 psi: 100%

pac: 0%

37,6%

estratégia 5: manifestar a

deferência.

psi: ----

pac: 3

3 psi: 0%

pac: 100%

18,7%

Total geral de ocorrências de Estratégias de Polidez Negativa: 16 (100%)

Comparando-se as tabelas 1 e 2 percebe-se a disparidade numérica na ocorrência das

estratégias. Enquanto as estratégias de polidez positiva alcançaram um total de 192 registros de
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ocorrências (Tabela 1), há apenas 16 registros de polidez negativa (Tabela 2). Este resultado dá

margens a alguns comentários. Em primeiro lugar, o uso das estratégias de polidez negativa em

larga escala, numa determinada interlocução, demonstra o alto grau de indiretividade entre os

interlocutores, o que não se confere nas sessões analisadas. Isto explica o motivo pelo qual a

psicoterapeuta utiliza abundantemente estratégias de polidez sem deixar de adotar, em seu discurso,

as Máximas Convesacionais. Além disso, não se criou nenhum ponto de contraposição entre as

máximas griceanas e as estratégias de polidez. Vale lembrar que uma sessão psicoterápica tem

características pré-determinadas, e uma dessas características é o tempo de conversação, diferente

de uma conversação em que os interlocutores não têm preocupação com o tempo. Isto pode ser

observado abaixo:

(20)  psi “ainda temos dez minutos Joana” (L. 209/sessão 1)

(21) psi “você queria finalizar a sessão já?” (L. 211/sessão 1)

(22) psi “ainda temos mais dez minutos né? vamos aproveitar” (L.

213/sessão 1)

(23) psi “mas... Joana chegamos ao fim viu... por hoje e até terça... tá

certo? tenha uma boa semana” (L. 295/sessão 1)

 (24) psi “ok Joana... vamos ficar por aqui... até a próxima sessão” (L.

236/sessão 2)

Dos excertos 21 ao 24 vêem-se exemplos do uso da estratégia de polidez negativa 4. Ao

utilizá-la, a psicoterapeuta dá uma ordem de maneira indireta, o que Brown e Levinson (1987:

176-178) definem como minimização da imposição. Os seis casos de ocorrência desta estratégia ao

longo das sessões devem-se unicamente à psicoterapeuta. Esta é uma marca do uso do poder a ela
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conferido, mas de maneira indireta. O que, além de confirmar a existência de uma ordem

pré-estabalecida, demonstra a preocupação da psicoterapeuta em mitigar seus atos de fala, ou seja,

de atenuar a força ilocucionária de suas palavras, o que gera uma suavização da ordem. Esta ação

reduz os riscos para os participantes, por exemplo, de autocontradição, recusa, prejuízos à face ou

possíveis conflitos. Dessa forma, a mitigação tem, como afirma Caffi, uma clara ligação com a

noção de ‘Atos de Ameaça a Face’ de Brown e Levinson, neste caso, a preservação das faces

envolvidas na conversação. Assim, ao fazer uso da mitigação que, neste contexto, equivale à

estratégia de polidez negativa 4, a psicoterapeuta implicitamente confirma haver uma ordem no

discurso terapêutico, na qual ela tem o poder, através da negociação, de direcionar ações. 

A estratégia de polidez negativa 5 traz de volta o caso da relação de dar e receber presentes. 

(25) pac “eu queria poder dar uma verdadeira né?” (L. 81/sessão 1)

(26) pac “humm... ai (8.1s) queria poder dar uma coisa assim de maior

               valor né? mas minhas condições não permitem”

        psi “mas isso tem muito valor”

pac “[((ri))”

        psi “porque traduz o sentimento que você está colocando durante

               esses cinco anos de psicoterapia né? está finalizando nestas duas

               últimas sessões (34s)” (L. 92-97/sessão 1)

Esta estratégia de polidez negativa, denominada de acordo com Brown e Levinson (1987:

178-187) como estratégia para manifestar deferência, tem a função de preservar a face de quem

oferece o presente pela informação implícita “se eu pudesse eu daria algo de bem mais valor” e tem

a função de preservar a face daquele que recebe o presente ao conter implicitamente a informação
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“pela sua importância você merece algo bem melhor do que o que eu lhe estou dando”. É o que

Leech (1983) considera a relação custo benefício entre interactantes. Na medida em que o

interlocutor afirma “eu queria poder dar uma coisa assim de maior valor, mas minhas condições

não permitem” ela gera um custo a si própria e um grande benefício àquele que recebe o presente.

Aqui percebe-se a confluência de duas Máximas de Polidez, a Máxima de Generosidade e a de

Aprovação. A psicoterapeuta, por seu turno, tendo como base regras estabelecidas

socioculturalmente, faz uso da Máxima de Discernimento ao elogiar o presente recebido nos

exemplos 18, 19 e 26. No exemplo 26, ela é mais precisa no enaltecimento do presente recebido

“mas isso tem muito valor(...) porque traduz o sentimento que você está colocando durante esses

cinco anos de psicoterapia” .  Ao elogiar o presente recebido maximiza o enaltecimento da pessoa

que lhe deu o presente, além de elogiá-la indiretamente.

 Apesar da maciça presença de estratégias de polidez, principalmente as positivas, nas

sessões, registrou-se também as ocorrências de atos de ameaça a face negativa do ouvinte e

falante, mas em bem menor escala, o que pode ser observado na Tabela 3:

TABELA 3: Ocorrências de Atos de Ameaça a Face (AAF)
AAF negativa do ouvinte Total por

usuário

Total

geral

%

(total por

usuário)

%

(total

geral)

I – (a) ordem e solicitação psi: 10

pac: ----

10 psi: 100%

pac: 0%

83,4%

I – (b) sugestão ou conselho psi: 2

pac: ----

2 psi: 100%

pac: 0%

16,6%

Total de ocorrências de Atos de Ameaça a Face Negativa do Ouvinte: 12 (100%)

AAF negativa do falante

Total por

usuário

Total

geral

% %

I – (a) expressando agradecimento psi: 3 4 psi: 75% 100%
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pac: 1 pac: 25%

Total de ocorrências de Atos de Ameaça a Face Negativa do Falante: 4 (100%)

Os resultados apresentados na tabela 3 evidenciam as normas que dão suporte ao discurso

institucionalizado. Na assimetria entre psicoterapeuta e paciente, aquela se reveste do poder que o

conhecimento e a instituição de saúde lhe conferem para dar ordem, fazer solicitações, dar

sugestões ou conselho a paciente. De modo que, das 12 ocorrências dos atos de ameaça a face do

ouvinte, 100% deve-se a psicoterapeuta. Entretanto, mesmo as ordens registradas nas sessões não

têm outro intuito a não ser o de estimular no outro a cooperação para que a conversação tenha

fluência, como se pode ver em alguns dos exemplos a seguir:

(27) psi “(...) mas fale-me... o que é que você pensou? o que é que você

                pensou sobre esta sessão?” (L. 29-30/sessão 1)

(28) psi “hum... trouxe uma lembracinha pra mim foi... eu vou ver a

              lembrancinha e você vai falar porque trouxe (2.2s) falar desse

              presente pra mim” (L. 68-69/sessão 1)

(29) psi “agora fale como é que você está se sentindo que melhora muito 

                né?” (L. 137-138/sessão 1)

 (30) psi “(...) fale sobre isso... você teria alguns conteúdos ainda que

                mereciam ser trabalhados?” (L. 24-26/sessão 2)

A ordem é interpretada por Brown e Levinson (1987: 65-66) como um poderoso ato de

ameaça a face, no entanto a psicoterapeuta faz uso dela de forma que não causa uma pressão em sua

interlocutora, mas a estimula a participar ativamente da interação. É o caso do exemplo 25, que
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conjuntamente com a ordem há, no enunciado uma pergunta, deixando assim a paciente mais livre

para responder afirmativamente ou negativamente. Muito embora esta pergunta, como já foi

discutido acima na estratégia de polidez positiva 7, espera da interlocutora uma resposta afirmativa,

diferente da ordem seguida da pergunta no exemplo 30. 

No que diz respeito aos atos de ameaça a face do falante foram registrados 4 casos dos quais

três deles foram proferidos pela psicoterapeuta, todos eles relacionados ao presente recebido.

Embora na sua estrutura sentencial apresente elogios ao presente, traz consigo, na sua implicitude

agradecimento pela ação da paciente, como se pode constatar nos exemplos abaixo:

(31) psi “hummm... bonitos brincos... fale-me um pouco sobre eles” (L.

70-71/sessão 1)

(32) psi “mas esta é muito bonita” (L. 82/sessão 1)

Diferente da paciente, que em seu enunciado efetua explicitamente um agradecimento, visto

no exemplo 33:

(33) pac “agradecer assim... todo esse tempo... que nós passamos... aqui

((ri)) é muito difícil assim porque a gente/ estamos encerrando né?” (L.

19-20/sessão 2)

Os dados apresentados nas tabelas 1, 2 e 3, podem ser sistematizados de acordo com as

tabelas 4 e 5:

TABELA 4: Ocorrência Total das Estratégias
Total por

usuário 

Total %

(total por

%

(total geral)
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usuário)

Estratégias de

Polidez Positiva

psi: 143

pac: 49

192 psi: 68,8%

pac: 23,5%

92,3%

Estratégias de

Polidez Negativa

psi: 10

pac: 6

16 psi: 4,8%

pac: 2,9%

7,7%

Total Geral de ocorrências das Estratégias de Polidez (Positiva e Negativa): 208

TABELA 5: Ocorrência Total dos AAF
Total por

usuário 

Total %

(total por

usuário)

%

(total geral)

AAF negativa do

ouvinte

psi: 12

pac: ----

12 psi: 75%

pac: 0%

75%

AAF negativa do

falante

psi: 3

pac: 1

4 psi: 18,8%

pac: 6,2%

25%

Total de ocorrências dos Atos de Ameaça a Face Negativa (do Ouvinte e Falante): 16

Os resultados apresentados nas tabelas 4 e 5 dão uma idéia precisa de como o discurso

terapêutico é estruturado a partir da noção de estratégias lingüísticas. É um discurso que prioriza a

diretividade, isto sendo comprovado no momento em que se compara 92,3% das recorrências às

estratégias de polidez positiva em contraposição a 7,7% das estratégias de polidez negativa. Deste

quantitativo, 68,8% equivale ao uso que a psicoterapeuta faz da polidez positiva. Isto permite-lhe

ser direta em suas colocações, obedecendo as Máximas Conversacionais (Grice, 1982) sem deixar

de levar em consideração as Máximas de Polidez (Leech, 1983) e o uso das Estratégias de Polidez

Positiva (Brown e Levinson, 1987). Agindo desta forma ela consegue proporcionar, em conjunto

com a paciente, um diálogo fluente, contribuindo para a cooperação mútua e a satisfação das

necessidades de ambas, psicoterapeuta e paciente.

As marcas de poder são apresentadas de modo a não pressionar a interactante, atingindo,
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assim a face negativa. Há, ao longo das sessões uma tendência de minimização da imposição, o que

permite à paciente uma certa mobilidade nas respostas e nas solicitações da psicóloga. Isto é

possível porque, apesar da relação assimétrica, há aqui, nos termos de Lakoff, um baixo nível de

formalidade em contraste com uma inquestionável camaradagem, revelada na simpatia com que

as interlocutoras se relacionam. 

Estas observações não se encerram em si só, visto que demonstram a forma como este

discurso institucional é sistematizado, sustentado por regras sociculturalmente determinadas para o

bom andamento desta interação. Revelam como os interlocutores buscam e oferecem formas de se

relacionarem sem necessariamente ameaçarem a face do outro, mas pelo contrário buscando

salvaguardarem as faces envolvidas no processo conversacional. Estes dados tornam possível

afirmar que “a teoria da polidez é uma forma potencialmente útil de abordar o discurso institucional

o que pode nos tornar aptos a começar a construir uma definição mais explícita da natureza das

normas institucionais e interpretar o comportamento interacional das relações de poder nestes

contextos institucionais” (Harris, 2003). Isto aplica-se precisamente ao discurso terapêutico, que se

realiza não só no interior do set terapêutico, mas também fora dele. Nele as normas são

estabelecidas de modo a facilitar a busca de soluções para as frustrações e a satisfação de desejos

provenientes das faces positiva e negativa dos interlocutores envolvidos.
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4.0 CONCLUSÃO

O objetivo principal d este trabalho foi analisar a sessão de psicoterapia a partir de sua

estrutura interna, sem desconsiderar a estrutura externa e a elaboração do discurso terapêutico.

Com relação à estrutura, pode-se observar que, como toda e qualquer relação institucional,

há normas a serem seguidas. A compreensão e aceitação ou reconstrução destas normas servem de

base para uma interação bem sucedida e, conseqüentemente, para que o tratamento obtenha bons

resultados. Para que isto ocorra é necessário que os sujeitos da interação, a partir dos papéis sociais

assumidos – pscoterapeuta e paciente–, estejam de acordo com o que venha a ser estabelecido.

Assim a noção de enquadres (introduzida por Bateson e desenvolvida por Goffman) é bastante

ampliada no interior de uma sessão de psiconterapia, já que como esta, os footings podem ser

negociados e, como fruto desta negociação, sofrer modificações ou não. A sessão de psicoterapia,

não só em sua estrutura interna, mas também e até na sua estrutura externa pode sofrer

modificações. Desde de que isto favoreça o crescimento ou amadurecimento das pessoas engajadas

no processo terapêutico

A percepção dos enquadres tem uma importância tal para a consolidação da relação

terapeuta-paciente ao ponto de Bateson (BATESON, 1998:68) afirmar que “A dependência da

psicoterapia na manipulação dos enquadres se deve ao fato de que a terapia é uma tentativa de

modificar os hábitos metacomunicativos do paciente. Antes da terapia, o paciente pensa e atua em

termos de um certo conjunto de regras para a construção e compreensão de mensagens. Depois de

uma terapia bem sucedida, ele age em termos de um conjunto diferente de tais regras.” É esta

possibilidade de flexibilidade que confere ao processo terapêutico um caráter dialógico por

natureza, independentemente da abordagem teórico-metodológica seguida pelo psicoterapeuta.
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Evidentemente há abordagens em que se permite uma maior interlocução verbal do que em outras.

Um bom exemplo disto é a diferença do comportamento verbal característico de uma sessão de

psicanálise clássica de linha freudiana e uma sessão de tendência rogeriana. No entanto as

diferenças não permitem ao observador fazer uma escala de valores quanto a sua relevância para a

cura dos desvios de comportamento do paciente. A menor interlocução não significa dizer uma

menor participação na vida do interactante. 

Apesar das diferenças de perfil quanto ao comportamento verbal dos interactantes em uma

sessão terapêutica, é possível, a partir das observações feitas no corpus coletado, elencar um

conjunto de características essenciais a sua estruturação, são elas: o encerramento de uma sessão

tem a tendência maior em ser marcado do que a abertura, já que a psicóloga indica o fim da sessão

ou convida a paciente para dar continuidade a interação na sessão seguinte; não existe uma ordem

fixa quanto aos temas abordados ao longo da sessão; não existe uma predeterminação quanto à

quantidade de temas abordados; não existe uma predeterminação quanto ao tempo disponibilizado

para cada sessão, embora a tendência seja de uma duração média de meia hora; os tópicos, numa

mesma sessão, podem ser retomados entre si; e, por fim, os tópicos podem ser retomados de uma

sessão para outra. 

É importante salientar que nas sessões de psicoterapia que seguem diferentes abordagens

pode haver, também, diferenças em sua estrutura interna (a participação dos interactantes, seu

comportamento verbal) e externa (a distribuição dos móveis no consultório). Todavia, isto não

invalida este trabalho, visto que a diferença de uma abordagem para outra ocorre mais na forma e

não na substância da relação terapeuta-paciente. A meta principal desta relação é a busca da cura ou

da compreensão das perturbações que acometem o paciente, ou como afirma BATESON (1998), a

modificação dos hábitos metacomunicativos.

No que diz respeito ao discurso terapêutico, sua construção e constituição, só é possível sua
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materialidade com a existência de pelo menos dois interlocutores: o psicoterapeuta, a quem é

conferido, pelo conhecimento acadêmico e profissional, o poder de dirigir perguntas, formular e

expressar verbalmente suas conclusões para seu enunciatário. A segunda pessoa é o paciente, sua

função na construção do discurso terapêutico é expressar verbalmente ou não-verbalmente suas

sensações, idéias e dúvidas que o afligem. 

Daí a importância da interação verbal para a construção da relação terapeuta-paciente, pois é

especialmente através da verbalização do que tem perturbado o paciente que o terapeuta pode, de

maneira mais rápida, aproximar-se dele. Não se quer dizer aqui que a verbalização é o único meio

de ambos, terapeuta e paciente, se expressarem, pois sabe-se que a comunicação não verbal (gestos,

ritmo e tom da fala, movimentos corporais, etc) tem uma importância crucial nas relações sociais

para a construção de significados. No entanto, a ênfase deste trabalho foi a participação dos sujeitos

do discurso enquanto verbalização ou ausência da verbalização (expressa nas pausas ou  silêncio). 

Com relação às estratégias interativas, as analisadas no trabalho foram as de polidez positiva

e negativa. O uso das estratégias é, na verdade, uma busca de satisfazer determinadas necessidades

das faces (positiva e negativa). Sabe-se que em determinados momentos da interação, as pessoas

ferem algumas Máximas Conversacionais para serem polidos com seu interlocutor. Assim é muito

possível que alguém, na tentativa de ser gentil ou de satisfazer o desejo da face positiva do outro,

possa enunciar “Seu cabelo está muito bem hoje.”, embora não pense verdadeiramente desta forma.

Há aqui claramente uma violação da máxima de verdade. Violações como esta são muito

perceptíveis no dia a dia e por conta disso Brown e Levinson (1987: 214) sugeriram uma lista de

violações das máximas conversacionais e as estratégias de polidez equivalentes às violações. Neste

trabalho, o que se observou foi, especialmente por parte da psicoterapeuta, um equilíbrio entre o uso

de estratégias de polidez sem, por isso, violar as máximas conversacionais. Isto favoreceu o sucesso

da interação social. 
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Os resultados observados evidenciam que o uso das estratégias lingüísticas de polidez tanto

positiva quanto negativa pode estar atrelado às Máximas Conversacionais não necessariamente

numa relação de contraste. Esta possibilidade de convergência favorece a comunicação e o que é

mais importante facilita a expressão dos interactantes na sócio-interação, que na sessão terapêutica

é primordial para alcançar os objetivos estabelecidos. Um outro aspecto observado é que quão

maior a quantidade e variedade das estratégias de polidez utilizadas, menor é a recorrência aos

AAF. Isto pode ser conferido na disparidade entre o número de ocorrências de estratégias de

polidez positiva e negativa num total de 208, contra 16 ocorrências de atos de ameaça a face.

Agindo dessa forma, os interactantes promovem uma aproximação maior, na medida em que

aumenta a camaradagem e diminui a formalidade (cf. Lakoff, 1975).

Como se vê, a complexidade do discurso terapêutico dá margem a muitos estudos, ao se

levar em consideração as diferentes variáveis que podem interferir nos resultados. Entre elas, a

abordagem terórico-metodológica com suas especificações; o próprio set terapêutico e sua

constituição física; a quantidade de interlocutores, se apenas um terapeuta ou mais de um, ou se a

terapia é individual ou de grupo, entre outras variantes de cunho sócio-econômico são construtos

sociais geradores de sentidos. No entanto, o essencial do discurso terapêutico continua sendo seus

sujeitos (terapeuta e paciente), os objetivos a que se determinam a alcançar através de encontros

cuja freqüência é negociada por estes sujeitos.

Certamente são necessários mais estudos que busquem dar conta da complexidade do

discurso terapêutico e a sua importância para desvendar os segredos ou mesmo o que é expresso na

e pela linguagem verbal e não-verbal. O que este estudo buscou abordar foram algumas

características lingüísticas que estruturam o discurso terapêutico, levando em consideração os

sujeitos que as veiculam na tentativa de cooperarem entre si. Apesar de suas limitações, pode

fornecer subsídios não só para os interessados na sócio-lingüística interacional, mas também e
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especialmente para os profissionais da área de saúde mental e de áreas correlatas.

Considera-se que o trabalho aqui realizado tenha, de modo especial, dois pontos positivos:

primeiro, pauta-se numa proposta humanística, isto é, não se propôs analisar o evento de fala per se,

mas enfatizar uma perspectiva que privilegiou o ponto de vista dos indivíduos nele envolvidos.

Segundo, por suas contribuições teórico-práticas para o estudo do discurso terapêutico, área ainda

carente de pesquisa, pelo menos no modelo de análise que se buscou trabalhar. A maioria dos

estudos sobre o discurso terapêutico tem se centrado na observação da coerência conversacional,

principalmente no discurso psicótico, e não nos aspectos aqui valorizados. Por fim, vê-se como

contribuição maior deste trabalho o fato dele ser fundamentado numa perspectiva interdisciplinar,

buscando aplicar conceitos da Sócio-lingüística Interacional à Psicologia Clínica. Demonstra, desse

modo, a importância e a necessidade dos profissionais ligados a estas áreas, a relevância do uso

adequado de estratégias lingüísticas e o respeito às Máximas Conversacionais, sem necessidades de

contrapô-las.
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ANEXOS
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Anexo1: TRANSCRIÇÃO DAS SESSÕES DE PSICOTERAPIA

PRIMEIRA SESSÃO – DIA 10/12/2002 – Tempo total de duração: 25min e 30 seg
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((A psicóloga inicia a sessão perguntando como a paciente está se sentindo, ao que ela
responde)):
pac: melhor
psi: como é melhor?
pac: ((ri)) ai ... deixar ver ... com mais ânimo pra viver ....
psi: isso quer dizer o quê? que está mais motivada é? (6s) ((ri)) fale-me (fica aí rindo)?
pac: ((ri)) é (3s) é é mais tranqüila (3.52s) com mais alegria
psi: está fazendo uso da medicação ainda Joana?
pac: ainda
psi: (                        ) (5s)
pac: sim ... meu menino fez as provas...  vestibular ... aí está esperando o resultado 
psi: a Fesp saiu ontem não foi?
pac: foi ... mas ele fez pra rural
psi:     [ah tá (3s) há expectativa de que ele (                    )?
pac: ((ri)) (2.8s) vamos ver né... é o primeiro vestibular que ele faz (5.3s)
psi: ele tá na expectativa de que vai passar?
pac: (3.9s) mais ou menos... porque ele não... não se dedicou tanto não... fez mais como
experiência mesmo (2.5s) mas já foi uma surpresa ele passar na primeira fase... aí ele
ficou animado ((ri))
psi: ele passou bem?
pac: passou... ele ficou em duzentos e setenta e pouco
psi: são Quantas vagas?
pac: não sei se são setenta ou oitenta
psi:  ah ... pode ser que ele consiga né?
pac:  [é]                                             [huum... agora ele é assim... na redação ele se sai
super bem (2.2s) gostou da redação
psi: a redação também é uma coisa que aumenta muito a pontuação né?
pac:        [é é (6s) eu pensei muito nessa sessão
psi: pensou o quê? Qual foi a expectativa que ela lhe trouxe? pra mim é como eu não
tivesse sendo gravada... mas fale-me... o que é que você pensou? o que é que você
pensou sobre esta sessão? (tempo) como é que foi pra você? de qualquer forma você tá
dando uma contribuição/ pode ser que esta sessão nem entre/ ele vai escolher das três
qual ele vai transcrever... necessariamente não vai ser essa não 
pac:                                            [((ri))]
psi  provavelmente não vai ser esta que é a primeira né?
pac:                                                                             [é é]
psi: a primeira geralmente a gente não tá muito à vontade... mas qual foi a expectativa
que lhe trouxe... você disse que pensou né?
pac:                                             [é]
psi:  qual foi... quais são os pensamentos que vieram pra você?
pac: tá chegando no final (2.7s) e assim... e é ser gravado aí eu ficava  pensando... ai
meu deus o que vou falar ((ri))
psi: vai imaginar como se tivesse sendo gravada né?
pac:                                                                        [é é ((ri))
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psi:  é porque ao mesmo tempo que você... também pensou que a gente está finalizando
um trabalho que vem sendo desenvolvido há cinco anos né?
pac:                                                                                                       [é]
psi: foram cinco anos né? de muita/ de qualquer forma você foi uma pessoa que investiu
muito
pac: eu fiquei pensando também... fazendo uma avaliação né? o que seria de mim todo
esse tempo se não tivesse tido você no meu caminho (2.3s) também... então você me
ajudou muito nesta trajetória (2.6s) e assim eu sempre pensava... assim eh... ah (3.4s) eu
queria que ela nunca esquecesse de mim ((ri))
psi:      [é claro que eu não vou esquecer  né Joana? o pacente que
fica com a gente cinco anos como você foi... nunca faltou uma sessão né?... sempre
muito motivada... resistência... a gente viu muito pouca resistência em relação a você...
e também quero dizer que... finalizou este momento... qualquer momento que você
precise retomar sua psicoterapia... você retoma... até porque o inconsciente... ele é
inesgotável... né? a gente vai ter sempre alguma coisa... pra querer trabalhar mas neste
momento com a demanda que você veio... muita coisa já foi superada... e é preciso que
você caminhe sozinha né?
pac:     [((ri)) eu trouxe isso aqui... uma lembrança (5.3s) será que eu me esqueci ((fala
consigo mesma)) (3s) (                      )
psi: é que hoje também não é a última sessão não é Joana?
pac:                                                                               [é é ((ri))... era uma mensagem tão
bonita... mas eu vou trazer na próxima... ahan... acho que ficou em cima da mesa
psi: porque essa também não era a última sessão
pac: ((ri)) eu trouxe uma lembrancinha
psi: hum... trouxe uma lembracinha pra mim foi... eu vou ver a lembrancinha e você vai
falar porque trouxe (2.1s) falar desse presente pra mim
((ouve-se o barulho de um embrulho sendo aberto)) hummm... bonitos brincos... fale-me
um pouco sobre eles...
pac: foi... eu queria dar alguma coisa que ficasse... que demorasse a acabar ((ri))
psi:                                                      [realmente vai
demorar muito... muito lindo... muito lindo
pac: depois eu achei assim... ele::... parecido com você
psi:  realmente
pac:      [estas pérolas ((ri))
psi: o que significa pérolas para você?
pac: jóia
psi: jóia ...
pac: ((ri)) eu queria poder dar uma verdadeira né?
psi: mas esta é muito bonita
pac:                                   [mas
psi:                                       [estilo indiano né?
pac: é
psi: muito linda...  muito linda... então essa
pac:                                               [não sei se este é seu gosto
psi: é o meu gosto sim/ então essa... esse presente/ primeiro você quer alguma coisa que
não acabe com facilidade... não é? e uma jóia não é? jóia também tem muito
significado... mas qual seria o significado maior para você de ter trazido algo que não se
acabasse em uma pérola?
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pac: humm... ai (8.1s) queria poder dar uma coisa assim de maior valor né? mas minas
minhas condições não permitem.
psi: mas isso tem muito valor
pac:                                   [((ri))
psi: porque traduz o sentimento que você está colocando durante esses cinco anos de
psicoterapia né? está finalizando nestas duas últimas sessões (34s)
pac: eu esqueci da mensagem... era tão bonita
psi: não sabe falar da mensagem? nem do conteúdo da mensagem?
pac: ela/ eu recebi essa mensagem de uma pessoa (3s) aí ele diz assim  “você é uma
pessoa linda... se você...  se deus tivesse um porta-retrato... teria você no porta retrato
dele ((ri)) (6.4s) Deus é louco por você”
psi: tem isso na mensagem?
pac:                        [tem isso ((ri))
psi: você escolheu trazer pra mim por quê?
pac: ((ri))
psi: (                        )
pac: ((ri)) porque eu acho ... eu acho tudo isso em você... porque você... não é só
assim... porque ((ri))/ ai/ não é só psicóloga... acho que você tem mais do que isso...
você tem doação... você tem amor (3s) é diferente (9s) acho que é o que diferencia... a
profissão de psicólogos de outras profissões... porque/ não desmerecendo né?
psi:                                    [huum]
pac: todos têm o seu valor... mas você é sempre psicóloga ... porque você sempre está ...
é ser humano mas isso assim é... fica muito forte porque você sempre está se
relacionando com as outras pessoas... e... interfere né? assim... ((ri)) você sempre está
preocupada com o bem estar... dos outros... acho que é isso que diferencia (11.7s)
psi: qual o sentimento que está sendo despertado neste momento em você?
pac: (16s) solidariedade
psi: solidariedade...
pac: amor (1:11.8s)
psi: temos mais outra sessão né joana? como é pra você? não é? você disse que pensou
muito nessa sessão né? pensou assim... por está sendo gravada ou pensou por ser a
penúltima sessão?
pac: por ser a penúltima ...
psi: por ser a penúltima...
pac: e assim por ser gravada... porque eu ficava pensando (6s) de não me sentir
totalmente à vontade...
psi:                  [você está se sentindo à vontade?
pac: ((ri)) estou... mas assim ...
psi:                                   [mais ou menos não é? não está se sentindo tão à vontade é
pac:                                                                                                                  [é é]     
((ri))
psi:                                                                                                                             [isso?
pac: é é
psi: pode falar porque você é humana/ talvez se você falasse que estava à vontade né?
aí... era até uma incoerência né? é a primeira vez nesses cinco anos que você se vê
numa questão dessa... então é normal ... natural né? agora fale como é que você está se
sentindo que melhora muito né?
pac: [((ri))] é (10.1s) recebi uma mensagem



This document has been created with a DEMO version of PDF Create Convert
(http://www.equinox-software.com/products/pdf_create_convert.html)
To remove this message please register.

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

psi: de quem?
pac: (3.5s) de um rapaz de São Paulo
psi: ah sim
pac: pode falar assim? ((fala baixo))
psi: po::de tudo... você pode falar o que falaria
pac:                                                              [((ri))]
psi:                                                                [isso aqui não é uma sessão pra sair só as
coisas bonitas não... é uma sessão normal ... natural como qualquer terça feira não é?
parece-me que esta não vai ser estudada... porque esta ((ri)) é a primeira e você está
muito inibida... estou observando que você está ... você pode falar de tudo... quando
você assinou aquele papel... ela estava dispondo a ter uma sessão normal ... natural onde
você ia deixar gravar para o bem da ciência não é?
pac:                                                                       [é é...
psi: mas... o seu nome não vai  ser colocado né? vai ser um pseudônimo... você vai ter
acesso à transcrição antes da banca... antes deles... então fique tranqüila não é? você
recebeu uma mensagem do rapaz de São Paulo e aí?
pac: aí... assim... ele mandou... um/ ele escreveu assim... uma mensagem com                
(uns argumentos?) escreve esse (                                ) você já ouviu esta mensagem?
psi:             [já... já
pac: pronto.... só que ele aproveitou algumas coisas da mensagem... não transcreveu por
igual né?
psi: ele fez uma adaptação
pac:                          [é... fez como se realmente tivesse escrevendo aquela mensagem
pra mim... então algumas coisas que ele achou importante... aí ele... aí ele mandou na
mensagem que começa assim (2.6s) “você é uma estrela”... aí fala algumas coisas né?
no final ele diz assim “obrigado por você ser a minha estrela”... mas eu acho assim que
ele já tá sentindo que eu.... estou... perdendo interesse...
psi:                                           [desivestindo nele
pac:  desinvestindo nele
psi: você me falava de uma pessoa daqui não foi Joana?  que você tinha conhecido
pac:           [foi... eu tenho assim
me comunicado também por e-mail né? mas (2.2s) não sei Clara... ele também é tão
distante... Petrolina
psi: mas é mais perto do que São Paulo né?
pac:                                               [é (2.4s) ele mandou duas correspondências pra mim
psi: pelo e-mail foi?
pac:                 [é... por e-mail... aí ele falou assim... quando você... for entrar na
internet... você me avisa pelo celular... que se eu puder entro no momento que você
tiver... na internet... mas no trabalho fica muito difícil pra mim
psi: a não ser que você dê um toque pra o celular dele né?
pac:        [é é ((ri)) não sei (3.4s) eu estou
bem... bem... eu estou bem sozinha
psi: me parece que este momento estava sendo um momento bem seu né?
pac:          [é é (5.4s) é isso acho
eu acho que (3.7s) eu estou precisando ficar um pouquinho assim (2.8s) só (13.6s) com
os meus filhos (5.8s)
psi: ele botou que curso aqui na rural? seu filho?
pac: zootecnia ...
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psi:            [ah... Zootecnia... você falava isso até a semana passada não foi? e o outro
faz matemática?
pac: o outro faz matemática... ele não gosta de matemática não
psi: ele gosta de animais?
pac:                            [humm?
psi:                                       [ele gosta de animais? seu filho?
pac: gosta... gosta mais do lado do... mais de Biologia... as coisas ligadas à Biologia
(6.2s) engraçado né? cada um é diferente do outro
psi: é é... e ele não fez a opção por biologia por quê?
pac: por que ele não tava assim... muito preparado mas
psi:                                                                                [Biologia é mais concorrido é?
pac: é mais concorrido... aí ele achou que zootecnia (3.1s) ele poderia ter mais chance...
mas foi super concorrido este ano
psi: [foi mesmo?
pac: fooi... 
psi: biologia foi menos? (2,5s)
pac: não sei (2.35s) talvez não... mas assim... porque todo ano zootecnia é o curso que é
menos concorrido
psi:               [é mesmo?
pac: é é aí esse ano/ assim porque estão valorizando muito/ assim/ esses cursos agora
né?
psi: mhm
pac: e biologia porque está ligada à área... de ambiental  (29.8s)
psi: ainda temos dez minutos Joana
pac:        [é é ((ri))
psi: você queria finalizar a sessão já?
pac: não ((ri))
psi: ainda temos mais dez minutos né? vamos aproveitar (26.9)  o que pensas Joana?
pac: ((ri)) (8.8s)
psi: está sendo muita angústia por ser gravada a sessão? fale um pouco sobre isto... de
qualquer forma este gravador faz parte da sessão hoje... não é?? gente não pode é...
fazer de conta que ele não existe... ele existe... ele tá aqui no nosso meio e isso interfere
não é? talvez se você falasse sobre isto né? melhorava um pouco a sua resistência e tudo
né? não pode fazer de conta que ele não está aí... ele está aqui né? e tem que ser falado
né? (5.5s) quando o rapaz ligou pra você pra você aceitar... você aceitou assim... por
quê? você poderia
pac:               [eu achei
psi:                       [não ter aceitado né?
pac: é... mas eu aceitei assim porque... eu queria ajudá-lo (4.8s) e assim... a gente recebe
tanto na vida... por que que a gente não dar um pouquinho da gente? pra ajudar ((ri))
não é?
psi:         [é claro... na realidade isto não vai lhe expor em nada... vai ser uma pessoa que
tem tantos anos... numa sessão... penúltima de psicoterapia ... não é? não vai ser Joana
que vai aparecer lá
pac:                  [((ri))]
psi: esse  nome não vai existir lá... não é? além de você fazer parte da banca... não é?
da... do... além de você contribuir para ciência né? de qualquer forma este é um trabalho
científico... onde eu acredito que tenha muito valor... pra gente da área de... de
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terapeutas né?
pac:       [é]
psi: vai ter muito valor porque vai fazer uma análise diferente da análise de qualquer
psicólogo ou psicanalista né? irá fazer uma análise do discurso... e isso vai ser muito
importante pro trabalho da gente mesmo né? mas a gente também não pode é... negar
que este gravador não existe... ele está aí... não é? ele tá aí... ele tá aí e é difícil ficar à
vontade né?
pac:         [é é] (24.3s) recebi
psi: recebeu o quê?
pac: ((ri)) recebi um e-mail  
psi: sim... de quem você recebeu um e-mail? (5.3s)
pac: recebi um e-mail de Carlos
psi:                                    [mhm]
pac: aí ele dizendo assim “precisamos comemorar 2003”  (3.5s)
psi: o que que você acha disso? (8.5s) o que que este rosto está traduzindo Joana?
pac:                                                                                  [((ri))]
psi: Joana você fez uma cara assim... o que este seu rosto tá traduzindo?
pac:                                                                                        [((ri)) é assim... pra mim
psi: pra você?
pac: não fez nem/ eu posso até comemorar com ele... mas não tem tanto significado
como já teve
 psi:      [mhm]
pac: no início
psi:        [mhm]
pac: não sei... porque... (5s) eu diria assim... não foi decepção porque eu já estava me
preparando
psi:        [hum]
pac: eu já estava me preparando e ... (3.5s)  a história dele assim não me pegou de
surpresa totalmente né?
psi:                  [mhm]
pac: eu não estava... mas (5.5s)
psi: mas? (4.8s)
pac: é como se eu não acreditasse nas coisas que ele... eu sinto assim... que ele ele sente
alguma coisa por mim... não é possível que uma pessoa manda um e-mail pra outro
psi: mhm
pac: não é? ((ri)) manda um e-mail... é... faz questão de assim... de aparecer né? mas ...
(5.8s) fica muito
psi:                   [me parece que não lhe convence muito
pac: não me convence... é isso... a palavra é esta... não me convence... porque... (3.7s)
não quero/  não sei/ eu quero ser alguém realmente... na vida de uma pessoa
psi: não quer ser mais uma... né Joana?
pac:                  [é é ((ri))
psi: é como se ele também não assumisse né? essa questão dele né?
pac: é... ele nem
psi:                [ele não assume pra você ...
pac:           [é é ele nega assim ... parece que ele vive... como uma
pessoa livre mesmo
psi: (tempo) e sustenta isso
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pac: é é... e sustenta ... 
psi: e... e  não lhe convence
pac: é é não me convence (14s) aí ele falou... ele me... ele me perguntou... “se eu (2.2s)
alugasse uma casa você iria morar comigo?”  aí eu... eu disse “porque você está
perguntando isso? Você não pode fazer isso”... aí ele/ “isso é uma fantasia né?” (2.5s)
está certo mesmo que seja uma fantasia... aí ...  “eu iria ficar só com você” (5s) tá vendo
Clara? porque ele é assim mesmo (                   ) ele não é uma pessoa de ter um
relacionamento...  certinho...  com uma pessoa (3.5s)
psi:  por estas questões
pac:                    [e ele sabe que eu sei... veja... por isso que ele disse assim... eu iria
ficar com você... eu iria certinho só sair com você
psi: quer dizer que com as outras pessoas ele não (                  )
pac:                            [certinho ((ri))
psi: mas Joana chegamos ao fim viu... por hoje e até terça... tá certo?
pac:                                                                                                   [tá certo]
psi:  tenha uma boa semana

SEGUNDA SESSÃO – DIA 17/12/2002 – Tempo total de duração: 21 min e 29 seg
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pac: ... uma mensagem
psi: uma mensagem pra mim?
pac:                                   [((ri))]
psi:                                       então leia esta mensagem... né?... é importante que você leia
pac: ((ri)) para uma pessoa amiga... ((lê a mensagem)) “se Deus tivesse um
porta-retrato... seu retrato estaria nele... se deus tivesse uma carteira levaria sua foto
nela... ele te manda flores em toda a primavera... ele te manda o nascer do sol a cada
manhã... a qualquer momento que você quiser conversar ele te escuta... ele pode morar
em qualquer lugar do universo... mas ele escolheu seu coração... encare isso meu amigo
ele é louco por você... envie isto para cada pessoa amiga que você deseja abençoar... e
envie de volta para a pessoa que te enviou” ((ri))
psi: humm
pac: “deus  não prometeu dias sem dor... vida sem sofrimento... sol sem chuva... mas ele
prometeu força para o dia... um porto para as lágrimas... e luz para o caminho”
psi: por que você trouxe esta mensagem para mim Joana?
pac:                                                                               [foi] ((ri))
psi: quer falar dessa mensagem que você trouxe para mim? gostaria de falar?
pac: (6s) agradecer assim... todo esse tempo... que nós passamos... aqui ((ri)) é muito
difícil assim porque a gente/ estamos encerrando né?
psi:                                                [é verdade] de qualquer forma estamos chegando no ...
no ponto de um processo que durou cinco anos né? (4.3s))
pac: sei que por mim ((ri)) não encerraria ((ri))
psi: você não está pronta ainda? como é isso? fale sobre isso... você teria alguns
conteúdos ainda que mereciam ser trabalhados?
pac:             [não... eu me sinto pronta
psi: se sente pronta ?
pac: me sinto mas... é porque é um espaço muito bom ((ri))
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psi:                                                                                  [não é pelos conflitos agora
pac:                                                                                                                       [não]
psi: mas pela... pela questão de ser... uma coisa prazerosa para você né ?
pac:                                                                                                         [é é]
psi:                                [no momento
que você vem falar de suas coisas... ser compreendida... e refletir sobre suas coisas
pac:                    [é]                          [é]   (19s) eu me sinto outra pessoa
psi: como é Joana outra pessoa? me fale dessa outra pessoa que cê tá... conseguindo se
vê assim
pac: eu acho que... com mais maturidade (5.3s) valorizando mais as coisas mais
simples... é... me relacionando melhor com meus filhos... me sentindo bem melhor...
assim é... no trabalho também... eu me sinto mais... mais solta... mais à vontade
psi: mais segura
pac: é... mais segura... assim às vezes eu penso que... poxa sou eu mesma... eu me
surpreendo comigo às vezes... assim (10s)
psi: importante que você possa enxergar uma outra Joana... mas uma outra Joana bem
melhor da que era antes né? pelo que você descreve é uma Joana mais segura... mais
feliz não é? mais compreensiva
pac: assim eu... quando eu me dou conta eu tenho... puxa eu fiz assim? eu disse não eu
fiz dessa forma... eu... parece que agora o desejo é meu... eu acho que antes eu... era
mais conduzida
psi: realizava mais os desejos dos (homens?)
pac:                                                      [é é] ((ri))
psi: você agora é um sujeito e não objeto das pessoas né? isso faz a diferença e a grande
diferença
pac: é é... e interessante como a gente vê como é que o outro... é... ele muda né? talvez
ele nem/ a outra pessoa nem perceba... não sei... mas a gente vê que é outra pessoa...
respeita mais (3.8s) valoriza mais ((ri))
psi: primeiro você se valoriza
pac:                                   [é é ] ((ri))
psi:                                            depois o outro
pac:                                                          [é é] interessante (21s) mas ainda tem muito
que caminhar né?
psi:         [humm]
pac: ((ri) ) [todo dia é uma aprendizagem
psi: isso  (9s)
pac: meu filho nem passou na segunda fase
psi: ah... teu filho não passou... mas como é que foi a nota dele?
pac:                                                                                   [mas assim... eu não sei né?
porque só sai a nota dos que passaram e a gente tem que ver na internet a colocação
dele
psi: ele pode ser remanejado né?
pac:                                [mas assim... foi uma experiência válida... porque foi a primeira
vez que ele fez né? assim... já passou na primeira fase
psi:                                                                      [motivador
pac: passou pela segunda... então agora ele... quando ele for fazer novamente ele vai
estar mais preparado né?
psi:                            [humm]
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pac: e sabe que precisa estudar mais... ((ri)) (19s) ele é um menino bom... um filho
muito bom... aliás todos... todos os três
psi: Cláudia fez também... não foi?
pac: não... ela disse que agora vai fazer... mas ela assim... tá mais motivada... tô
achando ela bem melhor (7.5s) interessante é que... é como você diz... ela... o
comportamento dela é muito de se opor a mim né? porque... ela pensou que quando ela
começou a falar que... iria para comunidade... eu acho que ela esperou uma outra atitude
minha de repressão (3.4s) assim... eu deixei claro para ela assim não era o que eu
desejava
psi: desejava
pac: pra ela... mas se era uma escolha dela... aí parece que ela tá desenteressando ((ri))
psi: (                      )
pac: é... é interessante né? ela se sentiu... como também assim à vontade... eu senti
isso... que ela se sentiu à vontade pra escolher
psi: você possibilitou isso né Joana?
pac: é ((ri))
psi: você não disse nem sim nem não... mas que ela buscasse realizar o desejo dela...
nesse sentido você deixou ela escolher
pac: é
psi: se o desejo dela/ que a gente não tem certeza de que é isso/ mas se for... se opor a
você... não
pac:         [não funcionou
psi:                    [não funcionou 
pac: tá assim... bem melhor assim... ela... porque ela... assim ela... tinha também
dificuldade pra me abraçar... sabe pra me beijar... ela tinha também essa dificuldade...
agora ela já chega me agarrando... me abraçando ((ri))
psi: você também mudou com ela?
pac:                  [é... eu também mudei
psi: essa mudança dela também deve ser resultado da sua mudança
pac: é é... (               ) (7.8s) esses dias têm sido bons... é... eu fiz uma bolsa de crochê
((ri))
psi: sério? você faz crochê?
pac: bom eu fazia crochê... assim... quando eu era assim... quando eu tinha meus
meninos novos... que eu morava em São Paulo... e assim... lá faz muito frio né? aí eu
passei um período quando eles eram pequenos que eu não trabalhei... ficquei só com
eles em casa... aí eu cuidava das coisas tudinho... ajeitava eles... aí quando estava tudo
acomodado... assim à tarde o mais novinho dormia... dormia tanto que às vezes eu ia
olhar se ele tava... sabe se ele/ Pedro... esse é Pedro... tinha Cláudia e tinha Pedro... mas
ele era tão tranqüilo quando era bebê... tão tranqüilo que eu arrumava ele dava comida...
ele dormia que tinha que ir olhar  “será que ele tá dormindo mesmo?” ((ri)) perdia o
tempo... aí eu ficava fazendo crochê... assistindo televisão... aí pronto depois passou né?
foi só uma fase... aí agora eu ainda tô lendo aquele livro ((ri)) é... inteligência emocional
(3.8s) mas ele é tão assim... muitas páginas né? e assim às vezes eu não tô com muita
disposição... aí eu leio uma partezinha/ sabe de uma coisa... aí tem uma menina... que
faz muita coisa bonita lá na compesa... aí eu a vi fazendo uma bolsa... “vou comprar
linha tu me ensinas a fazer uma bolsa? ensino” ((ri)) aí eu comprei a linha e comecei a
fazer... eu sei que a bolsa já está pronta... só falta colocar as alcinhas assim... prender...
e tô colocando assim... uns fiapinhos... simone disse “essa bolsa é minha” ((ri))
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psi: você concordou?
pac: eu disse tá bom... primeiro eu vejo... depois eu dou ela pra você ((ri)) ai...
engraçado
psi: como é que você se sentiu se realizando... assim... fazendo uma coisa que você
fazia quando era recém casada né? e tá retornando agora... qual o sentimento que
despertou em você?
pac: (10s)  mas a palavra que me vem é produtividade
psi: produtividade... tá se sentindo útil... é isso?
pac: é é
psi: tá se sentindo que tá produzindo?
pac: é é... eu achava assim... às vezes eu ficava pensando assim... eu via as meninas
fazendo as coisas lá na compesa... ponto de cruz.... não sei que lá não sei que lá... eu
achava assim... não valorizava não sabe? eu achava assim como se fosse um... como se
tivesse perdendo tempo (3s) aí hoje eu não vejo mais dessa forma
psi: você dá um outro olhar né?
pac: é é... eu achava assim “ao invés de eu tá fazendo isso aí eu vou tá lendo um livro”...
mas eu descobri que eu posso ler o livro e posso fazer o crochê... aí pronto quando
chegava a noite... eu nem tinha sono... começava a fazer ((ri))
psi: a produzir
pac: é é... a produzir... os meninos achavam o (máximo?) ... “agora a senhora arrumou
hein?” porque assim/ eu dizia a você que às vezes eu chegava assim muito
psi:                                                                                                            [desmotivada
pac: desmotivada
pac: eu só sentia sono... aí com o crochê... fazendo crochê eu não sentia mais isso
psi: está se sentindo útil né Joana? e isto é uma coisa muito importante... tá sentindo que
tá produzindo né?
pac: deve ser ((fala baixo)) (2.2s)
psi: aí também a gente percebe uma transformação muito importante em você não é?
você passa a dar um olhar diferente às coisas... que até então você não dava este olhar
(15.4s)
pac: sim aí... Carlos ligou pra mim no sábado... assim nós nos comunicamos sempre...
ele manda e-mails pra mim eu devolvo pra ele... e... assim a gente se comunica por
telefone... mas eu sempre tô dando toques pra ele... assim... uns toques pra ele... porque
ele tenta passar pra mim a imagem de que é uma pessoa realmente livre... é uma
contradição... porque quando chega no final de semana a pessoa desaparece
psi: quer dizer... você está compreendendo que ele diz uma coisa e faz outra coisa né?
pac: aí eu sei que ele disse que é minha fantasia “a fantasia é sua... eu digo: ah sim é
minha fantasia”... aí quando foi sábado ele ligou pra mim... na sexta ele disse “amanhã a
gente se encontra... aí eu foi logo dizendo: à noite viu”... o problema é à noite... porque
assim/ eu falei que ele tinha aparecido no sábado... mas assim por volta de onze horas...
mas depois vai embora e tal... aí no sábado lá em casa... os meninos assim eles tiram
pra... a sexta e o sábado... eles se juntam e fazem organização na casa... assim a gente
passa a semana todinha aí eles mesmos que cuidam... um faz uma coisa outro faz
outra... outro faz outra... outro faz outra... aí eu... não gosto de receber esse homem no
sábado aqui... qualquer hora... não é certo não... aí eu sei que uma certa vez ele ligou...
aí já mudou o horário... ligou à tarde era umas três e meia... “Joana eu vou praí... aí eu
disse não só se a gente for pra outro lugar”... eu sei que ele concordou... eu não deixei
ele nem subir pra me pegar lá em cima não...  “quando você chegar lá em baixo você me
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avisa”... aí eu sei que quando foi assim... quase quatro horas aí ele ligou que estava
chegando... aí nós fomos para um barzinho que a gente ia
psi:                                                                                     [hum]
pac:                                                                                     [que fica ali... não tem
aquele... na beira do... do açude? daquele açude? em Casa Forte?
psi: huum... em Apipucos
pac: em Apipucos? ele gosta de ir pra li (3.1s) aí nós fomos pra lá... aí eu sei que
ficamos lá conversando (5s) aí foi legal... aí foi bom... sabe o que eu falei pra ele?
“quero encontrar um homem que diga que eu cheguei no momento certo na vida dele...
não quero mais pessoas que digam... ah ... eu queria ter lhe conhecido antes... era pra eu
ter lhe conhecido antes... se... se... eu já tô cansada disso eu quero uma pessoa que diga:
agora sim você chegou no momento certo na minha vida”... aí ele ficou todo
desconfiado ((ri))
psi: ele não respondeu?
pac: não tinha nem o que responder né? (8s) aí eu sei que ficamos lá... quando foi... ele
falou... aí é aquela preocupação assim... de me mostrar... que não tem ninguém... Clara
eu acho que aquele homem não bate bem do juízo não... eu tô chegando a essa
conclusão... qualquer dia eu digo a ele
psi: e há uma negação
pac: (                                  )
psi: pelo que você descreve... há
pac: é é...  sinceramente eu já tô começando a pensar que é uma coisa muito séria... eu
acho que eu vou dizer isso pra ele... é é... porque por mais que eu fale as coisas ele...
sabe... tem que abrir o jogo assim... aí ele falou assim “quando a gente sair daqui eu vou
lhe mostrar... a gente vai lá pra o Parque da Jaqueira... vou mostrar a você onde é que eu
janto toda noite” ((ri)) aí ele disse que come frutas sabe? antes de ir para faculdade... aí
eu sei que fomos pra lá né?... aí ele pediu melão eu pedi melancia tal... aí depois a gente
veio pra/  “aí eu saio do (                ) do trabalho e venho pra cá... faço uma caminhada...
aí... como a minha fruta depois venho pra minha faculdade”
psi: livre e desimpedido?
pac: sim lá no barzinho também ele me mostrou uma carteirinha do trabalho... aí é
aquela coisa de querer mostrar... aí tem assim: divorciado... aí eu disse assim “sim mas
isso aqui não me convence não... porque eu sou divorciada... eu poderia morar com
alguém”... “já vem você com suas fantasias” (4s) é sempre assim sabe? e... aí disse que
amanhã/ no domingo estaria viajando a trabalho... aí eu disse “é interessante esse teu
trabalho né? dia de Domingo” ((ri)) “é porque começa na sexta e vai pelo sábado e
termina no domingo”
psi: ele trabalha os sete dias da semana?
pac: é é... é impressionante (5.6s) aí ele me deixou em casa às oito horas da noite...
psi: do sábado?
pac: do sábado (3s) ((ri)) oito horas... sim logo no início ele ficou perguntando pra mim
“você está tão estranha... diferente... pra mim” aí eu “por que eu estou estranha?” “sei
lá... você arrumou outra pessoa foi?” eu disse “não... ainda não”
psi: “ainda não”... você falou foi?
pac: foi ((ri))
psi: por que você falou “ainda não”?
pac: ah... clara... porque eu sei que ele é enrolão (4.3s)
psi: a impressão que eu tenho... que eu tive é que você comunicava algo a ele... de uma
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outra forma que aquela relação não estava tão segura... não é?  (5.8s)
pac: e assim ele começa... eu vou falar ainda isso pra ele... ele mente tanto que eu nem
sei se eu conhecesse mesmo... se chegasse ao ponto assim... dele chegasse ao ponto de
dizer “eu vou ficar mesmo com você” se eu iria ter condições de confiar nele... ainda
tem mais isso né?
psi: quer dizer... esta relação... este homem com quem você se relaciona não lhe passa
confiança... não é isso?
pac: é é... não me passa (3.4s) e eu acho que ele sabe disso (3s)
psi: você (pontua?) né?
pac: é é (5.4s) agora assim... eu gosto de tá com ele... da conversa dele... do papo dele...
ele é inteligente... tem uma conversa legal... ele é carinhoso... tem essas coisas... mas
(4.2s) tem essa vida misteriosa... mistério
psi: oh Joana... você não já falou pra ele que nunca lhe chamou a atenção ele nunca ter
levado você para conhecer uma irmã... um irmão... ou alguém da família dele?
pac: não é isso que eu estou pensando em fazer agora?
psi: pelo menos dizer pra ele que lhe chama a atenção nunca ele ter possibilitado isso
nesse tempo todo né?
pac:                         [é] tava pensando nisso (                      ) (5s)
psi: ok Joana... vamos ficar por aqui... até a próxima sessão
pac: até
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pac: eu vim agora ali no caminho... aí vinha um... um cachorro assim correndo sabe? e
assim bem assustado... eu fiquei com medo porque ele/ caiu um pouco de::  baba da
boca dele... aí o cachorro fica bem assim numa/ tão agoniado assim/ não sabia se ia pro
outro lado... ia e voltava e vinha pra junto de mim ((ri))/ fiquei com medo... e depois foi
que vi que vinha uma... um carro do (sus?)/ aqueles carros que carregam os animais       
        na rua... e levam pra... ((comenta consigo mesma))/ poxa vão levar/ eles levam pra
matar?
psi: eu não sei
pac: não sabe... eu fiquei pensando o cachorro estava numa agonia parecia que ele sabia
que/ acho que ele já tava sentindo que estava sendo perseguido né?
psi: por que você perguntou se eles... se eles iam sacrificar o cachorro?
pac: não sei... fiquei com pena ((ri))
psi: com pena?
pac: foi
psi: você fala de uma cachorro... de uma animal que você vê no caminho e que ele tá
perdido sem rumo né? sem saber pra onde vai... na tua intuição ele vai para a morte...
morte é fim né?... o que isso tem a ver com esta sessão final? (7s) pode também ser
transformação morte né? morte não só é fim
pac: ((ri))
psi: morte é transformação... passar de um momento para outro... ou de uma vida para
outra né?
pac: (11.2s) eu fiquei pensando... assim... que tipo de avaliação eles fazem? só porque
está na rua aí pega leva pra sacrificar
psi: mas tem alguma relação joana com o nosso momento aqui final também? não deixa
de ser um momento final né?
pac: é é... pode ser né
psi: huum
pac: aí eu fiquei assim ((ri))
psi:  é como se aquele cachorro não soubesse o que fazer da vida... ele...
pac: ele tava doidinho assim... sem saber pra onde ir... ele queria era se livrar daquela
situação... eu só percebi quando chegou o carro né? do sus... com os caras assim... um
corre pra lá um corre pra cá... aquela agonia aí o cachorro doidinho... eu fiquei com uma
pena do cachorro  (10s)
psi: e aí como é que você está se sentindo?
pac: (9s) (cansada?) né? que hoje é a última sessão
psi: huum... que é a última sessão do ano e também de todo esse percurso né? foram
cinco anos (7s)
pac: porque eu já vinha me preparando
psi:                                               [já estava se preparando... na realidade esse final já
vem sendo preparado há três meses né Joana? não é hoje só que ele finaliza... ele já vem
sendo preparado há uns três meses/ o sentimento que desperta em você hoje?
pac: (15s) dá uma certa tristeza (7s)
psi: fale dessa tristeza
pac: (6s) porque este espaço era um espaço que eu tava podendo contar sempre
psi:                   [mhm]
pac: e agora eu
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psi: quem disse que você não pode contar sempre?
pac:         [((ri))]
psi: ((ri)) nós finalizamos esta etapa né? outras poderão surgir não é verdade? lembre-se
que você é psicóloga e sabe que o inconsciente ele é inesgotável... né? os objetivos que
você propunha no início do tratamento do acompanhamento foram satisfeitos né? foram
alcançados... em outros momentos de sua vida poderão surgir outros né? e você poderá
voltar recorrer a psicoterapia ou a minha pessoa ou a outra pessoa não é?
pac: (4.5s) era isso aqui, não... deixa eu ver uma coisa que eu recebi aqui... eu achei
engraçado ((barulho de uma folha de papel sendo desdobrada)) vou ler tá?
psi: leia
pac: (6s) eu recebi já agora no mês de dezembro...  foi de S. S. P.  de São Paulo...  então
ele diz assim... porque eu deixei mais de... mandar aqueles e-mails pra ele e... e no
último eu falei assim “que um dos obstáculos que o relacionamento da gente tem é a
distância geográfica né?” então isto faz com que
psi:                         [é um dado da realidade né?
pac: é é... então eu dei muito/ fui muito real nesse e-mail pra ele... aí ele:: respondeu
assim... sempre assim “adorável sol reluzente lua carinhosa Maria Joana... aí ele botou
aspeado né? não sei porque destemor em viver vontade de vencer e uma doce visão da
vida com qualidades disponíveis para você... pontinho... aproveite muito suas emoções
estão equilibradas ou você tem tudo para equilibrar... não perca a chance de se sentir
bem com você mesma... beijos carinhosos em seus lábios Príncipe R” ((ri)) é sempre
assim P S... aí no fim ele bota  P. C.  “amar é ter o oceano e querer apenas uma gota
d’água ter o céu e querer apenas uma estrela ter o sol e querer apenas um raio ter o
mundo e querer apenas uma pessoa você”
psi: mhm... foi só você ter se colocado pra ele... ter mostrado a ele um dado de realidade
que e distância real é como se isso não minimizasse o amor que ele sente por você... né?

pac: aí quando foi sexta feira...  aí eu recebi uma... logo cedo da manhã ele mandou dia
doze... sexta... às seis e trinta e cinco da manhã... aí  colocou bom dia... aí aqui vem
BOM DIA... aquele bom dia cheio de exclamações ((ri))
psi: bom dia mes::mo
pac: “minha sedutora”... eu não sei porque ele diz minha sedutora... ele sempre me
chama minha sedutora eu acho que ele é quem é sedutor ((ri)) “minha sedutora e
carinhosa Maria Joana bom dia... para você hoje e todos os dias... jamais direi não...
mas sempre te direi sim... sim... sim... para todos os momentos da minha vida que
diariamente me fazem renascer... como é bom acordar e viver o dia sabendo que estou
vivo e sou tão querido... lembrado e estimado por você... beijos muitos beijos para
minha adorada... minha adorada sol e reluzente lua”... aí ele bota em baixo (              )
letras vermelhas “o amor não vê com os olhos da visão o amor vê com os olhos do
coração”... aí  mandou... no mesmo dia mandou esse daqui... três e quarenta e nove da
manhã “olá querida Joana estou feliz porque papai do céu me presenteou com a sua
pessoa na minha vida esses dias não tenho enviado as mensagens porque na empresa
tem sido uma correria porque haverá férias coletivas do dia vinte de doze a seis de um e
vou aproveitar e viajar com minha mãe e irmã para visitar parentes dela no interior de
São Paulo vou no dia vinte e três e volto no dia quatro de um, então te enviarei
mensagem até o dia então te enviarei mensagem até o dia vinte e três mas você estará e
continuará dentro do meu coração”
psi: o que é que você pensa joana sobre essas... esses e-mails que ele te manda?
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pac: (5s) eu não sei Clara... ele não quer colocar um (título?)
psi: humm... 
pac: eu vejo uma coisa tão difícil pela distância/ “esta semana tive que levar presentes
tive que visitar empresas para fortalecer em dois mil e três nossas negociações... pois
compram os nossos produtos e com o dia dezenove de doze... o dia dezenove de doze
acontece a nossa festa de fim de ano tive que entregar convites também... sua amiga
Débora é a mesma que você utilizou o computador para mandar mensagem para mim?
dê os meus sinceros votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo e que ela continue
sempre sua amiga... ela é a sua confidente?” ((ri)) eu achei interessante que nessa aqui
ele foi muito mais real... assim porque geralmente era assim... era mais fantasiosa e
agora ele falou mais o que tava acontecendo com ele
psi: falou do sentimento?
pac: aí eu falei pra ele “você já comprou o seu presente de natal não vá esquecer de
comprar o seu computador”... eu falei pra ele que esse ano que vem acho que vai/ eu
também vou fazer um esforçozinho para comprar um computador... aí ele faz assim
“você::”... sim aí ele... ele tá lembrando né? “você já comprou seu presente de natal?
não vá esquecer de comprar o seu computador ((ri)) você vai trabalhar até que dia?...     
  eu vou enviar mensagem pra você até o dia vinte três... qual o e-mail que escreverei?
gostaria que você lesse os e-mails  dos dias vinte três ou vinte e quatro”  hoje é vinte e
dois é? “uma reclamação... você pode me confirmar por que seu provedor está
devolvendo minhas mensagens que eu mando para você? tenho escrito para mmjoana e
para ml.. foi um e-mail que eu criei para entrar no site... que eu não queria me
identificar... queria ficar mais... e estas mensagens estão sendo devolvidas... aguardo
notícias suas... beijos... calientes... beijos calientes Príncipe R” aí... bota toda vez “e que
a luz que brilha dentro de seu ser radia toda energia para o meu amor viver”
psi: lindo 
pac: aí eu não sei... porque
psi: hoje são vinte e três viu?
pac: não sei... não sei ((fala em voz baixa)) (6s)
psi: o que é que você não sabe?
pac: ((ri)) às vezes eu fico... assim por exemplo... eu mostrei pra minha irmã isso aqui...
aí ela... achou assim... “cuidado que eu tenho uma amiga que (ele?) escrevia muitas
coisas românticas e a minha amiga correspondeu... tal... aí quando foi/ ele era de
Brasília/ quando ela foi conhecê-lo disse que ele era muito problemático... muito
problemático aí deu trabalho depois para ela se livrar dessa pessoa”
psi: o que você achou disso?... de sua irmã ter apontado né? essa vivência dessa amiga
dela?
pac: eu fiquei pensando né? (6s) como é que a pessoa só quer ficar namorando assim
por e-mail?
psi: uma coisa que lhe chama a atenção né Joana? não é melhor você ir mostrando a ele
um dado da realidade né? que vocês estão em lugares geograficamente muito distantes...
é como se ele tivesse negado esta informação né? aí ele retorna como se nada tivesse
acontecido (um caso?) que lhe chama a atenção
pac: porque nessa daqui ele tá certo... ele disse que... ele tava num momento de viver
comigo mesmo ele reconheceu
psi:                                  [mhm reconheceu depois ele nega né?
pac:                                                                               [depois é que ele nega (disconfio?)
psi: tá certo
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((barulho da máquina sendo desligada))

Anexo 2: A RELAÇÃO ENTRE OS INTERACTANTES E O USO DE

ESTRATÉGIAS DE POLIDEZ E OS AAF

Sessão 1

ESTRATÉGIAS DE POLIDEZ POSITIVA

Estratégia 1:

Usuária  psicóloga

“psi: pode falar porque você é humana... talvez se você falasse que estava à vontade né? aí... era até

uma incoerência né? é a primeira vez nesses cinco anos que você se vê numa questão dessa... então é

normal ... natural né? agora fale como é que você está se sentindo que melhora muito né?” (L.

135-138)

“pac: pode falar assim? (baixinho)

psi: PO::DE tudo... você pode falar o que falaria”

pac:                                                               [((ri))]” (L. 143-145)

“psi: você pode falar de tudo... quando você assinou aquele papel... ela estava dispondo a ter uma

sessão normal ...” (L. 149-150)

Estratégia 2 :

Usuária  psicóloga

“psi: de qualquer forma  você foi uma pessoa que investiu muito” (L.47-48)

“psi: é claro que eu não vou esquecer  né Joana? o pacente que fica com a gente cinco anos como você

foi... nunca faltou uma sessão né? sempre muito motivada... resistência... a gente viu muito pouca

resistência em relação a você” (L. 53-55)
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Usuária  pacente

“pac: eu fiquei pensando também... fazendo uma avaliação né? o que seria de mim todo esse tempo se

não tivesse tido você no meu caminho (2.3s)) também (tempo) então você me ajudou muito nesta

trajetória (2.6s) e assim eu sempre pensava... assim eh... ah (3.4s) eu queria que ela nunca esquecesse

de mim ((ri))” (L. 49-52)

“pac: eu acho tudo isso em você... porque você... não é só assim... porque ((ri))/ ai/ não é só psicóloga

... acho que você tem mais do que isso ... você tem doação ... você tem amor (3s) é diferente (9s) acho

que é o que diferencia ... a profissão de psicólogos de outras profissões... porque ... não desmerecendo

né?” (L.109-112)

“pac: todos têm o seu valor... mas você é sempre psicóloga ... porque você sempre está ... é ser humano

mas isso assim é... fica muito forte porque você sempre está se relacionando com as outras pessoas ... e

... interfere né? você sempre está preocupada com o bem estar ... dos outros... acho que é isso que

diferencia” (L. 114-117)

Estratégia 3:

Usuária  psicóloga

“psi: como melhor?” (L. 2)

“psi: isso quer dizer o quê? que estás mais motivada é?” (L. 4)

“psi: está fazendo uso da medicação G?” (L. 6)

“psi: a Fesp saiu ontem?” (L. 10)

“psi: ah tá... há expectativa de que ele (             )? (L. 12)

“psi: ele tá na expectativa de que vai passar?” (L. 14)

“psi: ele passou bem?” (L. 18)

“psi: são quantas vagas?” (L. 20)

“psi: pensou o quê? qual foi a expectativa que ela lhe trouxe? (...) o que é que você pensou? o que é

que você pensou sobre esta sessão? como é que foi pra você?” (L.28-30)
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“psi: mais qual foi a expectativa que lhe trouxe? você disse que pensou né?” (L. 36-37)

“psi: o que significa pérolas para você?" (L. 78)

“psi: mas qual seria o significado maior para você de ter trazido algo que não se acabe em uma

pérola?” (L. 90-91)

“psi: qual o sentimento que está sendo despertado neste momento em você?” (L. 117)

“psi: não sabe falar da mensagem? nem do conteúdo da mensagem? (L. 99)

“psi: tem isso na mensagem? (L. 103)

“psi: como é pra você ? não é? você disse que pensou muito nessa sessão né? pensou assim... por está

sendo gravada ou pensou por ser a penúltima sessão?” (L. 121-123)

“psi: você está se sentindo à vontade?” (L. 128)

“psi: de quem?” (L. 139)

“psi: você recebeu uma mensagem do rapaz de São Paulo e aí?” (L. 154)

“psi: você me falava de uma pessoa daqui não foi Joana? que você tinha conhecido” (L.168)

“psi: pelo e-mail foi?” (L. 174)

“psi: ele botou que curso aqui na Rural? seu filho? (L. 185)

“psi: ah... Zootecnia você falava isso até a semana passada não foi? e o outro faz Matemática?” (L.

187-188)

“psi: ele gosta de animais?” (L. 190)

“psi: ele gosta de animais... seu filho?” (L. 192)

“psi: Biologia é mais concorrido é?” (L. 197)

“psi: Biologia foi menos?” (L. 202)

“psi: qual foi... quais são os pensamentos que vieram pra você?”  (L. 139)

“psi: o que pensas Joana?” (L. 213)

“psi: está sendo muita angústia por ser gravada a sessão?” (L. 215)

“psi: recebeu o quê?” (L. 242)

“psi: sim... de quem você recebeu e-mail?” (L. 244)

“psi: o que você acha disso? (8.5s) o que este rosto está traduzindo Joana?” (L. 248)
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“psi: você fez uma cara assim ... o que este rosto está traduzindo?” (L. 250)

“psi: pra você?” (L. 252)

“psi: mas...?” (L. 265)

Estratéiga 5:

Usuária  psicóloga 

“pac: (...) eu queria dar alguma coisa que demorasse... que demorasse a acabar ((ri))

psi: realmente vai demorar muito... muito lindo... muito lindo” (L. 72-74)

“psi: ele não assume pra você

pac:                                   [é é... ele nega assim” (L. 278-279)

Usuária  pacente

“pac: mas eu acho assim que ele já tá sentindo que eu.... estou... perdendo interesse...

psi:                                                                                                      [desivestindo nele

pac: desinvestindo nele”

“psi: me parece que não lhe convence muito

pac: não me convence... é isso... a palavra é esta... não me convence” (L. 

“psi: e sustenta isso

pac: é é... e sustenta”

“psi: e... e  não lhe convence

pac: é é não me convence”

Estratégia 6:

Usuária  pacente

“psi: você está se sentindo à vontade?

pac: ((ri)) estou... mas assim...

psi:                                     [mais ou menos não é? não está se sentindo tão à vontade é isso?” (L.

128-130)

“pac: eu já estava me preparando e ... (3.5s)  a história dele assim não me pegou de surpresa totalmente

né?

psi:                  [mhm]
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pac: eu não estava... mas (5.5s)

psi: mas? (4.8s)

pac: é como se e não acreditasse nas coisas que ele... eu sinto assim... que ele... ele sente alguma coisa

por mim (...)” (L. 261-267)”

estratégia 7:

Usuária  psicóloga

“psi: ah ... pode ser que ele consiga né?

pac: [é]” (L. 22-23)

“psi: a redação também é uma coisa que aumenta muito a pontuação né?

pac:                                                                                                        [é é” (L. 25-26)

“psi:  provavelmente não vai ser esta que é a primeira né ?

pac:                                                                                 [é é]” (L. 34-35)

“psi: vai imaginar como se tivesse sendo gravada né?

pac:                                                                          [é é ((ri))” (L. 42-43)

“psi: é porque ao mesmo tempo que você... também pensou que a gente está finalizando um trabalho

que vem sendo desenvolvido há cinco anos né?

pac:                                                                               [é]” (L. 44-46)

“psi: finalizou este momento... qualquer momento que você precise retomar sua

psicoterapia... você retoma... até porque o inconsciente... ele é inesgotável... né (...)

muita coisa já foi superada... e é preciso que você caminhe sozinha né?” (L. 56-60)

“psi: é que hoje também não é a última sessão não é Joana?

pac:                                                                                  [é é ((ri))” (L. 63-64)

“psi: primeiro você quer alguma coisa que não acabe com facilidade... não é? e uma jóia né?

jóia também tem muito significado” (L. 88-90)

“psi: porque traduz o sentimento que você está colocando durante esses cinco anos de

psicoterapia né?” (L. 96-97)

“psi: temos mais outra sessão né Joana? como é pra você? não é? você disse que muito nessa sessão

né? ” (L. 121-122)

“psi: mais ou menos não é? não está se sentindo tão à vontade é isso?

pac: é é” (L. 130-131)

“psi: talvez se você falasse que estava à vontade né? aí... era até uma incoerência né? é a primeira vez

nesses cinco anos que você se vê numa questão dessa... então é normal ... natural né? agora fale como é

que você está se sentindo que melhora muito né?
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pac:                                                                                    [((ri))] é” (L. 134-138)

“psi: isso aqui não é uma sessão pra sair só as coisas bonitas não... é uma sessão normal ... natural

como qualquer terça feira não é? (...) quando você assinou aquele papel ... ela estava dispondo a ter

uma sessão normal... natural onde você ia deixar gravar para o bem da ciência não é?

pac:                                                           [é é]” (L. 145-150)

“pac: (...) não sei Clara... ele também é tão distante... Petrolina

psi: mas é mais perto do que São Paulo né?” (L. 170-172)

“psi: me parece que este momento estava sendo um momento bem seu né?

pac:                                                                                                            [é é” (L. 181-182)

“psi: de qualquer forma este gravador faz parte da sessão hoje... não é? gente não pode é... fazer de

conta que ele não existe... ele existe ta aqui no nosso meio e isso interfere não é? talvez se você falasse

sobre isto né? melhorava um pouco a sua resistência e tudo né? não pode fazer de conta que ele não

está aí... ele está aqui né? e tem que ser falado né?” (L. 215-219)

“psi: você poderia

pac:                     [eu achei

psi:                              [não ter aceitado né?

pac: é (...)” (L. 221-224)

“psi: vai ser uma pessoa que tem tantos anos... numa sessão... penúltima de psicoterapia ... não é?” (L.

227-228)

“psi: esse  nome não vai existir lá... não é? além de você fazer parte da banca... não é? da... do... além

de você contribuir para ciência né? de qualquer forma este é um trabalho científico... onde eu acredito

que tenha muito valor... pra gente da área de... de terapeutas né?

pac:                                                                                                                       [é]” (L. 231-235)

“psi: vai ter muito valor porque vai fazer uma análise diferente da análise de qualquer psicólogo ou

psicanalista né? irá fazer uma análise do discurso... e isso vai ser muito importante pro trabalho da

gente mesmo né? mas a gente também não pode é... negar que este gravador não existe... ele está aí...

não é? ele tá aí... ele tá aí  e é difícil ficar à vontade né?

pac: é é” (L. 236-241)

“pac: (...) não quero/ não sei/eu quero ser alguém realmente... na vida de uma pessoa

psi: não quer ser mais uma... né Joana?

pac:                                                    [é é ((ri))” (L. 273-275)

“psi: é como se ele também não assumisse né? essa questão dele né?

pac: é” (L. 276)

Usuária  pacente
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“pac: você tem amor (3s) é diferente (9s) acho que é o que diferencia... a profissão de psicólogos de

outras profissões... porque/ não desmerecendo né?

psi:                           [huum]” (L. 110-112)

“pac: (...) fica muito forte porque você sempre está se relacionando com as outras pessoas... e...

interfere né?” (L. 114 –115)

“pac: gosta... gosta mais do lado do... mais de biologia... as coisas ligadas à Biologia... engraçado né?

cada um é diferente do outro

psi: é é” (L. 193-195)

“pac: a gente recebe tanto na vida... por que que a gente não dar um pouquinho da gente? pra ajudar

((ri)) não é?

psi:                   [é claro...” (L. 224-227)

“pac: eu já estava me preparando e (3,5s) a história dele assim não me pegou de surpresa totalmente

né?

psi:             [mhm]” (L. 261-263)

Estratégia 12:

Usuária  psicóloga

“psi: é porque ao mesmo tempo que você também pensou que a gente está finalizando um trabalho que

vem sendo desenvolvido há cinco anos né?” (L. 44-45)

“psi: ainda temos dez minutos Joana” (L. 209)

“psi: ainda temos mais dez minutos né? vamos aproveitar (...)” (L. 213)

“psi: a gente não pode é... fazer de conta que ele não existe... ele existe ta aqui no nosso meio e isso

interfere não é?” (L. 216-218)

“psi: mas a gente também não pode é... negar que este gravador não existe... ele está aí... não é? ele tá

aí... ele tá aí  e é difícil ficar à vontade” (L. 238-240)

“psi: mas... Joana chegamos ao fim viu... por hoje e até terça... tá certo? tenha uma boa semana” (L.

295)

Estratégia 13:

Usuária  psicóloga
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“psi: é porque ao mesmo tempo que você também pensou que a gente está finalizando um trabalho

que vem sendo desenvolvido há cinco anos né?” (AR) (L. 44-45)

“psi: porque essa também não era a última sessão” (AR) (L. 66)

“psi:  hum... trouxe uma lembracinha pra mim foi... eu vou ver a lembrancinha e você vai falar porque

trouxe (tempo) falar desse presente pra mim” (PR) (L. 68-69)

“psi: porque traduz o sentimento que você está colocando durante esses cinco anos de psicoterapia

né?” (AR) (L. 96-97)

“psi: você escolheu trazer pra mim por quê?” (PR) (L. 105)

“psi: pensou assim... por está sendo gravada ou pensou por ser a penúltima sessão?” (PR) (L.

122-123)

“psi: pode falar porque você é humana (...)” (AR) (L. 134)

“psi: (... ) parece-me que esta não vai ser estudada... porque esta ((ri)) é a primeira (...)” (AR) (L. 147)

“psi: é é... e ele não fez a opção por Biologia porquê? (PR) (L. 195)

“psi: quando o rapaz ligou pra você pra você aceitar... você aceitou assim... por quê?” (PR) (L. 220)

“psi: vai ter muito valor porque vai fazer uma análise diferente da análise de qualquer psicólogo ou

psicanalista né?” (AR) (L. 236-237)

Usuária  pacente

“pac: porque eu acho ... eu acho tudo isso em você... porque você ... não é só assim ... porque

((risos)) ... ai ... não é só psicóloga (...)” (AR) (L. 108-109)

“pac: mas você é sempre psicóloga ... porque você sempre está ... é ser humano mas isso assim é... fica

muito forte porque você sempre está se relacionando com as outras pessoas” (AR) (L. 113-115)

“pac: e assim por ser gravada... porque eu ficava pensando (6s) de não me sentir totalmente à

vontade...” (AR) (L. 126-127)

“pac: porque ele não tava assim... muito preparado mas (...)” (AR) (L. 196)

“pac: não sei (2.4s) talvez não... mas assim... porque todo ano Zootecnia é o curso que é menos

concorrido” (AR) (L. 203-204)

“pac: é é aí esse ano... assim porque estão valorizando muito... assim... esses cursos agora” (AR) (L.
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206)

“pac: e biologia porque está ligada à área... de ambiental” (AR) (L. 208)

“pac: é... mas eu aceitei assim porque... eu queria ajudá-lo... e assim... a gente recebe tanto na vida...

por que a gente não dar um pouquinho da gente? pra ajudar ((ri)) não é? (AR) (L. 224-226)

“pac: não sei... porque... (5s) eu diria assim... não foi decepção porque eu já estava me preparando”

(AR) (L. 258-259)

“pac: não me convence... porque... (3.7s) não quero/ não sei/ eu quero ser alguém realmente... na vida

de uma pessoa” (AR) (272-273)

“pac: porque ele é assim mesmo (                   ) ele não é uma pessoa de ter um relacionamento...

certinho... com uma pessoa” (AR) (L. 288-289)

Estratégia 15:

Usuária  paciente

“pac: eu trouxe isso aqui... uma lembrança (5.3s) será que eu me esqueci ((fala consigo mesma)) (3s) (

                    )” (L. 61-62)

ESTRATÉGIAS DE POLIDEZ NEGATIVA

Estratégia 2:

Usuária  psicóloga

“psi: talvez se você falasse que estava à vontade né? aí... era até uma incoerência né?” (L. 134-135)

“psi: talvez se você falasse sobre isto né? melhorava um pouco a sua resistência e tudo né?” (L. 218)

Usuária  pacente

“pac: é é ((ri)) não sei (3.4s) eu estou bem... bem... eu estou bem sozinha” (L. 179-180)

“psi: Biologia foi menos?

pac: não sei (2.4s) talvez não... mas assim porque todo ano Zootecnia é o curso que é menos

concorrido” (L. 202-204)
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Estratégia 4:

Usuária  psicóloga

“psi: ainda temos dez minutos Joana” (L. 209)

“psi: você queria finalizar a sessão já?” (L. 211)

“psi: ainda temos mais dez minutos né? vamos aproveitar” (L. 213)

“psi: mas... Joana chegamos ao fim viu... por hoje e até terça... tá certo? tenha uma boa semana” (L.

295)

Estratégia 5:

Usuária    pacente

“pac: eu queria poder dar uma verdadeira né?” (L. 81)

“pac: não sei se este é seu gosto” (L. 87)

“pac: humm... ai (8.1s) queria poder dar uma coisa assim de maior valor né? mas minas minhas

condições não permitem” (L. 92-93)

AAF NEGATIVA DO OUVINTE

I – (a) ordem e solicitação:

Usuária    psicóloga

“psi: isso quer dizer o quê? Que está mais motivada é? (6s) fale-me (fica aí rindo)?” (L. 4)

“psi: (...) mas fale-me... o que é que você pensou? o que é que você pensou sobre esta sessão?” (L.

29-30)

“psi: hum... trouxe uma lembracinha pra mim foi... eu vou ver a lembrancinha e você vai falar porque

trouxe (2.2s) falar desse presente pra mim” (L. 68-69)

“psi: hummm... bonitos brincos... fale-me sobre eles” (L. 70-71)

“psi: está sendo muita angústia por ser gravada a sessão? fale um pouco sobre isto” (L. 215)

“psi: agora fale como é que você está se sentindo que melhora muito né?” (L. 137-138)

I – (b) sugestão ou conselho:

Usuária  psicóloga
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“psi: a não ser que você dê um toque pra o celular dele né?” (L. 178)

AAF NEGATIVA DO FALANTE

I – (a) expressando agradecimento:

Usuária  psicóloga

“psi: hummm... bonitos brincos... fale-me um pouco sobre eles” (L. 70-71)

“psi: mas esta é muito bonita” (L. 82)

“psi: muito linda...  muito linda (...)” (L. 86)

Sessão 2

ESTRATÉGIAS DE POLIDEZ POSITIVA

Estratégia 2:

Usuária  psicóloga

“psi: você agora é um sujeito e não objeto das pessoas né? isso faz a diferença... e a GRANDE

diferença” (L. 52-53)

Estratégia 3:

Usuária    pscóloga

“psi: você não está pronta ainda? como é isso? fale sobre isso... você teria alguns conteúdos ainda que

mereciam ser trabalhados?” (L. 24-25)

“psi: se sente pronta?” (L. 27)

“psi: como é Joana outra pessoa? me fale dessa outra pessoa que cê tá... conseguindo se vê assim” (L.

36-37)
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“psi: ah... teu filho não passou... mas como é que foi a nota dele?” (L. 66)

“psi: Cláudia fez também... não foi?” (L. 78)

“psi: você também mudou com ela?” (L. 101)

“psi: sério? você faz crochê?” (L. 106)

“psi: você concordou?” (L. 123)

“psi: como é que você se sentiu se realizando... assim... fazendo uma coisa que você fazia quando era

recém casada né? e tá retornando agora... qual o sentimento que despertou em você?” (L. 125-127)

“psi: produtividade... tá se sentindo últil... é isso? (L. 129)

“psi: tá se sentindo que tá produzindo?” (L. 131)

“psi:  ele não respondeu?” (L. 183)

“psi: livre e desimpedido?” (L. 199)

“psi: ele trabalha os sete dias da semana?” (L. 207)

“psi: do sábado?” (L. 209)

“psi: ‘ainda não’...  você falou foi?” (L. 213)

“psi: oh Joana... você não já falou pra ele que nunca lhe chamou a atenção ele nunca ter levado você

para conhecer uma irmã... um irmão... ou alguém da família dele?” (L. 230-231)

Estratégia 5:

Usuária    psicóloga

“psi: realizava mais os desejos dos (homens?)

pac:                                                               [é é ((ri))” (L. 50-51)

“psi: primeiro você se valoriza

pac:                                           [é é] ((ri))” (L. 57-58)

“psi: depois o outro

pac:                           [é é] interessante (...)” (L. 59-60)

“psi: você não disse nem sim nem não... mas que ela buscasse realizar o desejo dela... nesse sentido

você deixou ela escolher

pac: é” (L. 91-93)

Usuária    pacente

“pac: todo dia é uma aprendizagem

psi: isso” (L. 63-64)
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Etratégia 6:

Usuária    pacente

“psi: se sente pronta ?

pac: me sinto mas... é porque é um espaço muito bom ((ri))” (L. 27-28)

Estratégia 7:

Usuária    psicóloga

“psi: (...) de qualquer forma estamos chegando no... no ponto de um processo que durou cinco anos

né?” (L. 19-20)

“psi: mas pela... pela questão de ser... uma coisa prazerosa para você né ?

pac:                                                                                                         [é é]” (L. 31-32)

“psi: importante que você possa enxergar uma outra Joana... mas uma outra Joana bem melhor da que

era antes né? pelo que você descreve é uma Joana mais segura... mais feliz não é? mais compreensiva”

(L. 44-46)

“psi: você agora é um sujeito e não objeto das pessoas né? isso faz a grande diferença (...) (L. 52-54)

“psi: ele pode ser remanejado né?” (L. 69)

“psi: você possibilitou isso né Joana?

pac: é ((ri))” (L. 89-90)

“psi: você dá um outro olhar né?

pac: é é” (L. 136-137)

“psi: está se sentindo útil né Joana? e isto é uma coisa muito importante... tá sentindo que tá

produzindo né?” (L. 146-147)

“psi: quer dizer... você está compreendendo que ele diz uma coisa e faz outra coisa né?” (L. 157)

“psi: a impressão que eu tenho... que eu tive é que você comunicava algo a ele... de uma outra forma

que aquela relação não estava tão segura... não é?” (L. 217-218)

“psi: quer dizer... esta relação... este homem com quem você se relaciona não lhe passa confiança... não

é isso?

pac: é é (...)” (L. 223-225)

“psi: pelo menos dizer pra ele que lhe chama a atenção nunca ele ter possibilitado isso nesse tempo

todo né?

pac:             [é]” (L. 233-235)
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“psi: aí também a gente percebe uma transformação muito importante em você não é? você passa a dar

um olhar diferente às coisas... que até então você não dava este olhar” (L. 149-150)

Usuária    pacente

“pac: é muito difícil assim porque a gente/ estamos encerrando né?

psi:                                                                                                      [é verdade” (L. 19-21)

“pac: é é... e interessante como a gente vê como é que o outro... é... ele muda né?”  (L. 54)

“pac: mas ainda tem muito que caminhar né?

psi: humm” (L. 60-62)

“pac: foi uma experiência válida... porque foi a primeira vez que ele fez né?” (L. 70-71)

“pac: passou pela segunda... então agora ele... quando ele for fazer novamente ele vai estar mais

preparado né?

psi:                     [humm” (L. 73-75)

“pac: o comportamento dela é muito de se opor a mim né?” (L. 80-81)

“pac: (...) eu ainda tô lendo aquele livro ((ri)) inteligência emocional (3.8s) mas ele é tão assim...

muitas páginas né?” (L. 116-117)

“pac: não tinha nem o que responder né?” (L. 184)

estratégia 12

Usuária  psicóloga

“psi: de qualquer forma estamos chegando no ... no ponto de um processo que durou cinco anos né?”

(L. 21-22)

“psi: ok Joana... vamos ficar por aqui... até a próxima sessão” (L. 236)

Usuária  pacente

“pac: agradecer assim... todo esse tempo... que nós passamos... aqui ((ri)) é muito difícil assim porque

a gente/ estamos encerrando né?” (L. 19-20)
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estratégia 13

Usuária  psicóloga

“psi: por que você trouxe esta mensagem para mim Joana?” (PR) (L. 16)

“psi: porque você falou ‘ainda não’?” (PR) (L. 215)

Usuária  pacente

“pac: é muito difícil assim porque a gente/ estamos encerrando né?” (AR) (L. 19-20)

“pac: mas assim... foi uma experiência válida... porque foi a primeira vez que ele fez né?” (AR) (L.

70-71)

“pac: eu não sei né? porque só sai a nota dos que passaram e a gente tem que ver na internet a

colocação dele” (AR) (L. 67-68)

“pac: (...) o comportamento dela é muito de se opor a mim né? porque... ela pensou que quando ela

começou a falar que... iria para comunidade... eu acho que ela esperou uma outra atitude minha de

repressão” (AR) (L. 80-83)

“pac: tá assim... bem melhor assim... ela... porque ela... assim ela... tinha também dificuldade pra me

abraçar” (AR) (L. 98-99)

“pac: (...) porque assim/ eu dizia a você que às vezes eu chegava assim muito (...)” (AR) (L. 142)

“pac: mas eu sempre tô dando toques pra ele... assim... uns toques pra ele... porque ele tenta passar pra

mim a imagem de que é uma pessoa livre... é uma contradição... porque quando chega no final de

semana a pessoa desaparece” (AR) (L. 154-156)

“pac: (...) o problema é à noite... porque assim/ eu falei que ele tinha aparecido no sábado... mas assim

por volta de onze horas... mas depois vai embora e tal (...)” (AR) (L. 160-162)

“pac: (...) porque por mais que eu fale as coisas ele... sabe... tem que abrir o jogo assim... aí ele falou

assim” (AR) (L. 192-193)

“pac: ah... Clara... porque eu sei que ele é enrolão” (AR) (L.216)
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ESTRATÉGIAS DE POLIDEZ NEGATIVA

estratégia 2:

Usuária    psicóloga

“psi: essa mudança dela deve também ser resultado da sua mudança” (L. 103)

Usuária    pacente

“psi: está se sentindo útil né Joana? e isto é uma coisa muito importante... tá sentindo que tá

produzindo né?

pac: deve ser ((fala baixo))” (L. 146-148)

estratégia 4:

Usuária  psicóloga

“psi: quer falar dessa mensagem que você trouxe para mim? gostaria de falar?” (L. 18)

“psi: ok Joana... vamos ficar por aqui... até a próxima sessão” (L. 236)

AAF NEGATIVA DO OUVINTE

I – (a) (a) ordem e solicitação:

Usuária    psicóloga

“psi: então leia esta mensagem... né?... é importante que você leia” (L. 4 –5)

“psi: (...) fale sobre isso... você teria alguns conteúdos ainda que mereciam ser trabalhados?” (L.

24-26)

“psi: (...) me fale dessa outra pessoa que cê tá... conseguindo se vê assim” (L. 36-37)

AAF NEGATIVA DO FALANTE

I) – (a) expressando agradecimento

Usuária  pacente

“pac: agradecer assim... todo esse tempo... que nós passamos... aqui ((ri)) é muito difícil assim porque

a gente/ estamos encerrando né?” (L. 19-20)
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Sessão 3

ESTRATÉGIAS DE POLIDEZ POSITIVA

estratégia 3

Usuária  psicóloga

“psi: o que isso tem a ver com esta sessão final?” (L. 17)

“psi: mas tem alguma relação Joana com o nosso momento aqui final também?” (L. 24)

“psi: e aí como é que você está se sentindo?” (L. 34)

“psi: o sentimento que desperta em você hoje?” (L. 41)

“psi:  quem disse que você não pode contar sempre?” (L. 47)

“psi: o que é que você pensa Joana sobre essas... esses  e-mails que ele te manda?” (L. 93)

“psi: falou do  sentimento?” (L. 105)

“psi: o que é que você não sabe?” (L. 123)

“psi: o que você achou disso de sua irmã ter apontado né? essa vivência dessa amiga dela?” (L.

129-130)

estratégia 7

Usuária  psicóloga

“psi: com pena? você fala de uma cachorro... de uma animal que você vê no caminho e que ele tá

perdido sem rumo né? (...) pode ser também ser transformação morte né? morte não só é fim” (L.

13-16, 17-18)

“psi: morte é transformação... passar de um momento para outro... ou de uma vida para outra né?” (L.

20-21)

“psi: mas tem alguma relação Joana com o nosso momento aqui final também? não deixa de ser um
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momento final né?

pac:  é é... pode ser né?” (L. 24-26)

“psi: que é a última sessão do ano e também de todo esse percurso né? foram cinco anos” (L. 36-37)

“psi: (...) na realidade esse final já vem sendo preparado há três meses né Joana? não é hoje só que ele

finaliza... ele já vem sendo preparado há uns três meses” (L. 39-41)

“psi: nós finalizamos esta etapa né? outras poderão surgir/ não é verdade? lembre-se que você é

psicóloga e sabe que o inconsciente ele é inesgotável né? os objetivos que você propunha no início do

tratamento do acompanhamento foram satisfeito... né? foram alcançados... em outros momentos de sua

vida poderão surgir outros né? e você poderá voltar recorrer a psicoterapia ou a minha pessoa ou a

outra pessoa não é?” (L. 49-53)

“psi: é um dado da realidade né?

pac: é é (...)” (L. 61-62)

“psi: foi só você ter se colocado pra ele... ter mostrado a ele um dado de realidade que é a distância real

é como se isso não minimizasse o amor que ele tem por você... não é? (L. 71-72)

“psi: (...) é como se ele tivesse negado esta informação né? aí ele retorna como se nada tivesse

acontecido (um caso?) que lhe chama a atenção” (L. 135-136)

“psi: mhm reconheceu depois ele nega né?

pac:                                                          [depois é que ele nega... (desconfio?)” (L. 139-140)

estratégia 12

Usuária  psicóloga

“psi: mas tem alguma relação Joana com o nosso momento aqui final também? não deixa de ser um

momento final né?” (L. 24-25)

“psi: nós finalizamos esta etapa né? outras poderão surgir/ não é verdade?” (L. 49)

estratégia 13

Usuária  psicóloga

“psi: por que você perguntou se eles... se eles iam sacrificar o cachorro?” (L. 11)
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Usuária  pacente

“pac: porque este espaço era um espaço que eu tava podendo contar sempre” (L. 44)

“pac: porque nessa daqui ele tá certo... ele disse que ele tava num momento de viver comigo mesmo

ele reconheceu” (L. 137-138)

ESTRATÉGIAS DE POLIDEZ NEGATIVA

estratégia 2

Usuária    pacente

“psi: mas tem alguma relação Joana com o nosso momento aqui final também? não deixa de ser um

momento final né?

pac: é é (.) pode ser né (..)” (L. 24-26)

OCORRÊNCIAS DE AAF AO LONGO DAS SESSÕES

AAF NEGATIVA DO OUVINTE

I) –  (a) ordem e solicitação:

Usuária    psicóloga   

“psi – fale dessa tristeza” (L. 43)

(b) sugestão ou conselho

Usuária  psicóloga

“psi: (...) não é melhor você ir mostrando a ele um dado da realidade né? que vocês estão em lugares

geograficamente muito distantes (...)” (L. 133-134)


