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Resumo: 

 

 

Souza, Marcos Fernandes de; Oliveira, Maria do Carmo Leite de.  
A Expressão do Jeitinho Brasileiro em Interações Via Call Center  

Rio de Janeiro, 2004.  239 p. Tese de Doutorado -  Departamento de Letras, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 
 
 

Este trabalho trata das relações entre o contexto contemporâneo de 

trabalho, narrativas e identidade cultural brasileira. O estudo revelou que a 

realização de narrativas em centros de atendimento telefônico ao cliente (call 

center) é um dos meios lingüísticos pelos quais se pode expressar o “jeitinho 

brasileiro”, um modo de comportamento cultural que é  concebido como um traço 

de identidade da cultura brasileira. Os clientes utilizam o jeitinho para proteger 

seus pedidos de ação por parte da empresa ou para remover respostas 

despreferidas a esses pedidos. O jeitinho, além de ser um mecanismo de superação 

de dificuldades ou obstáculos, é um estilo de comportamento verbal caracterizado 

por estratégias indiretas de persuasão e por apelos aos sentimentos pessoais. 

Contudo, o call center, por sua natureza tecnológica, impessoal e inflexível, não 

permite que o uso das estratégias do jeitinho tenham sucesso. A lógica impessoal 

do call center é incompatível com a lógica pessoal do jeitinho. Tal confronto 

acarreta impactos emocionais no cliente e não atende a uma política de marketing 

voltada para o consumidor brasileiro.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: jeitinho brasileiro, cultura, identidade, narrativa, tecnologia, 

contexto, trabalho, cliente. 
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Abstract:  

 

 

Souza, Marcos Fernandes de; Oliveira, Maria do Carmo Leite de.  
The Expression of the Jeitinho Brasileiro in Interactions via Call Center  

Rio de Janeiro, 2004.  239 p. Thesis -  Departamento de Letras, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

This work is about relationship between contemporaneous context of work, 

narrative and Brazilian cultural identity. The study revealed that the narrative 

realization in call center is one of the many linguistics ways where the Brazilian 

“jeito” can be expressed, a kind of cultural behavior that is conceived as a trace 

Brazilian cultural identity. The clients used the “jeitinho” so as to protect their 

requests or remove possible company barriers. Besides being a difficulty (or 

obstacle) surpass mechanism, the “jeitinho” is a verbal comportment style 

characterized by indirect strategies of persuasion that appeals to personal feelings. 

However, the call center, by its technologic, impersonal and inflexible nature, 

does not allow the success of “jeitinho” as a strategy. The impersonal logic of call 

center is incompatible with the personal logic of “jeitinho”. This confront result in 

emotional impacts on the client and does not fit itself in the Brazilian consumer 

marketing politic. 

 

 

 

 

 

Key words: Brazilian “jeitinho”, culture, identity, narrative, technology, context, 

work, consumer.  
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CONVENÇÕES DE TRANSCRIÇÃO 

Símbolos Especificação 

.. Pausa observada ou queda no ritmo da fala, com menos de meio 
segundo 

... Pausa de meio segundo, medida com cronômetro 

.... Pausa  

(1,5) duração da pausa acima de um segundo durante a fala, medida 
com cronômetro. 

. Descida  de entonação 

° palavra° trecho falado mais baixo 

::: contigüidade entre fala de um mesmo falante ou de dois falantes 
distintos 

? Subida leve sinalizando uma interrogação 

, sobida leve, sinalizando que  mais fala virá 

sublinhado acento ou ênfase de volume 

↑  ou  ↓ subida ou descida acentuada na entonação, mais forte que os dois 
pontos 

- auto-interrupção 

: Alongamento da vogal 

:: ou ::: Duração mais longa da vogal 

MAIÚSCULA Ênfase ou acento forte 

----- Silabação (letra à letra) 

(   )  transcrição impossivel 

( palavra) transcrição duvidosa 

( ) Dúvidas, suposições, anotações do analista 

> palavras <  fala comprimida ou acelerada 

< palavras > desaceleração da fala 

hhh aspirações audiveis 

.hhh inspiração audível 

(h) aspirações durante a fala 

[  Colchetes simples marcando o ponto de concomitância – 
superposição de vozes (quando a concomitância de vozes se dá 
apenas em um dado ponto, com apenas um dos falantes dando 
continuidade à fala). 

[  ] Colchete abrindo e fechando o ponto da sobreposição, com 
marcação nos segmentos sobrepostos – sobreposições 
localizadas. 

=  Dois enunciados relacionados, sem pausa na fala justaposta 
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Oxalá se mostrou assim tão grande 

Como um espelho colorido a mostrar  

Pro próprio Cristo como ele era mulato 

Já que Deus é uma espécie de mulato 

Salve em nome de qualquer Deus, salve 

Se eu me salvei, foi pela fé 

Minha fé é minha cultura 

Minha fé, minha fé 

É meu jogo de cintura, minha fé 

                                                                                          (Marcelo Yuka – O Rapa) 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

 Este estudo está interessado nas relações entre o contexto contemporâneo 

de trabalho, o uso de linguagem e identidade cultural. Sendo assim, ele se insere 

dentro de um projeto de pesquisa até certo ponto recente na Sociolingüística. 

Trata-se do estudo das práticas discursivas e modos de relação interacional sob o 

impacto das mudanças operadas pela sociedade contemporânea (Putnan, 1994; 

Oliveira, 2001; Zarifian, 2001 Begman, 2004). 

 A sociedade ocidental contemporânea é o fruto de uma árvore que 

começou a fincar suas raízes no século XVI. Por exemplo, a noção de 

“indivíduo”, como a entendemos hoje, está lá na base da Reforma Protestante 

(Weber, 1947; Velho, 1980; Holanda, 1995; DaMatta, 1997). Também está nessa 

base, o racionalismo das corporações, a mudança da retórica de um texto 

empolado, cheio de sutilezas medievais, para o texto objetivo, de frases curtas, 

coordenadas (Scollon & Scollon, 1997). Vem dessa época, o amadurecimento da 

Revolução industrial e, a partir de então, a produção, a sociedade e a comunicação 

de massa, o velocíssimo desenvolvimento tecnológico, as novas formas de poder, 

a nova ordem, as novas formas de trabalho, as desconcertantes novas formas de 

comportamento social, a nova família, a nova mulher, o novo homem, o sujeito 

fragmentado, dissolvido, tudo sob o signo da novidade, do mercado 

(Ricoeur,1991; Moita Lopes, 2002). 

 Nessa onda do “novo” e da velocidade tecnológica, muitas questões têm 

surgido em vários campos das ciências sociais e humanas, sobretudo na Filosofia, 

na Sociologia e na Psicologia. Dentre essas questões, o tema “identidade” tem 

andado em destaque nas últimas décadas. Tem-se especulado, por exemplo, sobre 

as novas identidades sociais, sobre as minorias, sobre as relações interétnicas, os 

excluídos, o racismo, sobre o “eu” fragmentado e dissolvido em múltiplas 

identidades.  

 A sociedade contemporânea é, pois, um tema que tem sido muito 

comentado. Não é pequena a literatura. No entanto, a Sociolingüística começa a 

dar os seus primeiros passos em direção ao fenômeno contemporâneo e seus 

impactos sobre a interação social e o uso de linguagem, principalmente no que se 

refere ao mundo do trabalho. 
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 Parece claro que a modernidade vem transformando as formas de 

comunicação humana, fundando novas comunidades e gêneros discursivos e 

produzindo novos discursos relacionados às questões da identidade. Sempre 

considerando o contexto, a Sociolingüística, inspirando-se em Wittgenstein 

(1979), compreende os gêneros discursivos como “jogos de linguagem”, cujos 

participantes devem adquirir a competência para jogar, aprendendo seus 

conceitos, suas regras e códigos (Duranti, 1997). A contemporaneidade, pois, vem 

fundado novos jogos, com novas peças, novos jogadores, novas emoções e regras 

novas.  

A pesquisa sociolingüística tem se voltado, então, para o estudo de situações 

de fala e gêneros de discurso que ocorrem nas mais diversas instituições sociais 

modernas, sendo consideradas, entretanto, como formas variantes das situações de 

conversa espontânea. Ocorre, porém, que o espaço da fala espontânea tem sido 

confinado cada vez mais ao espaço institucional e, dessa forma, transformado e 

reduzido na prática social diária, pois maiores são as exigências do mercado de 

trabalho moderno. 

 E assim, cada vez mais,  a fala produzida em contextos de encontro de 

serviço, como tipos de gênero discursivo, tem sido alvo de pesquisas de algumas 

vertentes da Sociolingüística. Dentre elas, estão a Análise da Conversa, a 

Sociolingüística Interacional e as correntes a que se tem chamado de 

“contextualistas”, de orientação semiótica e herdeiras do funcionalismo (Ventola, 

1987). 

Nesses quase recentes projetos de pesquisa lingüística em contexto 

institucional, busca-se conhecer como as identidades se manifestam, como são 

expressas e modeladas as emoções e como surgem as novas práticas de 

relacionamento social. Assim é que também se começam a estudar aqueles 

encontros de serviço que, cada vez mais, tem se utilizado da tecnologia como 

forma de mediação entre os participantes envolvidos na comunicação. 

O que hoje se conhece como call center ou CAT (centro de atendimento 

telefônico) é um dos alvos da Sociolingüística Interacional interessada nos 

encontros de serviço mediados pela tecnologia. Ele, certamente, tem afetado as 

formas de relacionamento cliente/empresa, a competência discursiva dos usuários 

da linguagem e, dessa forma, afetado as projeções de identidade e as expectativas 
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subjetivas, cognitivas e emocionais, dos indivíduos submetidos a tais situações 

(Oliveira, 2000; Pereira e Bastos, 2002).  

No que se refere à presente pesquisa, o call center se revela um lócus 

privilegiado para o estudo do impacto das novas tecnologias sobre o 

comportamento social e, aqui em particular, o impacto sobre a expressão da 

identidade cultural e pessoal dos indivíduos.  

A instalação dos call center, cujas ferramentas tecnológicas de comunicação 

são os centros inteligentes de telefonia associados a um sistema informatizado de 

dados, significou a mudança de um atendimento face a face, caracterizado como 

de “alto contato”, para um atendimento mediado pela tecnologia, por sua vez 

caracterizado como de “baixo contato” (Oliveira, 2001 e no no prelo). Esse tipo de 

mecanismo de relacionamento corresponde ao projeto racionalista de produção 

das grandes corporações que, ao mesmo tempo que potencializa o acesso à 

empresa, aumenta seu controle burocrático sobre o trabalho dos atendentes e sobre 

seu relacionamento com o cliente (Sarangy, 1992). 

A “conversa” nesse ambiente é altamente controlada, regida que é por 

“scripts”, normas de comportamento lingüístico ou não lingüístico e pelo processo 

de supervisão da interação com o cliente através da escuta e gravação direta do 

que está acontecendo por meio de mecanismos do próprio sistema inteligente de 

telefonia. Tais ações de controle se devem à lógica racionalista da grande 

corporação capitalista contemporânea, fundada sob os princípios da eficiência e 

eficácia, ou seja, o mais e “melhor” por menos. São esses princípios que 

conduzem a racionalidade do call center. A partir deles, tudo se torna uma 

abstração, não há “caras”, não há “pessoas”; o que existe nesse mundo são cargos, 

funções, indivíduos, peças e clientes, figuras abstratas em função de sempre 

alimentar o sistema, a máquina. 

Numa cultura como a brasileira, caracterizada como de alto contato, cujas 

vertentes ideológicas que lhe fundamentam estão baseadas ambiguamente nas 

noções de pessoa e indivíduo, o call center , então, certamente deve ter, e talvez 

sofrer, impactos sobre o comportamento e a expressão de identidades e emoções 

do cliente brasileiro (Gudykunst, Ting-Toomey & Nishida, 1996; DaMatta, 1997). 

Daí que pesquisar lingüisticamente a possibilidade de emergência, no call center, 

do que se tem chamado de “jeitinho brasileiro” pode trazer contribuições não só 
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para a Sociolingüística, como também para a Sociologia, a Antropologia Social, a 

Psicologia e, particularmente, para as disciplinas ligadas ao Marketing. 

O “jeitinho” tem sido apontado como um dos dramas sociais brasileiros e 

um estilo de relacionamento que caracterizam um traço de identidade da cultura 

nacional (Barbosa,1992). Enquanto drama social, o jeitinho brasileiro ocorre 

naquelas situações em que o sujeito é barrado, em suas intenções, interesses ou 

necessidade, por um agente da burocracia estatal ou das leis impessoalizantes do 

individualismo da sociedade ocidental contemporânea. Então, esse sujeito tenta 

sair de sua condição anônima, de indivíduo acachapado pela opressão da 

burocracia, para a condição de pessoa, pedindo exceção, em consideração a  esse 

ente particular, humano e  necessitado, não ao agente da lei, mas a essa pessoa por 

trás do agente e que pode compreender as dificuldades pessoais do outro. 

Enquanto estilo de relacionamento, o jeitinho se refere a um ethos de 

comportamento caracterizado como complementar e cujas ações verbais e não 

verbais aí implicadas parecem peculiares, específicos da cultura brasileira. Essas 

ações parecem se conformar a um ritual próprio de polidez, a uma retórica 

própria. O jeitinho é dito possuir uma técnica e um “idioma” próprios para 

sustentar um relacionamento cordial ou superar barreiras burocráticas que impõem 

ao sujeito a sua submersão ao anonimato do mundo individualista. 

Dentre os elementos que constituem a técnica e o idioma do jeitinho 

enquanto drama social,  estão as narrativas relatando acontecimentos e situações 

pessoais difíceis cujas circunstâncias são alheias ao controle da pessoa que busca 

se relacionar ou superar barreiras. Porém, não basta o conteúdo das histórias, é 

necessário também saber contá-las, numa dicção que busca promover a simpatia, a 

aproximação e, assim, a persuasão daquele que se encontra diante de quem sabe 

manejar o relacionamento. 

As narrativas, então, parecem ter um papel central na expressão lingüística 

do jeitinho. Elas têm sido apontadas como uma forma de discurso que ajuda na 

construção do significado de mundo dos agentes sociais e da situação de interação 

em que eles se acham envolvidos. Pela narrativa, então, se construiriam e se 

expressariam as identidades que cada participante de uma interação atribui a si e 

aos outros participantes do contexto interacional. Elas são, ao final de contas, 

estratégias interacionais de envolvimento que são co-construídas na e pela 

interação (Tannen, 1989, Bastos, no no prelo; Moita Lopes, 2002)) 
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É essa relação entre narrativas de clientes, jeitinho e call center que se 

constitui no objeto geral de interesse deste estudo. Na hipótese de que o call center 

em sua relação com o cliente, ainda que mediado pela tecnologia e marcado pela 

impessoalidade inflexível que lhe é inerente, é um contexto onde pode surgir o 

jeitinho desde que haja a presença da pessoa do operador, é que pusemos em 

marcha esta pesquisa. Para nós, dada a presença do operador, o call center é um 

contexto onde pode surgir o jeitinho brasileiro, mas não sem impacto, tanto para o 

cliente, como para o próprio processo operacional de atendimento e para a 

empresa como um todo. 

Sustentamos ainda que: i) é possível caracterizar o jeitinho lingüisticamente; 

ii) de fato, as narrativas e a forma de narrá-las são estratégias fundamentais para a 

expressão do jeitinho; iii) existe um ritual de polidez que lhe é inerente, tal como 

os atos indiretos de fala, as insinuações, as expressões de humildade, as técnicas 

de argumentação moral, as estratégias de aproximação pessoal com o interlocutor, 

o humor e uma expressão entonacional a que estamos aproximando de uma forma 

de ladainha. 

A escolha das narrativas de clientes, como um de nossos objetos de estudo, 

foi, em verdade, uma opção metodológica para podermos nos aproximar da 

caracterização lingüística do jeitinho. A sua escolha não foi simplesmente 

motivada pelo fato de elas estarem relacionadas pela literatura pertinente a uma 

das técnicas do pedido de jeitinho (Barbosa, 1992). A escolha partiu do 

pressuposto de que as narrativas são potencialmente uma forma de discurso capaz 

de revelar e construir identidades. Na medida em que encontrássemos narrativas 

em nossos dados e que elas sinalizassem para a expressão de identidades sociais e 

pessoais, poderíamos, então, chegar possivelmente a encontrar traços da 

emergência do jeitinho no tipo de call center que nos serviu de campo de pesquisa. 

Sendo assim, a nossa metodologia consistiu, primeiramente, da análise da 

conversa de nossos dados e, a partir dessa análise, da identificação da presença de 

elementos estruturais canônicos da narrativa (Ventola, 1987; Duranti, 1997; Gago, 

2005). Feitos esses dois procedimentos, utilizamos o instrumental teórico da 

Sociolingüística interacional, particularmente a teoria do “footing” e da 

dramatização de Goffman (1998), para identificar as projeções criadas pelas 

narrativas e verificar se, nesse ambiente de call center, haveria espaço para 

projeções de identidade que vão além das relações estritamente comerciais.  
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O resultado de tal investigação revelou a presença da expressão de 

identidades ligadas ao mundo pessoal do cliente. E mais, a projeção dessas 

identidades se mostrou conforme as projeções rituais de duas grandes formas de 

dramatização ritual no Brasil, o carnaval e  as procissões. Ou seja, a expressão 

lingüística do jeitinho opera conforme os mecanismos rituais de deslocamento 

pela “inversão” e “neutralização”, como é o caso daqueles respectivos grandes 

rituais. Além disso, em nossos dados, ele revela ações rituais, embora num sentido 

inverso, bem próximas ao de um outro drama social do dia a dia no Brasil, o que 

se conhece como “você sabe com quem está falando?”  

No sentido exibir a nossa pesquisa, este trabalho se organiza da seguinte 

maneira. O segundo capítulo, intitulado “Pressupostos teórico-metodológicos”, 

está divido em três grandes partes. A primeira seção, por sua vez, se encontra 

divida em três subseções e correspondem aos três grandes temas de nossa 

pesquisa, ou seja,  a interação em contexto de atendimento ao cliente, as narrativas 

e a identidade cultural brasileira. A segunda seção se refere ao instrumental 

teórico de análise dos dados e se encontra dividida em duas subseções, uma 

destinada à descrição das unidades formais de sentido e da organização seqüencial 

da conversa; a outra é destinada à exposição e explicação de conceitos centrais da 

Sociolingüística interacional. Por último, a terceira seção do capítulo, onde 

apresentamos a descrição da metodologia empregada e a descrição do campo de  

pesquisa de onde coletamos o nosso corpus de dados. 

O terceiro capítulo, intitulado “A organização geral da interação via call 

center”, prepara a nossa análise sobre as narrativas e o jeitinho brasileiro, ou seja, 

fazemos aqui a descrição da organização seqüencial da macro-estrutura canônica 

da interação conforme o ideal de atendimento nesse tipo de encontro de serviço. 

Além disso, apontamos para as possibilidades de variação dessa macro-estrutura 

canônica, possibilidades pelas quais as narrativas e a expressão do jeitinho nos 

parece também responsáveis. 

O quarto capítulo dedica-se à investigação da presença de elementos 

narrativos elocucionados pelo cliente e conformes àqueles previstos pela macro-

estrutura canônica da narrativa. A partir dessa investigação, procuramos definir o 

que é um “plot narrativo” na seqüência interacional desse tipo de encontro de 

serviço. Feita essa definição, buscamos demonstrar como o “plot narrativo se 

desenvolve por toda a interação, atentando para a forma de sua ocorrência 
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especifica em cada um dos dois “slots” principais que compõem a troca 

conversacional entre cliente e operador. Ao final, apontamos para a função 

interacional de reparo progressivo e regressivo que as narrativas de clientes 

parecem exercer na proteção de sua ação de pedir uma ação da empresa. 

O quinto capítulo é destinado, em primeiro lugar, à apreensão e explicação 

de como as narrativas projetam enquadres e posicionamentos do cliente frente ao 

operador do call center. Em segundo lugar, identificamos o que essas projeções 

revelam em termos do contexto pessoal do cliente que vai além das relações 

comerciais com a empresa que lhe atende. Por essas projeções, se revelam dramas 

de família, o dia a dia do cliente, o “eu” sofrido diante das barreiras que esse dia a 

dia e as ações da empresa lhe impõem, as evocações religiosas de desespero e o 

posicionamento de humildade diante do operador. 

O sexto capítulo é dedicado, então, ao exame de como essas projeções 

podem ser entendidas como rituais lingüísticos e como elas podem se relacionar 

aos mecanismos rituais e à  ideologia do povo brasileiro sintetizados em suas três 

grandes formas de dramatização, a parada militar de Sete de Setembro, as 

procissões e o carnaval. Ao final, tentamos caracterizar um possível ethos 

elocucional do jeitinho brasileiro através da identificação das estratégias 

lingüísticas e supra-segmentais utilizadas como forma de um ritual de polidez que 

expressa humildade, cordialidade e o que estamos chamando de “manha”, esta 

entendida como uma entonação característica e um artifício de envolvimento e 

persuasão. 

O último capítulo diz respeito às nossas considerações finais, onde fazemos 

um resumo de nossos principais resultados de investigação e comentários 

apontando para sua relevância e contribuição para os vários campos de pesquisa 

interessados em linguagem, cultura, identidade e contexto de trabalho. 

Terminamos essas considerações finais com o que poderia, em nossa opinião, ser 

aprofundado, melhorado e posto como sugestão para pesquisas futuras. 

Enfim, seguem a bibliografia pertinente aos temas por nós tratados e o 

anexo onde consta na íntegra as transcrições dos atendimentos analisados. 
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2 – PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: 
 

 Este capítulo está divido em três partes. A primeira é a respeito de estudos 

dedicados aos três temas que, relacionados, constituem o objeto de nossa 

pesquisa. Essses estudos se referem, respectivamente, a narrativa, cultura e 

“jeitinho” brasileiro e contexto de atendimento ao cliente. A segunda parte expõe 

o nosso instrumental teórico de análise fundado na Análise da Conversa e na 

Sociolingüística Interacional. A última parte trata da metodologia da pesquisa.  

 

2.1 - Temas da pesquisa 
 

2.1.1– As Narrativas 

 

Esta seção tem o objetivo de apresentar o que a pesquisa em torno das 

narrativas tem entendido a respeito dessa noção de narrativa e das circunstâncias 

de sua produção. Nesse sentido, essa exposição está baseada em trabalhos de 

Bastos (no prelo, 1996 e no prelo), Misheler (2002) e Moita Lopes (2002). No que 

concerne particularmente à natureza ordinária e situada da narrativa e ao processo 

de projeção de identidades que ela realiza, tomamos como pressupostos os 

comentários de Goffman (2002). em seu artigo intitulado Footing. Quanto ao uso 

da noção de macro-estrutura canônica da narrativa, nos apoiamos em Ventola 

(1987). 

A atividade narrativa acompanha uma grande parte das atividades rotineiras 

das pessoas em seu dia a dia. As narrativas desempenham um papel central no 

processo de construção psicossocial do sentido que as pessoas fazem de si 

mesmas, dos outros e do mundo em que se inserem. Para a pesquisa científica, o 

estudo da narrativa tem se tornado cada vez mais importante na medida em que 

pode ajudar na compreensão do desenvolvimento humano e do processo de 

construção de conhecimento.  

Num mundo que tem passado por grandes transformações sociais, políticas, 

econômicas e tecnológicas desde o Renascimento, é sobretudo no campo das 

ciências humanas e sociais que esse estudo, nas últimas décadas, tem se 

intensificado e desenvolvido, pois é crescente o interesse dos pesquisadores dessas 
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áreas por temas como a constituição do sujeito, a interação social, a formação e 

manutenção de identidades, as relações identitárias, a política de gêneros e as 

relações interétnicas.  

O crescente interesse pelo estudo das narrativas coincide, no campo das 

ciências humanas e sociais, com um momento de mudança de paradigmas 

científicos positivistas para paradigmas de natureza mais subjetiva. Nesse novo 

paradigma de pesquisa,  se ressalta a complexidade dos fenômenos sociais, de 

cuja natureza a formalidade, experimentalismo e quantificação da metodologia 

positivista tradicional não são capazes de dar conta. Seria, pois, necessário uma 

abordagem mais humanística de como os indivíduos interagem socialmente. O 

estudo das narrativas serviria, então, para introduzir, na pesquisa do 

comportamento humano, um instrumental de análise mais humanístico e adequado 

aos fenômenos sociais e psicológicos  Esse momento de mudança de paradigma é 

conhecido como a “virada narrativa”.  

No início desse interesse recente pelas narrativas, os estudos se 

concentravam no modo como elas se estruturam. Na pesquisa atual, a atenção se 

volta para a tentativa de compreensão do significado psicossocial dessa atividade 

e das razões pelas quais as narrativas são tão presentes na rotina diária das 

pessoas. Desde então, as narrativas têm sido vistas como matrizes das formas 

básicas de organização social e organização da experiência humana individual. 

A análise estruturalista da narrativa é, contudo, uma herança ainda do 

paradigma científico positivista e foi introduzida em Sociolingüística por William 

Labov e Joshua Waleztzky (conforme Ventola, 1987; Bastos, 1996 e no prelo; 

Mishler, 2002) 

As narrativas estudadas por esses autores dizem respeito a narrativas bem 

formadas, mais ou menos de acordo com uma macro-estrutura canônica, e são 

definidas como um método de recapitular experiências passadas. Para que haja 

narrativa, é necessária  a presença de pelo menos duas orações narrativas ligadas 

por uma relação temporal que corresponda a eventos sucessivos em relação causal 

que, supõe-se, ocorreram de fato. Mas para que essa seqüência mínima de orações 

seja uma narrativa e não um relatório, ela deve se referir a um acontecimento 

específico, ser estruturada em seqüência temporal, ter um ponto e ser contável. 

Ter ponto significa ter uma razão ou um motivo para contá-la. Ser contável 
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significa  se referir a algo extraordinário, mas crível, ao invés de acontecimentos 

banais e previsíveis.  

A macro-estrutura da narrativa se caracteriza ainda por conter elementos 

obrigatórios e elementos optativos. Na verdade, o único elemento obrigatório é a 

ação complicadora que, por si só, pode constituir a narrativa propriamente dita. 

Ou seja, a ação complicadora é uma seqüência de enunciados construídos 

tipicamente com verbos no passado que remetem a eventos passados 

temporalmente ordenados. Esses enunciados são as orações narrativas. 

Dentre os elementos optativos, estão os seguintes: i) resumo; ii) orientação, 

que se segue ao resumo e que contextualiza o evento a ser narrado na complicação 

ao indicar um ponto do tempo, lugar, pessoas, circunstâncias; iii) avaliação, que 

contém informação sobre a carga dramática ou clima emocional da narrativa, que 

indica o seu ponto e que pode ser externa ou encaixada, a primeira resultando da 

suspensão do fluxo narrativo para diretamente comentar ou avaliar a experiência 

recapitulada, e a segunda funcionando por meio de outros mecanismos 

discursivos, tais quais modalizadores e intensificadores lexicais, fonologia 

expressiva, repetições, etc; iv) resolução, que é uma etapa de finalização da série 

de eventos narrados na ação complicadora; e v) coda, que marca o fim da 

narrativa e pode ter caráter avaliativo, contendo comentários morais sobre as 

conseqüências dos eventos narrados ou sobre como os fatos do mundo são ou 

deveriam ser. 

Ainda que os estudos de Labov e Waletzky tenham sido pioneiros na 

introdução das narrativas como um foco de atenção da pesquisa lingüística, eles 

têm recebido inúmeras críticas. Entre estas, estão as de que a abordagem desses 

autores trata as narrativas como estruturas autônomas e de forma 

descontextualizada e as de que não há, nessa abordagem, a problematização das 

relações entre tempo, memória, referência e evento passado. 

No que se refere ao primeiro tipo de críticas, aponta-se para o fato de que as 

narrativas estudadas por Labov foram produzidas e coletadas em ambiente de 

entrevistas sociolingüísticas e não em ambiente natural de interação face a face 

em situações ordinárias do dia a dia. O surgimento das narrativas conforme uma 

macro-estrutura canônica é facilitado pelo estímulo que se oferece ao entrevistado 

para que ele conte a história. Além disso, em ambiente de entrevista, a situação de 
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narratividade é artificial, com muito pouca interferência do entrevistador, como 

seria o caso em ambiente de conversa, onde a troca interacional é intensa, o 

narrador tem que conquistar espaço e a atenção do(s) ouvinte(s), e a narração 

recebe a interferência e a participação freqüentes desse(s) mesmo(s) ouvinte(s), na 

verdade participante(s) ativo(s) da narração, um processo que é co-construído.    

Essa dinâmica da narração na interação como um processo de co-construção 

se inclui dentro dos objetos de estudo da Análise da Conversação. Conforme 

Bastos (no prelo),  é necessário que se conquiste um turno de fala mais longo e a 

atenção dos participantes, sinalizando e negociando essa intenção com aqueles 

participantes. Essa sinalização pode tomar a forma de um prefácio do tipo “sabe o 

que aconteceu?” ou “aconteceu algo maravilhoso!”. Os participantes podem fazer 

intervenções de várias ordens, o que pode ser desde o inteiro bloqueio da narrativa 

até a inserção de turnos de participação mínima, do tipo “hum hum”, passando por 

perguntas, expressões corporais denotando interesse, períodos de silêncio, 

correções inteiras, etc., tudo colaborativamente ou não.  

O segundo tipo de crítica ao modelo laboviano de narrativa refere-se à 

problematização do tempo, a forma de sua representação e seu papel na 

configuração do enredo. No modelo laboviano, a noção de tempo cronológico é 

fundamental para a distinção do gênero do discurso narrativo de outros gêneros 

que não sejam narrativas. Essa correspondência entre a seqüência discursiva e a 

seqüência dos fatos relacionados causalmente na linha do tempo cronológico é 

uma dimensão referencial da narrativa. Contudo, esse critério não dá conta da 

distinção, por exemplo, de uma seqüência discursiva que seja uma narrativa de um 

mero relato ou lista de eventos passados em ordem cronológica. 

É necessário algo mais para que um determinado discurso seja do gênero 

narrativa. O modelo laboviano estabelece critérios expressos por noções como 

“ponto da narrativa”, “avaliação”, “reportabilidade” e “extraordinário” para que se 

possa definir se uma seqüência é ou não uma narrativa. Trata-se da dimensão 

avaliativa das narrativas, uma qualidade da seqüência discursiva que indica a 

atitude e o motivo do narrador para contar a história.  

Ao lado da dimensão referencial, a dimensão avaliativa da narrativa é o que 

pode explicar a conexão das seqüências discursivas como algo com propósito e 

expressão narrativa. Contudo, a inclusão da dimensão avaliativa como um critério 
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de identificação do gênero narrativo não problematiza a relação entre memória e 

representação do real.  

Ainda que tenha introduzido a dimensão avaliativa como critério de 

distinção entre o que é ou não narrativo, o modelo laboviano permanece preso ao 

critério de tempo cronológico, que faz com que a representação discursiva dos 

fatos reproduza a seqüência desses mesmos fatos na ordem temporal da relação 

causal entre eles. Seqüências discursivas que não satisfaçam a ordem temporal das 

relações causais não são consideradas seqüências narrativas, pois o elemento 

avaliativo que pode explicar se uma seqüência é narração está condicionado ainda 

pelo tempo cronológico. 

É necessário um outro modelo de análise que possa dar conta de seqüências 

narrativas que não se conformem à representação causal na ordem temporal 

cronológica. Conforme Mishler (2002), Paul Ricoeur propõe um modelo 

alternativo de análise das narrativas que tem estado ausente nas pesquisas 

sociolingüísticas e outras ciências humanas interessadas nos contextos onde 

surgem narrativas de experiência pessoal.  

Trata-se da introdução de um modelo de tempo criticado. Não há, pois, só 

um modelo de representação de tempo, o cronológico. Esta representação é valida 

e encontra sua justificativa empiricamente. Ele pode ser aplicado ao mundo físico, 

mas aí o tempo não toma forma de uma consciência dos próprios objetos. No 

mundo do comportamento humano, o modo de representar o tempo é uma forma 

de tomada de consciência sobre ele. Existem nos seres dotados de memória outras 

formas de tomada de consciência do tempo. No ser humano, uma forma de tomar 

essa consciência é a representação cronológica, mas ela não é a única, existem 

outras formas de representação. 

Segundo Mishler, ao indicar a possibilidade de outras formas de 

representação do tempo, Ricoeur está propondo um modelo de análise das 

narrativas que enfatiza a significação do enredo na determinação do modo como 

uma seqüência de representação de eventos pode ser transformada em narrativa. 

Enfatizar a significação do enredo é apontar para além da seqüência temporal na 

constituição de uma narrativa, como é a introdução da dimensão avaliativa da 

narrativa no modelo laboviano, contudo numa outra direção, conforme Mishler. 

Há no modelo de Ricoeur, o reconhecimento do tempo cronológico nas 

narrativas, o que ele chama de “dimensão episódica”, que caracteriza a história 
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como sendo feita de eventos. Mas há também a dimensão não-cronológica, que 

ele nomeia de “dimensão configurativa”, que é a determinação pela qual o enredo 

constrói unidades significativas a partir de eventos dispersos, ou seja, é a 

construção de uma unidade entre esses eventos dispersos. 

A configuração do enredo é dada pelo que o autor chama de “sentido de 

final”, ou seja, a lembrança da história parte de seu final. É por onde a história 

termina que se pode começar a lembrar dos eventos que conduziram a esse fim. O 

enredo não é a trajetória do passado para o futuro, mas deste para o passado. A 

leitura deve começar ao contrário. Trata-se de recapitular lembranças de trás para 

frente sob o ponto de vista do final, que assim determina a unidade dos eventos e a 

forma de eles se configurarem em narrativa. 

É uma proposta diferente da que apresenta o modelo laboviano, pois aqui a 

configuração da seqüência temporal como uma narrativa é dada pela dimensão 

avaliativa que, no entanto, não consegue fazer a crítica de que a representação das 

ações humanas não é do domínio do tempo mas apenas do domínio do modo 

como se o representa. A recapitulação dessas ações não pertence, pois, às próprias 

instâncias do tempo, mas às instâncias da memória. No modelo de Ricoeur, não se 

trata de ir e voltar no tempo em linha reta, sem percalços, tudo numa só unidade, 

com começo, meio e fim garantidos, como é no caso laboviano. No modelo 

alternativo, trata-se só da volta, pois é no início que está o final, e neste já está o 

início. 

Quando se fala de formas de representação do tempo, se está falando do 

modo como se organiza a sua percepção. As lembranças são formas dessa 

organização. Conforme experimentos psicológicos citados por Mishler, a 

percepção do tempo é socialmente construída. Entre ouvir o “tic-tac” ou o “tac-

tic”, a diferença está em que, embora ambos possam representar puramente tempo 

sucessivo, num o tempo aparece organizado, humanizado, e no outro a percepção 

é de uma sucessão desorganizada.  

As histórias bem formadas, com início, meio e fim bem definidos e 

articulados em relação causal de acordo com a linha contínua do tempo do 

relógio, são, portanto, construções sociais que seguem cânones culturais de 

percepção e representação do tempo. O tempo entendido dessa forma é pois uma 

noção consensual e está por trás de paradigmas científicos que tratam, de alguma 

forma, com mudanças e desenvolvimentos históricos. 
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Na Psicologia, por exemplo, a constituição do sujeito costuma ser 

considerada  como o resultado de um processo uno, linear, de desenvolvimento, 

onde o passado é sobredeterminado e independente da situação atual do sujeito, 

embora esta tenha sua origem naquele. Contudo, as histórias de vida contadas em 

entrevistas clínicas ou de pesquisa apontam para o fato de que o passado é apenas 

uma reconstrução e que a ação do sujeito no presente e o futuro não está 

sobredeterminada irremediavelmente por ele, mas é fruto de uma “escolha” do 

modo de interpretar ou re-historiá-lo. 

É a situação atual do narrador que determina o passado e não propriamente 

o inverso. Só depois que aconteceu algo é que nos encontramos em condições de 

interpretar os fatos anteriores. Trata-se do que Misheler chama de “ponto de 

virada”, que nos reposiciona diante de nossas próprias identidades e das pessoas 

com que nos relacionamos. É comum vermos pessoas que passaram por situações 

traumáticas ou de virada em suas vidas pessoais apresentarem visões diferentes de 

si e de outros para um mesmo determinado momento de tempo passado, como se 

dissessem “antes do ocorrido, eu pensava que eu e fulano éramos assim e assado, 

mas não éramos; éramos outra coisa”. 

Ocorrem também os casos em que os entrevistados clínicos ou de pesquisa 

apresentem versões diferentes para um mesmo fato ou período de suas vidas.  Ou 

ainda, há casos em que o narrador interpreta os fatos de modo a servirem de 

justificativa ou lições para ações futuras, casos em que ele apaga fatos do meio da 

história e aos quais jamais voltará, e, por fim, há casos em que o curso dos eventos 

é simplesmente caótico, não tendo o narrador uma posição definida em relação ao 

presente e muito menos em relação ao futuro. 

Ora, tais exemplos mostram que a narrativa é uma retrospectiva que 

depende do posicionamento do narrador no momento atual da narração. É desse 

momento que se revelam as suas múltiplas identidades, tanto as que são 

consideradas passadas quanto as que se apresentam no presente. Nesse ponto, se 

incluem os elementos contextuais que estão sendo experenciados, inclusive a 

esperiencia quanto aos ouvintes que estão em presença do narrador. 

É, pois, do final da história, o momento presente, que se pode fazer 

avaliações e tomar posicionamentos. Nesse sentido, as explanações entram como 

elementos narrativos, projeções que, se referindo ao passado ou ao presente, 

permitem descrições e comentários que refletem as avaliações e posicionamentos 
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do narrador. A história começa no final, e, como tal, as explanações pertencem à 

narrativa porque pertencem ao final. É o presente, como final, que constitui o 

enredo que, por sua vez, o constitui também. 

Essa forma alternativa de conceber o tempo e a compreensão de que a 

narração em contexto interacional é um processo dinâmico que sofre a 

interferência de ouvintes que participam do ato de narrar apontam para a natureza 

situada das narrativas. Isso significa que o ato de narrar implica o “porquê” e 

“como” narrar nesse momento, nesse lugar e diante de tais e tais pessoas. Nesse 

sentido, narrar é fazer projeções que dizem respeito ao posicionamento do 

narrador em relação a si mesmo, aos personagens envolvidos e aos ouvintes 

endereçados da narrativa (Goffman, 2002). Ou seja, a partir de sua natureza 

situada, a narrativa revela uma rede especular complexa de identidades numa 

dinâmica muitas vezes fragmentada, contraditória e em processo (Moita Lopes, 

2002). 

Finalizando, a compreensão da natureza situada da narrativa e de que ela é 

capaz de projetar especularmente uma rede de identidades tem levado muitos 

estudiosos a se interessar por ela como um objeto de análise que pode nos ajudar a 

entender a natureza socioconstrucional do discurso e a sua implicação na 

formação de identidades e nas formas de ação e organização social. Dentre os 

mais variados temas, destaquemos apenas alguns: as narrativas como estratégias 

de envolvimento interacional (Tannen, 1989; Bastos, no prelo), a influência 

cultural nas narrativas de imigrantes portugueses, as narrativas como formas de 

gerenciamento da auto-imagem, narrativas e expressão de gênero (Bastos, no 

prelo), a revelação e construção de identidades em contexto institucional escolar e 

sua função no processo de ensino/aprendizagem (Moita Lopes, 2002), narrativas 

de pacientes psiquiátricos (Ribeiro, Pinto e Dantas: 2002; Dantas: 2002), etc.  

 

2.1.2 - Cultura  e Jeitinho Brasileiro 

 

O nosso objetivo na presente seção é apresentar dois estudos acerca de 

cultura brasileira. O primeiro refere-se a um trabalho de DaMatta (1997). O autor 

busca estabelecer um quadro geral da sociedade brasileira a fim de lhe desvendar 

seu sistema ideológico formal e, assim, tentar depreender sua identidade cultural 

específica. Diríamos, pois, que esse estudo é uma base da vertente sócio-
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antropológica que anima a nossa pesquisa. Tanto mais assim se revelou, que dois 

conceitos teóricos fundamentais que são instrumentos de análise nesse estudo 

sociológico, os conceitos de “drama” e “ritual”, coincidem com os conceitos 

instrumentais de análise de uma outra vertente teórica deste trabalho, a 

Sociolingüística Interacional, principalmente no que concerne a um artigo clássico 

de Goffman (1998), intitulado footing. Assim, a ponte entre antropologia social e 

sociolingüística da interação nos ajudou a conduzir a análise e a caracterização 

lingüística possível do “jeitinho brasileiro”. 

O segundo estudo se refere a um trabalho de Barbosa (1992). Trata-se de um 

trabalho cujo foco temático é a respeito de um drama social específico da cultura 

brasileira, “o jeitinho brasileiro”, que se presume ser um traço específico de 

identidade nacional. A sua leitura foi o ponto de partida para uma das abordagens 

temáticas desta nossa pesquisa, ou seja, a possibilidade de caracterização 

lingüística desse drama social. Sendo assim, um de nossos objetivos foi 

aprofundar o aspecto lingüístico que envolve o “jeitinho”, mencionado mas não 

desenvolvido lingüisticamente por Barbosa.  

 

2.2.1.2 – O sistema social brasileiro e os rituais de identidade 

 

 Um interesse central no trabalho de DaMatta (1997) é estudar o eixo ou os 

eixos ideológicos que atravessam o tecido social brasileiro a fim de entender o que 

ele chama de “o dilema brasileiro”. Segundo ele, não se trata de um estudo 

pautado pela história linear do povo brasileiro, com começo, meio e fim, mas 

antes pela abordagem do drama que anima a vida social desse povo. Nesse drama 

início e fim se rebatem. É uma espécie de perspectiva sincrônica de análise, pois 

estudar o dilema brasileiro como um drama significa buscar as suas raízes no 

próprio arranjo estrutural desse drama, ou seja, identificar os seus elementos e a 

rede de relações ideológicas formais que os erguem e sustentam entre si. Assim, 

com esse trabalho, o autor espera dar duas contribuições. Uma dirigida às teorias 

das dramatizações e da ideologia, e outra dirigida a tal intento tomando como base 

a sociedade brasileira. 

O dilema para que se volta o estudo de DaMatta se refere a uma série de 

paradoxos que habitam esse drama no encontro de papéis que aí atuam. Dentre 

eles, ressaltemos logo, a convivência simultânea, no Brasil, da cordialidade com a 
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violência, por exemplo, do antipático drama social “você sabe com quem está 

falando?” No Brasil, se convive com o que se chama de “democracia relativa” e 

“capitalismo a brasileira” em contraste com a exploração das massas que, por sua 

vez, são carnavalescas no sentido dos paradoxos que essa expressão implica.  

Os nossos heróis são os nossos “renunciadores”, os nossos “messias”, que, 

pelo exílio, sofrimento e sacrifícios, prometem voltar redimidos e redentores da 

pátria nacional. No Brasil, Deus é brasileiro e nasce da insatisfação que gera a 

moralidade e une misticamente os que estão no alto, nos domínios gloriosos do 

poder, e o aflitos mortais que sofrem cá na terra. O povo brasileiro, tão cordial, de 

generosa sabedoria e, acima de tudo, na sua eterna esperança, vive na “chapa 

quente” de um sistema social onde as relações pessoais são o nódulo desse 

sistema, orientado que é para os personalismos e sentimentalismos. 

São os elementos desses paradoxos que, conforme o autor, fazem da 

sociedade brasileira uma sociedade única, diferenciada, embora esteja, como 

outros sistemas sociais, igualmente submetidas a determinados fatores comuns de 

ordem social, política e econômica. 

Procurando, então, entender o cenário social do Brasil e o dilema que nele 

habita, DaMatta busca desenhar o sistema formal e ideológico da sociedade 

brasileira e, assim, compor um quadro da rede de  relações que o  alimentam. Esse 

sistema formal e ideológico se origina, ou se insere, no plano mesmo de 

elaboração interna da cultura, ou seja, numa zona em que os estímulos do 

ambiente, sejam os passados ou os presentes, são elaborados no interior da própria 

cultura e, antes de se tornarem resposta, transformados em representações 

culturais. Esse núcleo de elaboração cultural é o que produz os modelos de ação 

social e os paradigmas  a partir dos quais podemos orientar nosso comportamento 

e destacar a identidade dos brasileiros.  

Tais modelos e paradigmas são, portanto, os objetos de investigação que 

permitirão entender o sistema social brasileiro e, por exemplo, entender porque, 

diferentemente dos Estados Unidos, podemos, no Brasil, sempre dizer “diferentes, 

mas juntos”, porém nunca “iguais, mas separados”, como é o caso daquele país. 

Enquanto a ideologia econômica fundada na noção de indivíduo é central na 

sociedade ocidental, e, em sistemas holísticos tradicionais, o indivíduo e o 

econômico estão englobados por outros sistemas ideológicos, no Brasil, a 

ideologia que engloba as demais é de ordem político-cultural. Portanto, para se 
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conhecer em que bases se assenta essa ideologia cultural e politicamente 

determinada, primeiramente é necessário conhecer como o próprio sistema se 

estrutura e cria categorias e por meio de que lógica se articula internamente. 

 É por isso que DaMatta, a fim de atingir os objetivos delineados acima, vai 

se utilizar de uma teoria do drama e da teoria da ideologia como instrumentais de 

análise do sistema social. Já que a  antropologia social é uma ciência que tem o 

foco na totalidade, diferentemente de outras ciências sociais que são históricas, ele 

está interessado no estudo dos rituais e personagens brasileiros, como estruturas 

dramáticas que são. Como os rituais são fenômenos sociais que sintetizam os 

traços de identidade de uma cultura, eles são os meios pelos quais o autor pretende 

penetrar na zona de elaboração interna da cultura brasileira. 

 O rito é aquele momento extraordinário em que se faz a síntese da 

sociedade onde se o encena. Ele é o instante privilegiado da cultura em que o 

particular se universaliza, o regional se nacionaliza, o individual se coletiviza, e 

vice-versa. Quando o universal se particulariza, por exemplo, esse é um momento 

em que se define um estilo. O rito marca as esferas de poder, pois ele é o meio 

pelo qual os indivíduos reforçam seu laços de identidade agregadora ao mesmo 

tempo que marcam a distância entre eles, ou seja, definem alianças e os limites 

dessas alianças.  

O traço distintivo do ritual é a dramatização, e o mundo que ele encena é 

totalmente relativo à vida ordinária do dia a dia. Para que uma ação ordinária  

ganhe o status de ritual basta que se crie uma dramatização para essa ação, ou 

seja, que se a  destaque de seu ambiente natural e que se a coloque numa posição 

especial, ganhando assim relevância e o sentido de algo extraordinário.  

O ritual enquanto uma ação destacada de seu contexto ordinário possui uma 

lógica, a qual, por emio de uma combinatória, rege os seus elementos estruturais 

na constituição da dramatização que ele encena, ou seja, o ritual assume uma 

gramática própria.  Essa gramática surge no mesmo instante que a ação ordinária é 

deslocada, pois deslocar nada mais é do que marcar os elementos e sua rede de 

relações sociais implicadas na ação ordinária. 

Como todo discurso simbólico, o ritual destaca certos aspectos da realidade. 

Sem esse fenômeno social, não há como marcar ou fixar as identidades e as 

diferenças, e, assim, não há como atribuir um sentido para o mundo. O universo 

ritual é, então, o lugar onde se operam junções e disjunções, destacamentos e 
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integrações, relevâncias e neutralização de elementos. São esses processos de  

simbolização que constroem o sentido das coisas do mundo. Como os signos 

lingüísticos, os códigos que sustentam o ritual são essencialmente arbitrários e da 

ordem do puramente ideológico. Sendo arbitrários, a sua inversão e o seu  

deslocamento  são possíveis. Por isso, no carnaval, os homens podem se vestir de 

mulheres, adultos de crianças, pobre de rico, e vice-versa.  

Enquanto processos de deslocamentos que fazem a síntese do tecido social, 

os rituais abrem um espaço para que os vários domínios ideológicos e categorias 

que informam o sistema social se entrecruzem ou se atravessam numa espécie de 

diálogo entre eles. Esse entrecruzamento de domínios e categorias é possível a 

partir de três formas de deslocamentos que operam na ritualização. A primeira 

forma de deslocamento opera por mecanismos de disjunção, tais como a 

separação e o reforço; a segunda opera pelo mecanismo da inversão, o que 

permite a conjunção dos diferentes domínios e categorias; e a terceira forma de de 

deslocamento opera pelo mecanismo da evitação ou neutralização, ou seja, o 

meio do caminho entre a conjunção e a disjunção. 

Essas três formas de deslocamento correspondem a três processos de 

significação. A disjunção é o tipo de deslocamento que mais se aproxima da 

realidade diária, pois ele reforça as diferenças que definem os domínios políticos, 

ou seja, ela desloca as partes de um todo. Nesse sentido, a disjunção é uma 

operação metonímica. Já a inversão é um processo radical na medida em que é um 

deslocamento completo entre domínios que normalmente se excluem mutuamente. 

Fazendo essa inversão, na verdade, ela os sobrepõe, operando desse modo a 

conjunção. Assim a inversão é um mecanismo que opera no campo da metáfora. 

Por fim, a neutralização opera no campo do paradoxo, pois, estando entre a 

disjunção e a conjunção, ela não permite que os agentes sociais se comuniquem 

pelas vias materiais ou normais. Essa comunicação é feita pelas vias místicas, 

pois, ao mesmo tempo que afasta o que é do alto do que é de baixo, ela junta pelo 

que lhes são comum: a condição mística. 

Dado o exposto acima, DaMatta, a fim de compreender o dilema brasileiro, 

além dos instrumentais teóricos da teoria do drama e da ideologia, utiliza o 

método comparativo para realizar esse objetivo. Assim, o seu objeto específico de 

estudo é o ritual dramatizado pelo carnaval brasileiro, tomado em comparação 

com outros dois tipos de rituais nacionais, a parada de Sete de Setembro e as 
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procissões, e com o que se conhece como o carnaval americano, cujo centro de 

manifestação ocorre em Nova Orleans.  

Segundo o autor, o carnaval, a parada militar de Sete de Setembro e as 

procissões são operados, respectivamente, por mecanismos de deslocamento ritual 

tais quais a inversão, o reforço e a neutralização.  

Ainda conforme ele, esses três rituais guardam, em alguma medida, uma 

relação com duas categorias básicas da sociedade brasileira, as quais se opõem 

simetricamente: “a casa” e “a rua”. Essa oposição se refere à teoria da ideologia 

como o segundo instrumento de análise utilizado por DaMatta para entender o 

dilema brasileiro. Ideologicamente, a casa se aproximaria mais do lado holístico, 

tradicional, da sociedade e estaria ligada à noção de pessoa; por sua vez, a rua se 

aproximaria mais da vertente mais moderna, ligada à sociedade moderna 

ocidental, que é fundada na noção de indivíduo. Casa e rua, e pessoa e indivíduo, 

estão, pois, direta e inversamente relacionadas e são, respectivamente, categorias 

ideológicas. 

A casa seria o lugar onde se tem um domínio, uma posse e, logo, um nome 

responsável. A casa é o lugar definido, onde cada coisa está em seu lugar, e cada 

lugar com sua própria coisa. O espaço político-social da casa é segmentado 

hierarquicamente, e nela as relações interpessoais são complementares. Aí são 

nítidas as divisões e as relações complementares entre pai e mãe, mais velhos e 

mais jovens, homem e mulher. Nesse espaço bem determinado e de relações 

complementares, se encontra a segurança, o conforto e a proteção. Todos 

pertencem e estão em função da família que se sustenta sob um nome. Quem tem 

casa, tem nome e endereço, é uma pessoa de bem, distinta. Daí que a casa e todos 

da família têm que ser cuidados, limpos, bem aparentados, personalizados, para 

que se distingam de outras casas e, principalmente, do mundo da rua. 

 Em oposição, a rua seria o espaço moderno do indivíduo, das leis rígidas, 

do trabalho duro, das transações comerciais com sua lógica ocidental moderna 

individualista, burocrática, racional e impessoal. Apesar de ser um lugar de 

legiferação, da burocracia de leis duras e inflexíveis, a rua é um domínio sem 

domínio, um lugar onde nada é de ninguém, um lugar sem ordem e, sobretudo, 

perigoso, indeterminado. É nesse lugar que se toma o ônibus e o trem lotados, 

num trânsito infernal, onde as massas exploradas se  dirigem para a rotina dura do 



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 33 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 
trabalho, expostos à violência. Nesse lugar, estão os indigentes, os sujos, os que 

sofrem, que não têm nome, os “fodidos”. 

Essas divisões, num país como os Estados Unidos, existem mas não são 

marcadas. Lá, os muros praticamente inexistem, o que separa a rua da casa não 

são as portas, mas as anteportas através das quais se pode ver o seu interior. Os 

americanos, enquanto membros de uma cultura, não estão irremediavelmente 

agarrados às casas, fixados a elas. É comum famílias morarem em casas móveis 

que podem se pode deslocar para qualquer lugar e a qualquer momento. Os filhos 

das famílias costumam sair de casa, quando não da cidade ou estado, ao chegarem 

chegam à maioridade, se casarem ou irem para as universidades. 

Como se vê, no Brasil, o espaço é marcadamente segmentado e cuja divisão 

ideológica principal se refere à oposição casa e rua. Contudo, há canais de fuga 

por onde esses espaços podem se comunicar. As casas possuem varandas e  salas 

de visita para receber os que não são de casa. A rua tem as praças e as igrejas onde 

as famílias e todo o povo podem se encontrar. Assim, a divisão é marcada mas 

encontra respiradouros por onde as diferenças podem transitar se encontrando 

atravessadamente. É esse tipo de trânsito e relações entre casa e rua que se pode 

encontrar naquelas três formas nacionais de ritualização, as paradas militares, as 

procissões e os desfiles carnavalescos. 

As paradas militares de Sete de Setembro guardam relação com a casa e a 

rua da seguinte forma. Primeiro, elas são realizadas na rua, mais especificamente 

no centro das grandes cidades. Segundo, há uma divisão clara: o espaço do desfile 

protegido por cordões de isolamento e o espaço da platéia, e esta por sua vez 

também divida entre as autoridades e o povo. Terceiro, o desfile é o espaço das 

instituições político-jurídicas, da hierarquia, da ordem, da segurança, da honra, da 

coragem, da nobiliarquia, do domínio, algo que reflete de alguma forma os valores 

da casa. Quarto, no desfile, cada coisa está em seu lugar, e cada lugar tem sua 

coisa, ou seja, a parada militar reforça a separação, estabelece domínios. Quinto, 

aquele é um espaço para o qual as pessoas vão e de onde vêm como se fosse o 

mesmo trânsito que elas fazem de casa para o trabalho e deste para casa, ou seja, 

elas vão e vêm no anonimato da individualidade, tendo as personalidades o seu 

espaço reservado nos lugares especificamente determinados conforme a sua 

autoridade. Por fim, o canal de mediação entre a casa e a rua é refletido pelo 
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olhar: existem aqueles que olham e aqueles que são olhados, numa relação 

complementar. 

As procissões também são uma espécie de desfile feito na rua, porém não no 

centro comercial. Elas acontecem em torno das praças ou nas ruas de um bairro. 

Também têm espaços marcados, porém bem mais flexíveis do que os demarcados 

nas paradas militares. Existe um centro onde, num andor, acima dos homens, está 

o santo ou santa homenageados, e em torno do qual estão as autoridades 

eclesiásticas e civis; na cauda, vai o resto do povo, que não está impedido de 

tomar contato com o santo ou santa. Existe, portanto, a possibilidade de um 

contato geral entre povo, autoridades e ser divino.  

Além disso, existe a complementaridade entre aqueles que são olhados e 

aqueles que olham a procissão de suas casas, podendo mesmo a procissão levar o 

santo/a ao interior da casa para que este/a a abençoe e seus membros possam com 

ele/a se comunicar, ou seja, neste caso o céu vem à terra e esta vai ao céu. 

Nas procissões, há extrema tolerância para com o povo, os sofridos, os 

miseráveis e infortunados. Pelo sofrimento e sacrifício pela/o santa/o, todos se 

irmanam e se unem no e pelo reino místico. Aqui, pelo sofrimento e sacrifício da 

carne, todos podem obter a cura da própria carne e do espírito, pois que o ser 

divino a todos limpa nos reinos do céu. 

Tomado em comparação com as formas rituais descritas acima em sua 

relação com a oposição casa/rua, o carnaval é o ritual sobre o qual recai o foco de 

atenção de DaMatta. Enquanto a parada militar “separa” e a procissão 

“neutraliza”, o carnaval, segundo o autor, reflete a “inversão” de duas categorias 

básicas da sociedade brasileira: a casa e a rua. Essa escolha pelo carnaval como 

foco de estudo se deve ao fato de que, além de ser o menos institucionalizado, 

fruto da expressão e da organização espontânea do povo, uma festa ao mesmo 

tempo de ninguém e de todo mundo, esse ritual é o que parece mais claramente 

revelar a dualidade do sistema ideológico brasileiro, na medida em que é o lugar 

onde as máscaras são trocadas. O carnaval, teoricamente, engloba não só os 

conflitos de classe, como também desnuda o que há de politicamente carregado no 

cotidiano brasileiro. 

A relação casa e rua, invertidamente, se reflete no carnaval de várias 

maneiras. Primeiro, a casa passa a habitar a rua. É muito comum vermos as 

pessoas, juntas em famílias, habitarem a rua levando cadeiras e fazendo suas 
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rodinhas em pleno espaço público nos locais onde os desfiles e festas estão 

acontecendo. Além disso, as pessoas não saem de casa com uma direção certa e 

apressada como o fazem para o trabalho e a dura rotina da rua, elas saem sem 

rumo certo, para o lazer, para o conforto de seus desejos, principalmente os 

sexuais. 

Segundo, as grandes comunidades carnavalescas são organizadas em geral 

pelas comunidades socialmente marginalizadas para o deleite e inveja das classes 

poderosas. Aqui, novamente aparece a complementaridade do olhar, uns que se 

exibem e outros que fazem o voyeur. Terceiro, entre a exibição e o olhar, há 

gradações de contato. Nos grandes desfiles carnavalescos, platéias e integrantes 

do desfile estão francamente separados, mas, na medida em que se vai para o 

carnaval de rua, a possibilidade de contato aumenta, podendo a platéia se inserir 

no meio do grupo de desfile e com ele participar, cantando e dançando. 

 Quarto, os espaços que o carnaval cria também reflete a oposição casa/rua 

com seus respiradouros de passagem. Os clubes, por exemplo, são comunidades 

fechadas que se abrem no carnaval para convidados e aqueles que “compram” o 

“convite”. No interior dos salões, o mesmo mecanismo se repete: camarotes,  

mesas e salão com suas varias rodas em seu interior, são fechados, mas com 

possibilidades de passagens de um para outro, e inversamente. 

 De um certo modo, o mesmo ocorre nas grandes comunidades 

carnavalescas. Como já se disse, elas são organizadas por comunidades 

marginalizadas mas nem por isso deixam de ser fechadas. Aqui, há presidentes, 

administradores, diretores e toda ordem de divisão hierarquizante. Contudo, esses 

espaços se abrem para personalidades, principalmente os de mídia, e para o 

pessoal geralmente branco e rico da zona sul. Além dessa abertura, a comunidade 

fechada como uma família, inversamente, permite a  manifestação espontânea, 

individualista, criativa. Nesse caso, existe um centro que reflete a hierarquia, mas 

há também a cauda, o espaço para todos, indivíduos separados que podem exercer 

ou fazer surgir a criatividade. 

 Por fim, um elemento central para o estudo da substância ideológica 

dualista da alma do povo brasileiro: a inversão das identidades sociais que se 

opera no carnaval. No universo carnavalesco, é possível homem virar mulher, e 

mulher virar homem; jovem virar velho, e velho criança; pobre virar nobre, e 

nobre virar pobre (notemos que não se trata de virar rico, mas nobre); e todas as 
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demais possibilidades de extravasão de fantasias. É a hora de extravasar na rua o 

que está reprimido pela casa. O carnaval é o espaço extremo da individualidade 

justamente por representar o que está fechado em casa, a pessoa. 

 Do ponto de vista das teorias das dramatizações e da ideologia, o carnaval 

é um momento privilegiado para a manifestação da mente brasileira e para o 

estudo das ideologias que sustentam o Brasil. A inversão de máscaras que se 

opera no carnaval parece se assemelhar àquela inversão de identidades operada 

em dois dramas sociais bastante conhecidos pelo povo brasileiro, ou seja, os 

processos de ritualização do “você sabe com quem está falando?” e do “jeitinho 

brasileiro”. 

 DaMatta se concentra, sobretudo, na investigação do “você sabe com 

quem está falando?”. Apesar de ser repudiado pela maioria dos brasileiros, 

paradoxalmente, esse ritual ocorre, freqüentemente, em vários dramas sociais do 

dia a dia nacional. Embora  seja considerado um comportamento antipático, todos 

o usam. Ele ocorre nas situações em que dois personagens se encontram, e um 

deles fica impedido em suas ações pelo outro que lhe quer fazer cumprir a lei que 

justamente aquele pretende ignorar. Ou seja, ele ocorre justamente nas situações 

onde o sistema legiferante está operando, pondo a todos no anonimato da 

individualidade.  

Se o personagem que está sendo barrado ocupa uma posição ou cargo 

superior ao daquele que está barrando em nome da lei, ele, o primeiro, vai se 

recusar a ser tratado como indivíduo, responsável diante da lei, e vai exigir, e 

mesmo ameaçar, que o  representante constituído dessa mesma lei se submeta e 

passe a tratá-lo de forma diferenciada, como alguém que tem domínios, pessoa de 

bem, com nome e endereço, enfim, poder para colocá-lo no seu devido lugar, o de 

“um ninguém” que “não tem onde cair morto” e quer tratá-lo como um indivíduo 

qualquer. Sai-se, portanto, da posição de indivíduo para a de pessoa pela 

“carteirada”, a apresentação da carteira de identidade, esse ritual que se 

acompanha daquele outro, “o você sabe com quem está falando?”. 

Mesmo quando dois personagens ocupam a mesma posição social esses 

rituais podem acontecer. Isso ocorre devido ao que DaMatta (1997: 190) chama de 

identificação social vertical. Exemplificando, esse é o caso quando um porteiro, 

um motorista ou outra posição subalterna dá uma carteirada ou usa o famoso 

“você sabe com quem está falando?” para com alguém que ocupa a mesma 
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posição que ele mas cujo chefe é superior ao do outro. Assim, ele diria: “Você 

sabe com quem está falando?, o meu chefe é o doutor ou deputado fulano de tal”. 

É o caso também de uma mulher ou um filho que dá a “carteirada” em função da 

posição social de seu marido ou de seu pai. 

Essa mudança de identidade, de indivíduo para pessoa, e vice versa, é 

possível porque o personagem ritualiza sua identidade e porque as noções de 

pessoa e indivíduo não são categorias naturais, com se todos já nascessem com 

ela. Citando outros autores, DaMatta explica que, por exemplo, a categoria que a 

noção de indivíduo implica possivelmente seja um construto social, cultural e 

historicamente construído. Não haveria em todas as épocas e em todas as culturas 

um indivíduo que tem sentimentos e vontades próprias, com expressão e liberdade 

individuais. O que é universal, e muito provavelmente exista em todas as culturas, 

é a compreensão de um ser biológico, um corpo entre tantos outros corpos onde as 

determinações sociais vem se alojar. 

Haveria sociedades com maior ou menor compreensão da noção de  

indivíduo, de pessoa ou simplesmente de membro de um grupo. A noção de 

indivíduo, fundamental na formação do capitalismo ocidental moderno e tal como 

a compreendemos hoje nas grandes sociedades capitalistas modernas, é uma 

construção histórica que surgiu a partir da Reforma Protestante, a qual 

impulsionou as formas de trabalho individual, a geração de lucros e a acumulação 

de capital (Velho, 1980).1 A consciência de alguém sobre seu corpo e sobre sua 

identidade ligada a esse corpo enquanto um membro de um grupo é, pois, 

determinada pelo sistema ideológico desse grupo. As noções de indivíduo e 

pessoa são, portanto, ideológicas. 

O carnaval e o ritual expresso pelo “você sabe com quem está falando?” são 

dois momentos de dramatização social onde se percebe claramente a inversão e a 

migração de campos ideológicos de acordo com a situação. É nos espaço da rua e 

do trabalho onde mais se verifica essa inversão de lugares e ideologias.  

Ora, a rua é realmente um lugar perigoso. A todo momento, estamos 

expostos à violência que o ato do “você sabe com quem está falando?” encerra. A 

todo momento,  podemos encontrar um “figurão” ou “medalhão” que vai querer 

nos submeter com tal violência. Por isso, ao sairmos de casa para a rua, devemos 

                                                
1 Ver também Castro e Araújo: “Romeu e Julieta e a origem do Estado”, in: Arte e Sociedade. 
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levar nossa carteira de identidade. Antes de sairmos para a rua, devemos tomar 

banho, nos pentear, colocar uma boa roupa, apresentar uma boa aparência, de 

pessoa de boa família, para não  sermos confundidos com a malandragem ou com 

indivíduos “sem eira nem beira”. Devemos  estar atentos com quem lidamos. 

Devemos evitar a todo custo o conflito, pois alguém pode querer nos submeter. 

Então, é preciso termos polidez, como os membros das boas famílias. É necessário 

sabermos nos comportar, não dar “mancada”, “vexame” ou ficar com “cara de 

palhaço”. 

Nas nossas relações interpessoais, ou com qualquer pessoa que nos 

deparemos nas situações ordinárias do dia a dia, é preciso que saibamos falar, 

temos que ter formas sutis de lidar com outro. Daí que é preciso “jeito”, 

“simpatia”, “cordialidade”, “manha” e “malandragem” na relação com outras 

pessoas. Ainda que ocorra freqüentemente, é necessário que não usemos a 

antipatia, como é o caso do “você sabe com quem está falando?”. Ao contrário, 

devemos ser simpáticos, cordiais, legais, maneiros com as pessoas. Devemos 

preferir o “jeitinho brasileiro”, tão apreciado pelos estrangeiros que nos visitam e 

motivo de orgulho do povo brasileiro. 

Assim, segundo DaMatta (1997: 238), o jeitinho é o inverso daquele 

antipático ritual. Contudo, eles guardam algumas semelhanças entre si. Primeiro, 

ambos surgem em dramas sociais de conflitos ou impedimentos por força da lei e 

da burocracia. Segundo, os dois efetuam a passagem do indivíduo para a pessoa 

na busca de se ultrapassar uma barreira. A diferença está que,  enquanto num 

ritual se passa de indivíduo a pessoa para submeter o outro, no ritual do jeitinho se 

faz essa passagem para se submeter ao outro. Enquanto um é a arrogância e 

antipatia, o outro é a humildade e a simpatia. O “você sabe com quem está 

falando?” separa, o “dá um jeitinho pra mim?” aglutina. São, pois, dois tipos de 

inversão ou deslocamento diferentes, um que aparta, e outro que junta. Num, o 

processo é metonímia; noutro, metáfora. O “você sabe com quem está falando?” é 

“parada militar”, o “jeitinho” é carnaval. 

 Pensamos, contudo, como se verá em nosso último capítulo de análise, que 

o jeitinho também tem um elemento da procissão, pois ele tenta neutralizar a 

injustiça e a diferença entre os poderes.. Segundo DaMatta, a parada militar é fala, 

a procissão é reza e o carnaval é canto e dança. Para nós, o “jeitinho” é canto e 

dança, mas é reza também, ladainha.   
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2.1.2.2 - O Jeitinho Brasileiro 

  

Segundo Lívia Barbosa (1992), nos últimos anos têm-se verificado inúmeras 

tentativas de se identificar o nosso caráter nacional. “Que país é esse?” é a 

pergunta que mais freqüentemente surge em vários setores da sociedade brasileira. 

A ela, têm-se dado as mais variadas e surpreendentes respostas. Na busca dessa 

definição, segundo a autora, duas respostas chamam a atenção pela insistência 

com que aparecem e que se tornam paradigmáticas na boca dos brasileiros: 

“jeitinho brasileiro” e “país do jeitinho”. O jeitinho seria então emblemático da 

identidade nacional do brasileiro. 

 Mas o que é o jeitinho? Pelo que se caracteriza o jeitinho? Essas são 

perguntas a que Lívia Barbosa tenta responder. Faremos aqui então um sumário 

daquilo que mais nos interessa no estudo da autora. 

 Segundo a autora, a frase: “Por favor, o senhor não pode dar um jeitinho?” 

é uma das expressões mais populares no âmbito da sociedade urbana brasileira. 

Entretanto, do ponto de vista do estudo sociológico, pouco interesse tem 

despertado em nossos estudiosos. Lívia Barbosa fez um levantamento de estudos 

sobre esse tema e achou apenas cinco. Ela cita os escritos de Guerreiro Ramos 

(1966), Roberto Campos (1966), Oliveira Ramos (1973), Keith Rosen (1971) e 

Clóvis de Abreu et alli (1982). Conforme ela, embora diversos do ponto de vista 

estilístico, esses trabalhos coincidem na apresentação de pontos importantes na 

caracterização do que é o jeitinho. 

 Lívia Barbosa salienta alguns pontos importantes no estudo de Guerreiro 

Ramos. O primeiro, recorrente nos outros autores acima citados, é a idéia de que o 

jeitinho é um mecanismo de adaptação às situações perversas da sociedade 

brasileira. Um segundo ponto é o de que esse mecanismo é reflexo de um estágio 

de desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido, o jeitinho estaria ligado a 

estruturas sociais arcaicas e que tenderia ao desaparecimento a medida que o 

Brasil fosse se industrializando. Lívia Barbosa rejeita tal interpretação na base de 

dois argumentos. Primeiro, a realidade não aponta para o desaparecimento do 

jeitinho. Apesar da industrialização, o que se vê é esse sistema baseado na 

burocratização impessoal e na racionalidade ser vazado por valores de ordem 

moral, pela irracionalidade e pelos laços de amizade. Segundo, numa sociedade 

arcaica, baseada em clãs e famílias, não haveria necessidade do jeitinho, dado que 
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as relações pessoais e hierárquicas seriam bastante determinadas e inequívocas. 

 Lívia Barbosa faz comentários a respeito de três fatores evocados por 

Roberto Campos. Deteremo-nos rapidamente apenas em relação ao primeiro de 

seus comentários. Ainda que sejam comuns nos países latinos as tomadas de 

decisões baseadas em relações pessoais, isso não significa que haja o jeitinho 

naqueles países. Segundo ela, o jeitinho, além de estar ligado a situações 

específicas, é um elemento de identidade social, um estilo de lidar com aquelas 

situações. 

O que Lívia Barbosa pinça de Oliveira Torres é o que serve para definir o 

que é o jeitinho. Segundo ela, para Oliveira Torres, o jeito é uma maneira de ser 

peculiarmente brasileira, um tipo de filosofia de vida. Ele identifica dois tipos, o 

prático e o teórico, sendo este não explorado pelo autor. O jeito prático se 

traduziria na capacidade de adaptação a situações inesperadas ou difíceis. Seria 

definido como criatividade, improvisação e esperteza do brasileiro  

 Conforme Lívia Barbosa, o estudo mais minucioso sobre o jeito é de Keith 

S. Rosen. Em seu estudo, ele identifica cinco tipos diferentes de comportamento 

que podem ser tomados como jeito. O que importa apreender aqui é a ligação que 

ele faz entre o jeito como prática, a corrupção, o paternalismo e o formalismo de 

nossas leis. Não entraremos aqui em detalhes visto que esses temas voltarão a 

aparecer no decorrer de nosso texto. 

 Com relação a Clóvis de Abreu et alli, o que se destaca é a ligação que ele 

faz do jeitinho com as estruturas de poder da sociedade brasileira e com as 

diferentes organizações burocráticas. Lívia Barbosa resume as conclusões do 

autor em cinco aspectos ligados ao jeitinho: i) o formalismo de nossa burocracia, 

mecanismo pelo qual se controla o dar e o negar, o vetar e o consentir.; ii) fuga da 

racionalidade econômica, ética ou legal; iii) é manifestação que surge em qualquer 

sistema baseado na prevalência da hierarquia e da estrutura de relações pessoais; 

iv) é uma relação de poder nos moldes do “Você sabe com quem está falando?”, 

ou seja, aquilo que distingue entre os que podem e os que devem, os que têm e os 

que não têm, as pessoas e os indivíduos; e v) ele não está em extinção, apesar do 

avanço da burocracia e sua lógica racional e impessoal. 

 Segundo Lívia Barbosa, esses estudos apresentam recorrências bastante 

marcantes que também são encontradas no senso comum. Ela sublinha como 

recorrências as explicações de fundo histórico, tais como a educação jesuítica, o 
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dogmatismo católico, a cultura humanística, a corrupção portuguesa, o 

formalismo, etc. Outra recorrência seria uma perspectiva evolucionista, sendo o 

jeitinho uma sobrevivência de estágios de subdesenvolvimento que a modernidade 

e o progresso tratarão de dissipar. Um terceiro ponto de recorrência seria quanto a 

seus aspectos meramente morfológicos e funcionais, sem referência a seu 

significado no nível das representações simbólicas. Por fim, todos os textos 

discutem a brasilidade ou não do jeitinho. 

 Lívia Barbosa se propõe ir mais longe ao se perguntar por que o jeitinho 

tem se transformado de elemento de drama social para elemento de identidade 

social. Para ela deve-se sair do mero funcionalismo, mecanismo de adaptação a 

situações difíceis, para se explorar o seu significado simbólico. Nessa nova 

abordagem, Lívia Barbosa distingue entre “dar um jeitinho” e “jeitinho 

brasileiro”. O primeiro teria caráter funcional, ligado a um drama social, e o outro 

seria um elemento paradigmático de nossa identidade social. A fim de resolver 

essas diferenças, ela propõe um levantamento etnográfico em três níveis: um 

gramatical, ou seja, o conhecimento das situações, dos personagens e os domínios 

em que se usa ou não o jeitinho; um discursivo, onde se analisam as suas 

representações socias; e um terceiro, onde se faz a comparação com um outro 

drama social: o “Você sabe com quem está falando?”  

Com relação à gramática do jeitinho, ela distingue cinco aspectos: a 

definição do que é o jeitinho; os domínios ou cenários em que aparece; o idioma 

do jeitinho; as técnicas argumentativas utilizadas para pedi-lo; e os personagens a 

ele associados. 

Na definição do jeitinho, Lívia Barbosa chama logo a atenção para seu 

caráter “universal”. Segundo ela, todas as pessoas entrevistadas em sua pesquisa 

conhecem, praticam ou fazem uso das expressões jeitinho brasileiro ou dar um 

jeitinho. Ainda que essas expressões não sejam de imediato entendidas, há uma 

gama de sinônimos que logo as situa. Esses sinônimos são bastante expressivos: 

quebra-galho, malandragem, jogo de cintura, etc. Nessa universalidade, se situam 

aqueles das mais diversas camadas e identidades sociais: “do contínuo ao 

presidente”, do “faxineiro ao empresário”. Logicamente há uma diferença de 

dimensão entre os seus praticantes, mas qualquer pessoa pode dar ou receber o 

jeitinho, o importante é que se tenha “boa vontade”. 

Por definição, segundo os entrevistados da pesquisa, o jeitinho é sempre 
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uma forma especial de se resolver algum problema ou situação difícil ou proibida. 

É uma forma criativa de se solucionar uma emergência, seja através do drible a 

uma norma ou regra preestabelecida, seja por um acordo, esperteza ou habilidade. 

Desse modo, para que haja o jeitinho, é necessário o acontecimento de algo 

inesperado ou contrário aos objetivos de alguém. 

Entretanto não é fácil uma definição precisa do jeitinho, pois, conforme o 

que se interpreta da percepção dos entrevistados, ele se confunde com o favor e a 

corrupção. Caso o discurso seja positivo, o jeitinho tende a se aparentar com o 

favor; caso contrário, ele se avizinha da corrupção. Segundo Lívia Barbosa, o 

melhor seria estabelecer um continuum entre o favor, o jeitinho e a corrupção. O 

contexto e o tipo de relação entre as pessoas são o que o definiriam. Pelo lado do 

favor, as pessoas estariam ou se colocariam em situação de desigualdade; pelo 

lado do jeitinho, em igualdade. O grau de conhecimento entre as pessoas também 

seria uma forma de distingui-los. O favor, não se o pede geralmente a 

desconhecidos, mas o jeitinho, qualquer pessoa pode dar ou recebê-lo. Uma outra 

forma de distinção diz respeito à transgressão ou não de regras. Mas, segundo 

Lívia Barbosa, essa distinção está ligada ao discurso condenatório do jeitinho. 

Também se diz que  favor é  mais formal, e o jeitinho informal, dado que o favor 

requer um conhecimento mais longo entre as pessoas, o mesmo não sendo 

necessário para o caso do jeito. 

Com relação à corrupção, as confusões também existem de forma bastante 

semelhante as que existem com relação ao favor. A maior das distinções, refere-se 

à possibilidade de ocorrer alguma vantagem material em função da situação. A 

distinção estaria, em hipótese, ao montante envolvido entre o dar e receber o 

jeitinho.  

Segundo a autora, as distinções se tornam mais claras à medida que o nível 

de escolaridade das pessoas aumenta, o que implicaria uma distinção de caráter 

moral. O certo é que quanto mais a pessoa seja favorável ao jeitinho, mais ele se 

distingue da corrupção. 

O segundo fator é o domínio ou cenário em que aparece. Conforme os 

informantes de Lívia Barbosa, a burocracia é o domínio por excelência do dar um 

jeito. Isso se deve à rigidez e ao formalismo da burocracia brasileira. Ao menos 

teoricamente, a máquina burocrática é racional, impessoal, anônima e “fria”. É 

para escapar dessa rigidez que se faz apelo às emoções, à informalidade e ao 
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pessoal. Dessa forma, parte-se da esfera do impessoal, do individualismo, para o 

pessoal. Mas, como observa a autora, a prática do jeitinho não se resume ao 

domínio da burocracia. Ela habita todos os domínios onde o face a face existe, 

seja na vida familiar, sexual, emocional, financeira, etc.  

O jeitinho é universal, é utilizado por todos os segmentos da sociedade 

brasileira. Sendo assim, ele independe da identidade social de cada um. Um dos 

fatores que mais contribuem para essa prática social é o sexo. Independentemente 

de dinheiro, status, educação, etc., o sexo das pessoas influi para o êxito ou não do 

jeitinho. Entre um homem e uma mulher, se quem o pede é esta, fica mais fácil a 

sua obtenção; se é a mulher que o vai conceder, o homem tem que ser hábil, pois 

as mulheres são tidas como mais rígidas do que os homens; se a situação envolver 

duas mulheres, as coisas se complicam, pois é comum tanto a competição quanto 

a cumplicidade entre elas; sendo dois homens, a mesma contradição não existe, 

pois a visão que se tem deles é que não se discriminam entre si. 

O terceiro fator é o que Líva Barbosa chama de o “idioma” do jeitinho. Mais 

do que sexo ou outro fator, a maneira de falar é preponderante. Há de haver 

simpatia, cordialidade, humildade e mostrar-se necessitado. Jamais uma pessoa 

deve-se mostrar arrogante ou autoritária. É necessário, pois, ter um “bom papo” e 

saber pedir. O saber falar aí não significa ter um belo discurso ou apresentar 

argumentos sólidos. Trata-se, antes de tudo, do uso de um conjunto de valores 

apreciados pelo igual, trata-se de se colocar em relação de igualdade com o outro. 

É necessário que se crie familiaridade. Com relação a esse último aspecto, Lívia 

Barbosa cita as seguintes expressões denotadoras dessa proximidade entre os 

interlocutores: “meu irmão”, “amigo”, “tio”, “vovó”, “compadre”, “meu chapa”, 

“companheiro”, “querida”, etc. 

Nesse modo de falar, entram necessariamente o charme e a simpatia. As 

pessoas devem ser legais, simpáticas, se mostrarem compreensivas, se 

compadecerem com a dor do outro, etc. Além desse fatores, são mencionados 

como importantes o dinheiro, o status e a maneira de vestir. Entretanto, a pessoa 

para conseguir o jeitinho deve se colocar numa posição de ser percebida pelo 

outro como humilde, pessoa simples. Ser muito mas aparentar simplicidade é 

muito valorizado pelas pessoas. Lívia Barbosa explica que são valores advindos 

da moral católica, onde o sucesso material é visto de forma negativa. Dessa forma, 

devemos ter espírito de humildade e de compadecimento. É necessário, enfim, 
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saber pedir.   

 Além dessas características individuais, é necessário o quarto fator, a 

“técnica” para se pedir o jeito. A estratégia mais usada é envolver 

emocionalmente com nossos problemas aquele a quem vamos pedir o jeito. 

Temos que lhe despertar o compadecimento. Nesse sentido, a técnica 

argumentativa consiste em alargar a esfera da responsabilidade individual para a 

esfera da responsabilidade de terceiros ou de circunstâncias alheias à própria 

vontade de quem o pede. Devemos fazer com que o outro compartilhe de nossos 

problemas. Geralmente, os argumentos começam com histórias da situação em 

que se encontra a pessoa na condição de solicitante do jeito. Procedendo dessa 

forma, a pessoa na condição de o conceder se vê constrangida em não levar em 

consideração os problemas do outro. Restringir-se à norma, ao prescrito, em 

desconsideração a seus problemas, é uma situação que, no Brasil, leva ao 

desconforto e à injúria. Segundo Lívia Barbosa, no Brasil é problemático dizer o 

“não”. 

 Terminando sua gramática, Lívia Barbosa fala dos personagens que se 

utilizam do jeitinho. Os personagens que usam o jeitinho são associados ao 

malandro, ao esperto, ao carioca. Usar dessa prática significa ser criativo, ter 

soluções para o que parecia perdido. É necessário ser matreiro, ter jogo de cintura, 

alegria, jovialidade, criatividade, etc. 

 

O segundo nível de análise proposto pôr Lívia Barbosa é o nível dos 

discursos acerca do jeitinho, ou seja, as opiniões de brasileiros a respeito dessa 

expressão. Essas opiniões revelam uma visão dos brasileiros a respeito do Brasil e 

tomam dois caminhos, um das esferas políticas e econômicas, e outro das esferas 

das relações sociais. No primeiro caso, o jeitinho aparece como um produto de 

distorções institucionais. No segundo caso, aparece como um mecanismo salutar, 

humano e positivo que promove ajustes face às imponderabilidades da vida, 

humaniza as regras e normas institucionais a partir da igualdade moral entre os 

homens e ameniza as desigualdades sociais.  Há, portanto, segundo ela, há um 

discurso positivo e um negativo. O positivo está ligado à visão popular; o negativo 

está ligado, sobretudo, ao discurso erudito que aproxima a prática do jeitinho à 

prática da corrupção. 

O discurso positivo nasce da experiência diária das pessoas e não da 
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reflexão crítica e profunda sobre nossas instituições sociais ou sobre a idéia do 

que somos como país, embora tenha representações bem marcadas a respeito do 

“brasileiro”. É um discurso bem abrangente porque define jeitinho tanto como 

resposta criativa a uma situação de emergência quanto como uma forma de 

agilizar algum tipo de procedimento através da quebra da lei ou norma 

preestabelecida. O jeitinho é visto como uma forma de fazer face às 

eventualidades que surgem e também a quebrar a monotonia, pois, conforme essa 

visão, tudo que é certinho é rígido e chato. 

Essas eventualidades diriam respeito à doença em família, ao atraso do trem, 

à fila do INSS, à pressa, etc.. Enfim, todos os fatores puramente ligados à vida 

particular de cada um. Em comparação com o universo anglo-saxão, esses fatores 

fazem parte da esfera exclusivamente individual, sem envolver terceiros. 

O justo não é estabelecido pela norma ou pela lei. A precedência é de quem 

está mais “necessitado”. Nesse tipo de discurso, o jeitinho é forma alternativa de 

filiação não à sociedade brasileira, mas à condição humana. Nesse sentido, a 

cidadania é algo invertido, calcada não em direitos e deveres, mas na necessidade 

de quem precisa e na compreensão de quem manipula a situação naquele 

momento. 

Pelo discurso positivo, o que importa é descomplicar: “se a gente pode dar 

um jeito, pôr que não fazê-lo?” “Tamos aqui para descomplicar, pra dar um jeito”. 

O jeitinho encontra sua fundamentação também numa visão complementar 

das relações sociais em que a negação de um pedido que se pode atender soa 

como antipatia. “Ter boa vontade é fundamental”, “se todos agissem assim dessa 

forma, o mundo seria muito diferente”.  

O que há de crítica não se refere, portanto, ao sistema, mas ao homem. Se há 

uma pregação de  mudanças, estas dizem respeito a uma ordem moral, ao 

contrário do discurso negativo que prega mudanças na ordem política, social e 

legal. Não se trata de alienação. Trata-se, antes de tudo, de questões que 

transcendem o materialismo.  

O jeitinho é uma questão do “caráter” do povo. Nesse discurso se revela 

uma identidade social do grupo claramente positiva. Chega mesmo a ser um 

ufanismo. Por exemplo, “em termos de relações interpessoais, somos muito 

melhores que os americanos, os ingleses, os franceses e até mesmo os 

portugueses.” Enfatiza-se aqui a nossa cordialidade, simpatia, alegria e esperteza.  
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O terceiro ponto importante destacado por Lívia Barbosa diz respeito às 

categorias de indivíduo versus pessoa. Discordando de DaMatta, que afirma que o 

jeitinho e o você sabe com quem está falando são as duas faces de uma mesma 

moeda, ou seja, do sistema hierárquico da sociedade brasileira que vive o dilema 

de duas de nossas vertentes ideológicas centrais, o individualismo e hierarquia, 

Lívia Barbosa sugere que o jeitinho é a síntese dessas duas vertentes. Embora 

pessoalize as relações, como faz a hierarquia, o jeitinho afirma a igualdade. No 

centro dele está a “barganha”, a argumentação. Ele não é algo substancial, mas 

depende da lógica da situação. Enquanto o você sabe com quem está falando seria 

um ritual de separação, o jeitinho seria um ritual de aglutinação social. 

O Jeitinho seria a expressão de um individualismo à brasileira. Enquanto 

nos EUA o individualismo se assenta em valores como igualdade e liberdade num 

sentido de base jurídica, no Brasil esses mesmos valores são enfatizados de forma 

diferente. Em nosso país, o indivíduo normativo das instituições é substituído pelo 

indivíduo normativo das situações, descolando-se da base jurídica e legal e se 

remetendo a uma totalidade moral englobadora da prática social de todos. 

Sobrepujando a igualdade jurídica, o que reina aqui é a igualdade moral entre os 

indivíduos perante a Deus e ao gênero humano.  

 

2.1.3 - O contexto de atendimento ao cliente 

 

A relação empresa/cliente é marcada pela evolução tecnológica e pelas 

mudanças no mercado. Antes da Revolução industrial, a relação entre o produtor e 

o consumidor era personalizada. Com o advento da indústria mecanizada e do 

consumo de massa, a relação entre empresa/cliente se tornou despersonalizada. 

Nas últimas décadas, surge o discurso da qualidade do atendimento e dos direitos 

do consumidor. Apesar desse discurso, permanece ainda um hiato entre ele e 

prática de muitas empresas. Tal hiato se deve à sobrevivência das teorias clássicas 

da administração das organizações produtoras de bens e serviços. É uma herança, 

sobretudo, do  taylorismo que marcou a administração das empresas a partir do 

final do Séc. XIX. 

A herança de Taylor se traduz pela racionalidade funcional e técnica dos 

meios de produção e pela politização das relações interpessoais no interior das 

organizações. Além disso, estando as preocupações da administração voltadas 



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 47 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 
para o interior da organização, o cliente foi excluído das decisões tomadas no 

âmbito do processo produtivo.  

A racionalidade operava no sentido de diminuir custos, disponibilizar meios 

e aumentar a produção e sua distribuição.  

No sentido da racionalização, houve a politização das relações interpessoais 

nas empresas. Os funcionários foram divididos entre os que pensam e os que 

executam. Desse modo, a comunicação nas empresas foi afetada de duas 

maneiras: uma imperativa, instrucional, onde quem fala é aquele que tem poder, 

cabendo aos outros simplesmente obedecer; a outra conseqüência é o silêncio ou a 

perda de subjetividade dos funcionários encarregados da execução mecânica das 

tarefas de produção. Entre eles a comunicação deveria ser reduzida com vistas à 

maior produção. 

Com a racionalização e a massificação da produção, a relação 

fornecedor/consumidor se tornou impessoal. A organização ganhou muito mais 

poder do que o cliente, submetido que era às condições de produção em massa. O 

cliente perdeu o canal de comunicação com a empresa, perdeu poder diante dela e 

muito menos podia interferir na cadeia produtiva. 

Nos dias de hoje, o discurso é pela disputa do cliente. Com o avanço dos 

meios tecnológicos, de produção e comunicação, a competição aumentou, e o 

cliente vem ganhando consciência de seu poder e dos meios de que pode se servir 

para assegurar o respeito a seus interesses e sua satisfação.  

A tendência hoje, pelo menos discursivamente, é a customização. Fala-se na 

valorização do cliente, no relacionamento a longo prazo, na abertura dos canais de 

comunicação para ele, na personalização, etc. Valoriza-se a comunicação. 

Mas a comunicação se impõe como valor quando toda a racionalidade 

técnica entra em colapso (Zarifian, 2001). Surge então a comunicação autêntica. A 

emergência do aleatório quebra qualquer padronização e os sistemas de 

informação a ela subordinados. É necessário então lidar com o novo, produzir um  

sentido para o novo que surge. Partilhar informações, cooperar, produzir 

comunicação que dê conta do problema surgido. Parece que é mais ou menos isso 

o que ocorre quando o consumidor começa a tomar consciência de seus direitos. 

Ele rompe o silêncio.  
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2.1.3.1 - O contexto de atendimento ao cliente no Brasil     

 

 A melhoria no atendimento ao cliente no Brasil é bem mais tardia do que 

nos paises desenvolvidos. Aqui, o respeito ao consumidor só começa a ser 

praticado de maneira mais visível a partir da publicação da lei nº 8.078, de 11 de 

março de 1990, por cuja importância lhe foi atribuída a condição de Código de 

Defesa do Consumidor, o CDC (Vergara, 2003). Antes disso, além da exclusão do 

cliente dos objetivos organizacionais decorrente da postura funcionalista da teoria 

e prática da administração das corporações, a situação do direito do consumidor 

no Brasil ainda era pior tendo em vista a realidade do contexto político, social, 

cultural e político do país. 

 Antes de as relações de consumo possuírem cunho jurídico – nos países 

desenvolvidos isso começa pelos idos de 60 – o consumidor estava vulnerável aos 

abusos das empresas. Os empresários não se sentiam obrigados a prestar 

informações ao cliente. Ele era visto como alguém que não devia pensar, mas 

simplesmente consumir, mais ou menos como era a relação patrão/empregado na 

perspectiva de Taylor, alguém que não tem poder e a quem não se deve ouvir. O 

consumidor era – e ainda vemos essa prática – pressionado sobre a forma de 

aquisição dos produtos, tal como as vendas casadas e a quantidade mínima de 

compra. Faltava portanto harmonia e equilíbrio na relação fornecedor/consumidor. 

 A partir da publicação do CDC,esse cenário, então, dá mostras de 

mudanças. Segundo Vergara (2002), uma certa tradição começa a ser rompida. 

Essa tradição está associada a um dos traços da cultura brasileira, qual seja o de 

evitação do conflito (Cf DaMatta, 1983, apud Vergara, 2003). A reclamação no 

Brasil é vista como o enfrentamento de um conflito.  

A reclamação é percebida como a quebra de harmonia, a perturbação da paz 

e do equilíbrio que se supõe devam existir nas relações sociais. As empresas, ou 

pelo menos as grandes corporações, são percebidas pelos brasileiros como 

adversários mais fortes, e tomar uma iniciativa de conflito contra elas é algo que 

assusta, principalmente numa sociedade como a brasileira, marcada culturalmente 

por um forte sentido de hierarquia nas relações socais. Há aqui o sentimento de 

que a universalidade da lei é só para os mais fracos e para aqueles que não 

participam da rede de relações próximas ao poder. A lei passa a significar um 

“não pode” (Cf. DaMatta, 1986, apud  Vergara, 2003). 
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Enquanto os consumidores de classe mais alta acreditam ter algum poder, os 

de classe mais baixa pensam que as empresas são infinitamente mais fortes e que 

só lhes cabe uma saída doméstica ou a resignação (Vergara, 2003), algo como 

utilização das técnicas do pedido do jeitinho ou da expressão jeito, como veremos 

a seguir. 

Mas como mencionamos acima de acordo com Vergara (2003), essa 

percepção de que as empresas são poderosas e de que o consumidor não tem com 

quem reclamar e, portanto, não tem direitos, está mudando com a promulgação do 

CDC e da proliferação dos órgãos governamentais e não governamentais de 

proteção ao consumidor. Resta, portanto, às empresas a mudança em suas práticas 

de relacionamento com o cliente. Nesse sentido, elas passaram a abrir canais de 

comunicação com o cliente e buscar um relacionamento mais personalizado com 

seu cliente. As empresas passaram a implantar os serviços de atendimento ao 

cliente (SAC’s) numa mudança de postura que vai da racionalidade funcional para 

a racionalidade comunicativa (Vergara, 2003). 

 

2.1.3.2 - O contexto do call center 
 
 
 Segundo Oliveira (no prelo), as Centrais de Atendimento (CA’s) ou Call 

Center’s introduziram um modelo de atendimento de alta tecnologia e baixo 

contato. Buscando inserir-se no capitalismo moderno, marcado pela aceleração 

tecnológica, pela competição acirrada e pela globalização, as empresas procuram 

vantagens competitivas e abertura de comunicação com o cliente através de 

recursos tecnológicos. O call center é uma das ferramentas tecnológicas de 

comunicação do capitalismo moderno. 

 Os CA’s utilizam-se do telefone e de um sistema informatizado 

interligados. Operando esses meios tecnológicos estão os atendentes, geralmente 

algumas dezenas deles, lado a lado, em boxes individuais que esquadrinham uma 

grande sala. Eles permanecem sentados boa parte do tempo em condições 

ergonômicas nada favoráveis. Além disso, estão sendo monitorados por um ou 

mais supervisores. 

Buscando reduzir os riscos implicados nas relações intersubjetivas entre 

clientes e atendentes, a tarefa dos atendentes é bastante padronizada. Desse modo, 

os CA’s caracterizam-se pela padronização dos atos de linguagem, pela restrição 
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de tempo e pelo controle externo das respostas através de monitoramento pelos 

supervisores. 

Os atendentes experimentam uma série de dificuldades na execução de suas 

tarefas. A primeira delas refere-se à diversidade de meios com que eles operam. 

Os atendentes operam com telefones e computares. Estes colocam os operadores 

em contato com uma outra tanta diversidade de meios semióticos. Um dos 

resultados dessa diversidade de meios é o que Oliveira (no prelo) denominou de 

“fala encaixada” e “animação”. Ou seja, existe uma fala institucional veiculada 

pelas informações e comandos do sistema informatizado e a fala da atendente que, 

na verdade, media aquela fala institucional. Na medida em que a fala do atendente 

é apenas um meio, ela não é uma fala real, mas apenas a animação da fala 

institucional. 

Além dessa fala encaixada e da animação, há ainda a questão da fala 

scriptada. O script é um meio cognitivo destinado a aumentar a confiança nesses 

sistemas inteligentes de comunicação. Ele é um meio de gerenciar as informações 

e as emocões que possam emergir da inevitável relação intersubjetiva entre 

atendente e cliente. No script, estão previstas perguntas, respostas, formas de 

abertura e fechamento do atendimento, fórmulas de polidez, estratégias de 

controle das emoções e “impertinências do cliente”, etc. O script implementa um 

processo de burocratização das expressões e sentimentos (Oliveira, no prelo). 

Entretanto, o script não garante a eficácia do modelo de atendimento adotado nos 

CA’s. 

 

Duas outras dificuldades dos atendentes, aqui, dignas de nota são a sua falta 

de autonomia na resolução de problemas dos clientes e a falta de integração entre 

eles e os demais funcionários e departamentos envolvidos nos processos de 

relacionamento com o cliente. Na verdade essas duas dificuldades estão 

intimamente relacionadas entre si. A falta de autonomia decorre em primeiro lugar 

pela padronização do atendimento decorrente do script. Em segundo lugar, porque 

existe o controle externo do conteúdo da conversação através do monitoramento 

pelos supervisores. Em terceiro lugar, porque os operadores são postos numa 

situação de meros executores de uma tarefa, tal qual a divisão política tayloriana 

entre os que pensam e dirigem e os que meramente executam tarefas mecânicas. 

Por fim, porque existe aquela segunda dificuldade, a falta de integração entre os 



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 51 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 
atendentes e demais funcionários e departamentos. Dessa forma, o atendimento 

tende a ser altamente engessado: procedimentos padronizados pelo script, fala 

encaixada e animação, falta de autonomia e falta de comunicação entre outros 

funcionários e departamentos também envolvidos nos processos de 

relacionamento com o cliente. 

Toda essa padronização na verdade deixa um espaço para a comunicação 

autêntica. Segundo Zarifian (2001), toda vez que acontece uma falha nos 

procedimentos padronizados, o silêncio se rompe e surge a comunicação autêntica 

que tenta lidar com o aleatório, resolvê-lo. Nesse momento de quebra do padrão 

surge a subjetividade, a necessidade incontrolável de comunicação, pois o 

aleatório se impõe, dado que nenhuma padronização possui um sistema de 

informações capaz de lidar com o novo do evento que emerge, incontrolável.  

É isso a que Oliveira (no prelo) se refere quando menciona as dificuldades 

do atendente em sair da fala scriptada e entrar na fala relacional muitas vezes 

emergente a partir da resistência do cliente em ser reconhecido apenas como um 

número, um código, ou quando ignora a situação de um atendimento padronizado. 

Tal emergência do aleatório terá implicações quando o cliente se utilizar das 

técnicas do pedido de jeitinho. 

 

2.2 – O INSTRUMENTAL TEÓRICO DE ANÁLISE 
 

Esta seção tem por objetivo presentar os estudos teóricos e a metodologia 

que nos serviram como instrumentos de análise dos dados. Dessa forma a seção 

em três partes. A primeira se refere ao estudo da organização sequencial da 

conversa conforme os postulados da Análise da Conversa. A segunda se refere às 

formas e mecanismos de representação que os participantes de uma interação 

utilizam para construir os significados e posicionamentos que ali estão se 

atualizando. Esta parte é orientada por estudos que se incluem na Sociolingüística 

Interacional. A terceira parte da seção se refere ao ambiente institucional onde se 

inserem os dados e à metodologia empregada em  sua coleta, tratamento e análise.  
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2.2.1– Análise da Conversa 

  

Um dos objetivos da lingüística pragmática é definir uma unidade de sentido 

formal. A tentativa de identificação dessa unidade tem sido feita por meio da 

noção de tópico. Essa tentiva tem falhado em sua tarefa, pois essa unidade deve 

ser encontrada não por meio da identificação de determinado referente mas por 

meio da identificação da ação que determinada elocução executa quando colocada 

em contexto interacional. A linguagem não é, pois, uma entidade sobre alguma 

coisa, mas uma entidade que faz alguma coisa. Na interação, mais do sabermos 

sobre o que se fala, devemos saber o que fazermos ou, mais particularmente, o que 

respondermos diante de uma elocução a nós dirigida por um interlocutor. 

 Gago (2005) aponta para seis razões dadas por Schegloff (1990) para 

mostrar a vulnerabilidade da noção tópico como ferramenta analítica para se 

estudar a coerência da fala em interação: i) a impossibilidade de, em muitos casos, 

determinar com precisão o tópico em andamento; 2) a mudança gradual no tópico 

da conversa, o que agrava ainda mais o problema da determinação precisa do 

tópico; iii) a própria noção de tópico é complicada enquanto unidade e categoria 

analítica da coerência e organização da fala-em-interação, embora se possam 

reconhecer tópicos na conversa; iv) do ponto de vista etnometodológico, a 

formulação do tópico é uma prática que se insere no interior da dinâmica 

conversacional pelos próprios participantes e não pelo analista da conversa; v) o 

foco sobre o tópico desvia a atenção sobre as ações que estão sendo executadas na 

e pela fala uns dos outros; e vi) a fala é sempre centrada em ações, mesmo que se 

o faça em termos de desenvolvimento de tópico, pois, afinal de contas isso é uma 

ação,  “topicalizar”. 

 A Análise da Conversa Etnometodológica (a partir de agora referida como 

ACe) se desenvolveu nos anos 60 (Ventola, 1987; Duranti, 1997; Gago, 2005) em 

contraste com a lingüística de orientação sociológica na tradição dominante da 

época e com a lingüística estruturalista nas vertentes de Saussure, Bloomfield e 

Chomsky. Para os teóricos da ACe,  as atividades rotineiras de fala não são apenas 

o reflexo da ordem social, e sim, elas próprias, as produtoras dessa mesma ordem.  

Por ser básica no dia a dia da realidade social, eles tomam a conversa ordinária 

como o lugar primeiro da experiência social, sendo o gênero primário da 
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linguagem em uso nas relações humanas, do qual todos os outros gêneros são 

derivações, tais como os chamados gêneros institucionais. 

 Um ponto crucial de convergência entre a Etnometodologia e a ACe é a 

concepção de que as atividades sociais cotidianas, entre elas a conversa 

espontânea, são práticas ou métodos racionais que os membros de um grupo social 

utilizam para atingirem determinados fins ou propósitos. Como sendo atividades e 

práticas sociais racionais, elas são altamente ordenadas e estruturadas, tal como se 

supõem ser a estrutura e ordem sociais. Daí que Sacks propõe que a fala em 

interação pode ser sistematicamente estudada (Gago, 2005), pois, como atividade 

ou método racional, ela seria também altamente ordenada e estruturada e faria 

parte da competência lingüística de seus usuários na forma de estruturas 

organizadas de padrões de ação adequadas às formas que os encontros sociais 

assumem. 

 Sendo assim, a ACe visa primordialmente descrever a organização desses 

padrões de ação social nas diversas atividades de fala implicadas nas relações 

humanas, tendo a fala-em-interação a estrutura daqueles mesmos padrões de ação, 

revelando a ordem social presente em determinada comunidade lingüística. 

 Sendo a fala-em-interação guiada por uma ordem e uma estrutura, a ACe 

se funda em três princípios. O primeiro, como já se disse, é que a interação social 

é estruturalmente organizada, e sua estrutura é parte fundamental da competência 

social dos membros de uma comunidade. O segundo princípio é o de que a ação 

verbal dos participantes produz implicatividade seqüencial, ou seja, ela é 

duplamente contextualizada pois uma ação atual projeta na fala seguinte do 

interlocutor um espaço de relevância que define um tipo de contribuição 

conversacional esperado, que, por sua vez, projeta novamente um espaço de 

relevância  que se liga ainda àquela primeira ação. Enfim, o contexto é definido 

pelo antes e o depois na seqüência da interação.  

 O terceiro e último princípio é o de que toda ação social deve ser estudada 

a partir de dados empíricos e, por isso, deve ser registrada o mais detalhadamente 

possível para que, assim, se prescinda de materiais não presentes na interação, 

como entrevistas, notas de campo, etc., para se explicarem os fenômenos ali 

envolvidos, pois o texto interacional deve se bastar a si próprio como material de 

análise. 

 



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 54 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 

 
2.2.1.1 - Unidades formais de sentido e organização seqüencial da 
conversa 

 

 

 Na busca, pois, de unidades de sentido e coerência que se pressupõe 

guiarem a interação, a ACe define unidades seqüenciais formais que representam 

as ações que estão sendo executadas pelos participantes da interação. Dentre essa 

unidades, estão os conceitos de turno, unidade construcional de turno (UCT) ou 

move, troca conversacional e pares adjacentes.  

Turno pode ser definido como a palavra, expressão ou elocução tomadas por 

um dos falantes por um determinado momento no curso da seqüência 

conversacional. O turno pode  se constituir em uma única ou em mais de uma 

ação realizada pelo falante atual. A ação ou as ações que um turno encerra é o que 

se chama de unidade construcional de turno ou move. Essa unidade pode coincidir 

com o conceito de turno, pois este pode ser constituído de uma única ação.  

Troca conversacional e pares adjacentes são conceitos afins pois ambos 

dizem respeito ao fato de que a interação necessariamente implica em pelo menos 

duas ações contrapostas vindas de, também, pelo menos dois interlocutores, ou 

seja, uma ação e uma reação, ainda que esta seja um gesto ou apenas o silêncio. 

Nesse sentido, à ocorrência de um ato de fala segue-se um correspondente ou 

complementar. O segundo termo do par segue regras sócio-culturais de 

preferência em sua realização. A essa forma de organização da estrutura 

conversacional dá-se o nome de seqüências preferidas e despreferidas. A forma 

como o par adjacente é desenvolvido, juntamente com a seqüência de ações aí 

encerradas, gera o que pode ser chamado de organização seqüêncial da conversa. 

A título de observação, em nossa análise de dados, estaremos chamando 

cada uma das partes do par adjacente de slot. Optamos pelo uso dessa expressão 

inglesa por ela dá a idéia de um espaço, um intervalo durante o qual um ato está 

em desenvolvimento, sempre aberto a uma intervenção do interlocutor. Sendo 

assim, o seu uso se justifica na medida em que a ação discursiva na interação é 

sempre seqüencial e aberta à intervenção.  

Segundo Gago (2005), Schegloff (1995) distingue organização seqüencial e 

organização de seqüência. O primeiro conceito seria mais genérico e diria 

respeito a uma supra-organização das ações numa conversa, ou seja, diria respeito 
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ao “posicionamento relativo” das elocuções ou ações, do qual a ordem das 

elocuções no sistema de tomada de turno seria um exemplo. Diferentemente, o 

conceito de organização de seqüência seria mais específico - um tipo de 

organização seqüencial – e diria respeito ao fluxo ordenado de ações dentro de 

uma ação específica, como seria o caso de um pedido formado por uma seqüência 

de ações menores ou da sucessão de eventos e ações numa narrativa. 

O termo organização seqüencial refere-se ao fato de que na fala dos 

participantes de interações há ações em desenvolvimento com um curso bem 

determinado. A seqüência de ações pode ser curta, com apenas dois turnos, um 

inicial e outro final, ou pode se desenvolver por mais de dois turnos. No curso 

dessas ações, pode-se identificar uma ação de base que, em seu desenvolvimento, 

pode atrelar mais de dois turnos para que se execute completamente essa ação.  

A execução dessas ações provoca o seu constante monitoramento por parte 

dos participantes da interação. Dentre outros, os alvos desse monitoramento dizem 

respeito à identificação do tópico da conversa, a finalização das unidades de 

construção de turno (UCT) e possíveis lugares da alternância de participantes, o 

gestual, o ritmo da conversa e, sobretudo, a ação em curso de alguém que no 

momento tem a posse do turno, pois é monitorando esse quesito que, primeiro, se 

pode perceber que se está sendo selecionado como próximos falantes ou, segundo, 

que se pode (ou se deve) intervir na ação do falante atual. A seleção do próximo 

falante ou a intervenção deste na fala do outro são quesitos básicos para a análise 

das UCT’s. 

Enfim, toda a organização estrutural da conversação, em sua natureza co-

construcional, vai ser um fator decisivo para a compreensão do discurso. Desse 

modo, a compreensão de que ato de fala se está tratando depende também da 

relação de interdependência entre os demais movimentos realizados na 

conversação. 

 

 

2.2.1.2 - O par adjacente 
 

 Na medida em que as elocuções na conversa são formas de ação social 

seqüenciadas e, como ações que são, localizadas em algum posicionamento 

temporal, a ACe identifica alguns grupos de ações sociais específicas que sempre 
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ocorrem em pares seqüencialmente bem definidos. Esses grupos de ações em 

pares constituem o que se chama de pares adjacentes, cujas características 

básicas, em sua forma mínima, não expandida, são, em resumo, as seguintes: i) 

composição em dois turnos; ii) execução por diferentes falantes; iii) 

posicionamento adjacente, isto é, um imediatamente após o outro; iv) 

diferenciação das respectivas partes em primeira parte do par e em segunda parte 

do par (a partir de então PPP e SPP, respectivamente); e v) a especificidade 

tipológica dos pares, ou seja, para um tipo específico de PPP há de corresponder 

um tipo também específico de SPP, e não outro. 

 Tais grupos de ações constituídos em pares específicos correspondem a 

formas de ação social também específicas e francamente operantes na conversa, 

organizando e governando um conjunto extremamente amplo de atividades sociais 

em contexto interacional de fala. Dada essa sua generalidade, os pares adjacentes 

são considerados unidades básicas de construção de seqüências conversacionais 

em sua forma não expandida. 

 

 

2.2.1.3 - Mecanismos de coesão e coerência, 

 

 

 Por serem grupos de ações em pares específicos e serem amplamente 

correntes nas atividades sociais de fala espontânea, os pares adjacentes participam 

das expectativas dos participantes sociais de que as ações devam estar 

relacionadas umas às outras através de dois mecanismos de coerência 

independentes, mas que podem se inter-relacionar. São eles os mecanismos de 

relevância e os de preferência/despreferência. 

Por mecanismos de relevância, deve-se entender o seguinte. Os falantes têm 

a expectativa de que, à realização de uma PPP, deve-se-lhe seguir, como resposta 

possível, uma SPP relevante àquela realização da PPP. Dado que as partes 

adjacentes se referem a posições específicas na trajetória seqüencial da conversa, 

tais mecanismos de relevância podem ser concebidos como uma regra que ordena 

(de “ordenação”) que, após uma PPP, se torne relevante, ainda que não obrigatória 

(Gago, 2005), a realização de uma SPP. Relevância condicional é a denominação 

dada a essa relação entre as partes dos pares adjacentes. 
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Deve-se, enfim, observar que as regras de relevância também dão conta de 

aparentes ausências na conversa, pois se a uma PPP não ocorre a SPP relevante, 

essa ausência não deixa de ser uma ação e indica um problema ou uma forma 

como os falantes estão lidando com essa ausência como ação 

 

 

2.2.1.4 - A expansão dos pares adjacentes 

 

 

Seqüências mínimas de pares adjacentes podem sofrer expansões, o que 

implica participação adicional das partes interlocutoras através seqüências e/ou 

turnos adicionais de fala. Quando isso ocorre, algum tipo de trabalho interacional 

está sendo desenvolvido. Esse trabalho pode tomar as seguintes formas 

seqüenciais: pré-expansões, expansões por inserção e pós-expansões. Elas 

correspondem, respectivamente, a três posições tomadas em relação à primeira e 

segunda partes do par adjacente de base (a partir de então PPPb e SPPb, 

respectivamente: i) antes da PPPb; ii) entre a esta e a SPPb; e iii) após essa última. 

 

Pré-expansões 

 As pré-expansões são ações que antecedem a PPPb e são trabalhos 

interacionais em relação a ela. As pré-expansões ou pré-seqüências podem se 

desenvolver na forma de um par adjacente, com PPP e SPP, constituindo-se, 

assim, em uma seqüência conversacional em si mesma, ou seja, uma “organização 

pré-seqüencial”. A PPP da pré-seqüência desempenha duas funções: i) fazer surgir 

a relevância ou sondar a preferência/despreferência de uma resposta em SPP, e ii) 

em razão da resposta recebida, avaliar a possibilidade de se avançar ou não com a 

PPPb.  

Como se percebe, as pré-seqüências estão ligadas aos mecanismos de 

relevância, de preferência e também de reparo, pois, na medida em que elas são 

trabalhos interacionais, visam criar proteção à realização da PPPb. Caso a PPP da 

pré-seqüência receba uma resposta encorajadora para que se prossiga, isso será 

um sinal de que o falante provavelmente obterá sucesso em seu intento com uma 

resposta preferida na SPPb; caso contrário, se a SPP da seqüência inserida 

bloquear a PPPb, o falante terá tempo de avaliar a possível despreferência da 
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SPPb e assim promover um auto-reparo progressivo de suas ações (sobre a noção 

de reparo, veremos mais à frente). Assim, as PPP das pré-seqüências se 

constituem em pré-ações específicas, tais como pré-convites, pré-pedido, pré-

oferta, etc. 

 

Expansões por inserção 

 As expansões por inserção são também organizações pré-sequenciais ou 

seqüências conversacionais em si mesmas, tais como as pré-seqüências, 

compondo-se por isso de PPP e SPP. Por se situar entre uma PPPb e uma SPPb, 

elas interrompem a contigüidade das partes que compõem o par adjacente de base. 

Enquanto as pré-seqüências são prerrogativas de falantes prospectivos da PPPb e 

atuam como mecanismos de reparo progressivo, as expansões por inserção são de 

prerrogativa dos falantes prospectivos da SPPb e atuam como mecanismos de 

reparo regressivo ou de reparo progressivo também, preparando a SPPb. De 

qualquer modo, seja em função regressiva, seja em função progressiva, a 

seqüência inserida, seu objetivo é retardar a SPPb. A sua relevância condicional 

não fica absolutamente cancelada com a PPP da seqüência inserida. Ao término da 

SPP dessa seqüência, a SPPb volta a ser relevante. 

 A distinção estabelecida acima entre funções de reparo regressivo e reparo 

progressivo que a PPP da seqüência inserida dispara parece corresponde à 

distinção entre inserções pós-primeiras e inserções pré-segundas. A primeira 

seria um caso de mecanismo de reparo orientado para problemas de entendimento 

quanto à fala anterior de um interlocutor, para o que acabou de ser dito. Daí serem 

perguntas sobre o que foi dito ou pedidos para que repita o que se disse, parcial ou 

integralmente. A segunda forma de inserção, as pré-segundas estariam voltadas 

para a realização da SPPb. Nesse sentido, elas seriam levantamento de recursos 

necessários a sua execução. Elas se manifestam geralmente como checagens de 

informações dirigidas ao primeiro interlocutor de modo a averiguar se a PPP 

apresenta condições de ser respondida de forma preferida ou não pela SPPb. De 

qualquer modo, ambas as formas de inserção são condições para que se avance a 

SPPb. 

 

 

 



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 59 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 

 

Pós-expansões 

 As pós-expansões ocorrem de duas formas, uma denominada expansão 

mínima, e outra denominada de expansão não mínima. A mínima seria a aceitação 

da SPPb, concorrendo para o fechamento da seqüência em que se constitui o par 

adjacente. Conforme Gago (2005), Schegloff (1995) chamou a esse turno 

adicional de terceiro turno de encerramento da seqüência, expresso por elocuções 

de concordância como “tá”, “tá bom”, “certo”, “ok” e  por avaliações como 

“beleza”, “perfeito”, “ótimo”, etc. 

 As expansões não mínimas ocorrem da discordância ou do desafio a uma 

SPPb. Sendo assim, elas engendram uma nova seqüência de pares adjacentes, com 

PPP e SPP. Abre-se aqui uma seqüência de negociação da PPPb e da SPPb.  

 

2.2.2 – Sociolingüística Interacional 

 

2.2.2.1 – As Projeções Interacionais 

 

Goffman (1998a:13) faz um alerta para o que ele chama de a situação 

negligenciada em duas tradições acadêmicas voltadas para o estudo da fala em 

interação. Uma dessas tradições, que ele designa como indicativa, ainda que 

estude a linguagem em contexto, separa o ambiente onde ocorre a interação de sua 

realização verbal. Segundo ele, essa tradição se concentra sobretudo no próprio 

comportamento lingüístico.  

Embora ela tenha conseguido isolar novas características semânticas, 

expressivas, paralingüísticas e cinestésicas do comportamento que envolve a fala, 

a expansão do conhecimento dessas propriedades e indicadores lingüísticos 

mantém relações variadas com a clássica estruturação da linguagem em termos de 

fonética, fonêmica, morfologia e sintaxe. Trata-se de características do discurso 

que podem ser claramente transplantadas para a folha de papel através da escrita e 

que têm recebido a atenção de estudiosos já há muito tempo. A diferença é que 

essa tradição tem, positivamente, cada vez mais se debruçado sobre “peças 

intrincadas da fala”, saindo do plano meramente sentencial escrito para o plano do 

discurso em sua modalidade falada. 
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A crítica de Goffman está na base do seguinte argumento. O gesto 

lingüístico é apenas uma parte de um complexo ato humano cujo significado deve 

ser buscado nos gestos faciais e nas mãos, elementos fundamentais que são da 

comunicação humana face a face. Se nos dispusermos a levar em consideração 

esses comportamentos gestuais associados ao falar, mas que não podem ser 

representados pela escrita, surgem duas graves barreiras. A primeira é que o gesto, 

apesar de derivar do corpo, tem a sua forma condicionada pela ambiente micro-

ecológico no qual o falante jaz (por exemplo, o falar alto depende da distância dos 

interlocutores ou do ruído do ambiente) e, por isso, talvez não possa ser descrito 

sem que se descreva também o cenário material e humano onde ele ocorre. Então, 

como apresentar o ambiente de forma sistemática? 

O segundo empecilho refere-se ao fato de que os gestos utilizados no falar 

são semelhantes aos que denotam as intenções e formas de participar da interação. 

Daí que não se pode separar, em certo nível de análise, o estudo do 

comportamento dos que participam da conversa do estudo do comportamento 

daqueles que estão em presença mas que nela não participam ativamente; o estudo 

de um implica o do outro. 

Em suma, o cenário que circunscreve a interação condiciona os gestos 

verbais e não verbais associados ao falar. Dada essa implicação, a ação lingüística 

não é relevante por si só, pois a relevância do contexto situacional se impõe. 

A segunda tradição criticada por Goffman, e por ele designada de 

correlacional, busca “correlacionar” atributos sociais à fala. Ele relata que “há 

cada vez mais trabalhos sobre um certo tipo subversivo de correlato social da fala 

chamado de ‘situacional’ (Goffman,1998:13). O problema dessa vertente de 

estudo é que, apesar de apontar para influência da situação social sobre o uso de 

linguagem, ela não o faz levando em consideração os atributos da estrutura social 

que emerge da situação imediata enquanto ela acontece. O que se leva em conta é 

tão somente os “valores agregados” a esses atributos.  

Quando ele fala em “valores agregados”, se está referindo a valores tais 

quais os atribuídos a papéis sociais como “superior/subordinado”, 

“homem/mulher”, “jovem/adulto”, de acordo com uma tipologia de situações 

sociais bem definidas. Conforme o autor, nessa forma de tratamento das situações 

sociais, “fica subentendido que elas não possuem propriedades e estruturas 
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próprias, apenas marcam (...) a interseção geométrica de atores que produzem 

conversa e atores que carregam certos atributos sociais” (Goffman, 1998a:13). 

A situação negligenciada, então, refere-se à estrutura social e ao modo como 

se produz o discurso de acordo com essa estrutura. Goffman define situação social 

como um ambiente, um espaço ecológico, onde todos os presentes estão acessíveis 

uns aos outros pelos sentidos e cujos movimentos se implicam por normas sociais 

de conduta que operam desde o início até o final da formação de um agrupamento 

social. Isso quer dizer que, num agrupamento de pessoas em interação, as ações 

são como as ações que ocorrem num jogo ou num drama, com todos ou alguns 

podendo participar ativamente ou não da jogada, com abstenções, blefes, conluios, 

etc., tudo dentro de uma combinatória possível de lances, segundo as regras e as 

pistas fornecidas. Citando mais uma vez, “a conversa é socialmente organizada, 

não apenas em termos de quem fala para quem em que língua, mas também como 

um pequeno sistema de ações face a face que são mutuamente ratificadas e 

ritualmente governadas, em suma, um encontro social” (Goffman, 1998a: 15).    

A fim de não negligenciar a situação social na análise do uso de linguagem 

em encontros interacionais, Goffman propõe que se faça essa análise de acordo 

com uma teoria do drama e com os conhecimentos lingüísticos, muito embora, 

conforme ele, a lingüística naquele momento ainda não tivesse desenvolvido 

instrumentos seguros para esse tipo de análise. Essa é uma das contribuições a que 

ele se propõe. 

 

Footing e rituais conversacionais 

A proposta de Goffman, em seu artigo tornado clássico na Sociolingüística 

Interacional, Footing (1998b: 75), é analisar as sustentações estruturais das 

mudanças de footing através de uma releitura das noções tradicionais de falante e 

ouvinte e do que ele chama de “pressupostos não declarados da interação falada”. 

A nossa compreensão é de que essas sustentações estruturais e esses pressupostos 

não declarados da interação falada se referem às noções de estrutura de 

participação e formato de produção. A primeira diz respeito aos atores presentes 

e não presentes e sua forma de atuação numa situação social de fala, e a segunda 

diz respeito às formas rituais de comunicação ou seja, aos “desenhos” e formas de 

comunicação verbal e não verbal que que se relacionam aos papéis dos entes 
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envolvidos no ato de produção do discurso.  

Goffman inicia o artigo narrando, como exemplo, um segmento de interação 

noticiado jornalisticamente nos Estados Unidos, em 1973, um “release” sobre as 

atividades presidenciais naquele momento do país, época de afirmação do 

feminismo. Trata-se de um ritual político de assinatura de um documento no Salão 

Oval da Casa Branca, onde os personagens são o presidente Nixon, funcionários e 

representantes da impressa. Logo após a assinatura do documento, o presidente, 

“um cavalheiro à moda antiga”, se levanta de sua mesa de trabalho e resolve 

caçoar de uma jornalista que usavas calças compridas. Do tom sério do ritual 

político, se passa, pois, para a brincadeira. O presidente sai de sua postura formal, 

e os demais participantes riem. E a jornalista, meio desconcertada, responde 

brincando; e mais, dá, no Salão Oval da Casa Branca, uma pirueta revelando seus 

dotes femininos. 

Segundo o autor, nesse tal incidente, pode-se observar que a mudança de 

assunto e da postura do presidente acarretou uma mudança de tom ou de marcha e 

uma alteração da capacidade social onde os participantes tencionam desempenhar 

seu papel. A partir desse fato, ele observa ainda que, quando a mudança de 

marcha ocorre entre mais de duas pessoas, é comum se processar uma alteração de 

destinatário. Citando Gumperz e seus companheiros (1972, 1982,1986) essas 

alterações são semelhantes ao que os lingüistas chamam de “alternância de 

código”.  

Dentro do foco de Goffman, e segundo descobertas de Gumperz e seus 

companheiros, a alteração de código não se refere somente à mudança de código 

lingüístico ou de dialetos, mas sim às mudanças de postura e orientação dos 

participantes para com a condução da marcha da interação e da 

agregação/desagregação de seus participantes, dentro ainda de um mesmo código 

lingüístico ou dialeto. Nesse caso, a orientação corporal e o tom de voz são pistas 

essenciais para a produção e compreensão do código, isto é, a postura e a 

orientação dos participantes. 

Parece-nos que footing se refere aos pontos entre os quais se situam as 

alterações de código através de suas pistas verbais e não verbais, cinestésicas e 

entonacionais. Mas o próprio Goffman resume o que ele ilustrou como footing 

através de suas mudanças: 
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1) O alinhamento, ou porte, ou posicionamento, ou 

postura, ou projeção pessoal do participante está de alguma 

forma em questão. 

2) A projeção pode ser mantida através de uma faixa 

de comportamento que pode ser mais longa ou mais curta do 

que uma frase gramatical, de forma que a gramática frasal não 

será de grande ajuda, embora pareça claro que alguma forma 

de unidade cognitiva está minimamente presente, talvez uma 

‘oração fonêmica’. Estão implícitos segmentos prosódicos, não 

sintáticos. 

3) Deve ser considerado um contínuo que vai das mais 

evidentes mudanças de posicionamento às mais sutis alterações 

de tom que se possam perceber. 

4) Quanto aos falantes, a alternância de código está 

comumente presente e, se não está, estarão presentes ao menos 

os marcadores de som que os lingüistas estudam: altura, 

volume, ritmo, acentuação e timbre. 

5) É comum haver, em alguma medida, a delimitação 

de uma fase ou episódio de nível ‘mais elevado’ da interação, 

tendo o novo footing um papel liminar, servindo de isolante 

entre dois episódios mais substancialmente sustentados. 

(Goffman, 1998b)  

 

    

Segundo o autor ainda, mudança de footing implica mudança no 

alinhamento que assumimos para nós mesmos e para outros presentes e é uma 

outra forma de falar de uma mudança em nosso enquadre dos eventos. Para o 

estudo lingüístico do footing são necessários meios estruturais para fazê-lo. Tal 

tarefa, para Goffman, deve começar, pois, pela introdução da teoria do drama 

como um instrumento de análise e, a partir daí, por uma releitura das noções de 

falante e ouvinte. 
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A teoria do drama 

A teoria do drama é instrumento estrutural de que Goffman se utiliza para a 

análise da fala em contexto social de interação. Tal recurso permite tratar a 

situação social em que ocorre a interação para além dos elementos que compõem 

a noção de contexto de comunicação segundo a análise funcionalista tradicional, 

cujo modelo se apóia, em termos gerais, nas noções de falante, ouvinte, canal, 

código, mensagem e referente, ou ainda na noção de gênero ou evento de fala  

(Ventola, 1987: 11-23; Duranti, 1997). 

Usando a teoria do drama, Goffman desconstrói as noções de falante e 

ouvinte e, a partir daí, inclui no palco da situação interacional diversos 

personagens (fisicamente ou não presentes, participando ativamente ou não da 

interação), os objetos cênicos e as diversas ações e projeções que aí estão se 

desenrolando, inclusive os transplantes de outros arranjos cênicos diferentes do 

que está em andamento atual. 

Considerando a situação social como um espaço cênico onde se encena uma 

dramatização, ele desloca as ações ordinárias da vida social para o campo da 

metáfora, o drama (Duranti, 1997: 296), permitindo-lhe descortinar, através desse 

destaque que o deslocamento acarreta, a natureza ritual dessas ações sociais 

ordinárias.2 

 

A desconstrução das noções de falante e ouvinte 

No projeto de encontrar os meios estruturais de análise das situações sociais 

de fala através da aplicação da teoria do drama, Goffman começa por fazer uma 

releitura das noções tradicionais de falante e ouvinte. Segundo o autor, a análise 

tradicional está fundada no paradigma de que dois, e somente dois, indivíduos 

estão conjuntamente envolvido na atividade do dizer e do que é dito. Entenda-se 

por isso que dois indivíduos, aqui, são quem fala e quem escuta, alternando entre 

si esses papéis, não importando a quantidade de participantes, que na análise 

tradicional têm que estar presentes, nem a forma de sua participação no contexto 

social de fala.  

                                                
2 sobre a teoria do drama, sua aplicação como instrumento de análise e os processos de 
ritualização, ver DaMatta, 1997: 71-84. 
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Segundo Goffman, “a linguagem utilizada pelos estudiosos para tratar “do 

falar” e “do ouvir” não parece bem adaptada a sua finalidade”, e assim lhe parece 

também no que se refere ao estudo do footing. Para ele, é uma linguagem 

rudimentar para tratar desse assunto. A análise tradicional toma como definitivas 

categorias apropriadas da sabedoria popular, tais como as noções de falante e 

ouvinte. Por exemplo, as expressões “falante” e “ouvinte” denotam que não há 

nessas ações outra coisa senão o som, excluindo dessa forma a visão, e mesmo o 

tato, tão importantes na organização dos atos envolvidos nas comunicações em 

situação interacional. 

 

Com relação à noção de ouvinte, Goffman a desdobra em várias categorias. 

Logo de início, ele faz a distinção entre participantes ratificados (ou oficiais) e 

participantes não ratificados (ou não oficiais). Os primeiros se referem àqueles 

indivíduos que possuem um espaço reconhecido dentro da situação de fala, e os 

outros, ao contrário, não têm esse espaço reconhecido, estando embora presentes 

na situação, dentro ou fora do campo visual dos participantes oficiais.  

Cabe notar que a diferença entre ouvintes e participantes se justifica ainda 

pelo fato de que um participante ratificado pode não estar interessado na conversa 

e, por isso, não estar “ouvindo”; ao contrário, um participante não oficial, que a 

princípio não deveria estar interessado, pode estar “ouvindo”, e às vezes 

interessadamente, como é o caso dos intrusos, “abelhudos” e “fofoqueiros”. Aos 

participantes não ratificados, Goffman também chama de circunstantes. Notemos 

que o campo visual é fundamental, pois se o circunstante está sendo visto, os 

participantes ratificados estarão atentos a sua presença, modulando assim as suas 

elocuções. 

Uma outra diferença é aquela entre participantes endereçados (ou ouvintes 

endereçados) e não endereçados. Numa conversa entre apenas duas pessoas, 

quando se está interessado nela, o ouvinte será naturalmente um participante 

endereçado, a quem o falante dirige sua atenção visual e a quem se espera passar o 

turno de fala. Porém, numa conversa, pode acontecer de haver o encontro de mais 

de dois participantes oficiais - e isto, antes de ser uma exceção, é a regra. Nesse 

caso, o falante pode dirigir sua atenção, e principalmente a visual, a todos os 

demais participantes, a alguns ou a apenas um. Assim, haverá interlocutores 
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endereçados e interlocutores não endereçados. 

Tendo em vista que a cena conversacional admite circunstantes e mais de 

dois participantes oficiais, há a possibilidade de vários arranjos na forma de 

participação desses personagens. Passa a haver a possibilidade do que Goffman 

chama de comunicação subordinada e conversação dominante, sofrendo esta a 

interferência daquela. Assim, podemos ter o jogo paralelo, comunicação 

subordinada formada por um grupo a parte de participantes ratificados; o jogo 

cruzado, comunicação subordinada formada entre participantes ratificados e 

circunstantes; e o jogo colateral, comunicação subordinada respeitosamente 

murmurada diante de circunstantes. Quando se tenta dissimular a comunicação 

subordinada, tem-se freqüentemente, através de sinais visuais e entonação, a 

ritualização, sem indicação de ofensa, do conluio e da insinuação, acompanhados 

geralmente de “piscadelas”, “cotucões”, “movimentos das mãos próximas à boca” 

e outros sinais visuais e auditivos. 

Diante da noção de circunstante, as noções de “encontro social” ou “troca 

conversacional”, usuais em Análise da Conversação, ficam enfraquecidas, se 

impondo então a noção de “situação social”, bem mais abrangente. As pessoas 

envolvidas nessa situação, auditiva e visualmente, podem então ser chamadas de 

“agrupamento”, independentemente das relações que mantenham entre si.  

Goffman fornece ainda alguns exemplos que mostram a impropriedade da 

noção de ouvinte e de encontro ou troca conversacional. São situações em que a 

fala ocorre, mas que não encerram de maneira alguma conversa ou encontro 

conversacional. Um exemplo é o caso de falarmos para nós mesmos quando nos 

encontramos embaraçados. Quando isso acontece diante dos outros, fica evidente 

que queremos que nos ouçam, mas não como ouvintes endereçados, mas como 

ouvintes casuais. 

Outros exemplos onde ocorre fala e a noção de ouvinte é complicada são os 

casos ilustrados pelas situações de tribunas e platéias e de fala no teatro, onde o 

espaço da conversa entre os atores/personagens está bloqueado para a platéia. 

Existem exemplos ainda em que há encontro social mas que não se pode dizer que 

haja conversa, às vezes nem mesmo fala, e onde, contudo, operadores de atenção e 

conduta são feitos sobretudo por olhares, gestos e formas de contato físico ou 

material, como é o caso de alguns contextos de serviço e encontros com estranhos 
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na rua.   

Finalizando, status de participação é a relação de cada um dos membros do 

agrupamento com uma determinada elocução; e a relação de todos eles com essa 

determinada elocução pode ser chamada de estrutura de participação para 

qualquer momento de fala.   

No que se refere ao outro pólo do paradigma tradicional, identificado pela 

noção de “falante”, Goffman o desdobra em três categorias que definem o formato 

de produção das elocuções em um contexto social onde a fala tem algum lugar, 

amplo ou não. Essas categorias são as de animador, autor e responsável. 

Animador não significa uma entidade subjetiva, dotada de espírito e 

identidade próprios, mas apenas do corpo como uma caixa vocal, a caixa de som, 

a “máquina de falar” (Goffman, 1998b: 87). Assim, as categorias de animador e 

interlocutor não se referem a papéis sociais no sentido completo, como 

identidades, mas apenas categorias analíticas, funcionais. Segundo o autor, não se 

pode designar “confortavelmente” o animador como um papel social -  embora, 

conforme Goffman ainda,  muitas vezes possamos nos tornar conscientes dessa 

entidade, agora como um papel (1998b: 90). Animador é, pois, apenas um corpo 

que emite voz. 

Autor, como se costuma dizer, é aquele a quem se pode reputar que 

escolheu as palavras e selecionou os sentimentos que estão sendo expressos e 

codificados por elas. 

Responsável, na acepção “legal” mesma da termo, é alguém a quem se 

considera envolvido com as palavras faladas e cuja posição é estabelecida por 

elas. Nesse caso, trata-se de alguém que é o responsável pelas opiniões e crenças  

que estão sendo verbalizadas, alguém que está comprometido com o que as 

palavras expressam. Essa pessoa é identificada a algum papel ou identidade social 

específica, membro de um grupo, posto, categoria, relação, associação ou 

qualquer fonte de identidade socialmente identificada. 

 Voltando à questão da responsabilidade, ser o responsável, identificado a 

uma certa categoria ou identidade social, poderá significar muitas vezes que o 

indivíduo que fala, explícita ou implicitamente, fala em nome de “nós” e não 

apenas em termos de “eu”, incluindo bem mais do que a ele mesmo. Assim, essa 

auto-identificação com mais do que a si próprio leva ao estabelecimento recíproco 
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de identificação daquele a quem está sendo endereçada essa tomada de posição 

como responsável. Isso quer dizer que, ao selecionarmos a identidade com que 

vamos nos apresentar, e daí a nossa própria posição, estamos selecionando 

reciprocamente a identidade dos receptores de nossa ação.  

A seleção e a consolidação dessas identidades passam naturalmente pela 

linguagem, através denominação de práticas e pelo sistema pronominal, que em 

algumas línguas é bastante complexa. A forma das elocuções escolhidas está já 

selecionando e revelando posicionamentos e identidades assumidos, pois falar de 

certo modo identifica quem é quem na interação. Assim as noções de animador, 

autor e responsável podem ajudar na elucidação do formato de produção de uma 

elocução. 

 Ao se usar o termo falante, geralmente se está implicitando que o 

animador é o autor do próprio texto através do qual ele delimita sua própria 

posição. Essa superposição implícita de papéis tem, contudo, extensas exceções 

institucionalizadas. A relação e a diferença categórica entre animador, autor e 

responsável podem ser facilmente observáveis em situações onde alguém anima 

um texto, escrito por um outro e pelo qual uma terceira pessoa é responsável. Esse 

é o caso da recitação, leitura de depoimento, tradução, onde se fala na e pela 

palavra do outro. É também o caso das relações públicas de governo ou empresa e 

dos telejornais, onde aparece um apresentador/animador do texto, que é de um 

outro que é o redator/autor e que compõe sob a responsabilidade de alguém mais, 

a emissora ou editoria daquele programa.  

Até mesmo na “conversa original”, que exige resposta imediata, a 

superposição de papéis não é absoluta. Não é possível afirmar que sempre falamos 

nossas próprias palavras e que assumimos nós mesmos a posição atestada por 

elas, muito provavelmente estaremos falando por alguém mais, além de nós 

próprios 

 
 
 
Projeções de footing e encaixes  pela linguagem 

Desvendar a estrutura de participação num agrupamento social e exibir o 

formato de produção do discurso através da sofisticação e desdobramento das 

noções rudimentares do senso comum de falante e ouvinte são meios de 
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estabelecer uma base estrutural para a análise da mudança de footing. Tais 

instrumentos de análise revelam aspectos sociológicos importantes. Mas visão 

geral que resulta do delineamento desses aspectos sistematicamente simplifica a 

importância desses instrumentos para a formação de um quadro da estrutura das 

elocuções. Segundo Goffman, o discurso possui um “caráter auto-referencial e 

anárquico” que a Sociologia não pode dar conta. Perde-se, com ela, o “imaginário 

essencial da fala”. Caberia então à Lingüística fornecer a direção pela qual se 

poderá achar um suporte estrutural para as mais finas sutilezas de alterações de 

footing (Goffman, 1998b: 89). 

Goffman indica que tal tarefa ser iniciada pelo exame da maneira como as 

afirmações ser compreendidas. É comum associarmos uma elocução, mesmo que 

pura e simples, à expressão direta do desejo, crença, opinião, intenção ou 

percepção de alguém, acreditando que há um “sujeito” imediato emergindo da 

pessoa que anima a elocução e que “ele” está de alguma forma envolvido com a 

expressão daqueles estados internos do ser, o ‘ser emissor’ (Goffman, 1998b: 89). 

O que uma elocução, e no caso uma afirmação, produz é o sentido de que o 

indivíduo que a anima é o mesmo indivíduo que ocupa uma determinação social 

que confere autoridade a suas palavras. Do mesmo modo, o tempo e o espaço 

através da expressão da dêixis parecem estar sempre no lugar e no momento onde 

o ser está. Contudo, isso é só o imaginário que a linguagem cria.  

As palavras em sua grande maioria são construídas diferentemente do que 

esse modelo de representação sugere. Quando representamos a nós mesmos, por 

exemplo, pelo uso do pronome pessoal “eu” estamos representando uma figura 

que pertence ao universo sobre o qual se está falando e não a universo em que se 

está falando. “Eu” é nesse espaço uma projeção, um outro universo. 

A partir da compreensão de que “eu”, conforme o exemplo, é uma figura, 

um formato, nos deparamos com a incrível flexibilidade da linguagem para o 

estabelecimento de footing’s os mais sutis que ocorrem numa situação social de 

fala. Abre-se o espaço para a compreensão de como fenômenos lingüísticos e 

pragmáticos como os verbos modais e demais modalizadores, hesitações e 

comentários sobre nossa própria ação atuam nas alterações mais sutis de footing. 

Esses processos projetam figuras sobre o qual se fala e não os animadores. 

Por exemplo, quando numa narrativa somos os próprios personagens e nessa 
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narração, então, fazemos referência a uma fala nossa por meio de discurso direto 

do tipo “aí eu disse: eu não quero isso”, a única ligação que pode haver entre mim 

no momento da narração e aquele “eu” projetado no passado é uma continuidade 

estritamente biográfica, pois aquele “eu” não é mais esse “eu” que está agora 

narrando, sendo este também uma figura. Ou melhor, no exemplo existem dois 

animadores, aquele que agora está vocalizando a narrativa e aquele lá no passado 

que está vocalizando a afirmativa representada pelo discurso direto. Não se trata 

de um eu “nesse” universo em que se narra, mas “sobre” um eu nesse universo 

que insere um outro universo. Esse é um processo de figuração a que Goffman 

designa encaixamento, uma coisa que se encaixa na outra e que permite o 

deslocamento irrestrito no espaço e no tempo. 

É o mecanismo de projeção criado pela linguagem que permite o processo 

de encaixamento. Quando imitamos a fala de alguém porque é irritante e 

queremos então satirizá-la ou ainda porque é engraçada e queremos destacar isso 

como uma brincadeira, estamos fazendo, então, projeções divertidas que encaixam 

uma voz em nossa voz. Projeções permitem encaixe de projeções. 

Nesse ponto, podemos perceber que os encaixes alteram o formato de 

produção do discurso e, portanto, alteram o footing. Para tornar claro, se o caso do 

exemplo acima fosse feito diante da pessoa que satirizamos ou de que gozamos, 

estaríamos estabelecendo o nosso footing, o nosso posicionamento diante dela, 

estaríamos na posição de quem pode satirizar ou gozar diante de quem pode por 

nós ser satirizados ou gozados. 

Finalizando, quando, enquanto falantes, nos projetamos com referência a 

algum fato, capacidade ou atributo local e presente, estamos ao mesmo tempo nos 

posicionando diante de nosso interlocutor e definindo sua individualidade de 

forma mais ou menos correspondente. Mas se relatamos  um evento passado, 

estamos atribuindo a nós mesmos uma individualidade que necessariamente a 

afeta o molde de outras figuras inseridas na história. Cabe então a nosso 

interlocutor interpretar que footing estamos assumindo diante dele e, a partir daí, 

definir o seu próprio diante de nós, ele não é diretamente o nosso interlocutor, mas 

o interlocutor do que está sendo projetado pela narrativa. Quem narra assume tão 

somente o status de “narrador” e o interlocutor o de “ouvinte da história”. Esses 

são papéis que podem não ter sua importância reconhecida em termos de estrutura 
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social, mas na conversação essa importância vem à tona, pois permitem que 

apareça uma gama variada de falantes e ouvintes que rapidamente podem alternar 

seus papéis na mesma medida que nos tornamos seus interlocutores.   

As narrativas são projeções de universos de onde se podem fazer outras 

projeções. Assim, ao narrarmos, saímos de nosso posicionamento que 

naturalmente manteríamos na troca conversacional ordinária, para assumir durante 

a narração o footing de narrador. É como se diante de alguém, dirigíssemos seu 

olhar para algum lugar e passamos a projetar nesse lugar as imagens de uma 

história de cinema. Passamos, juntamente com nosso ouvinte a ser a platéia para 

quem se projeta a história, com a diferença que sabemos a história e volta e meia 

fazemos comentários, avaliações, digressões, flash backs, repetições e marcações 

de ênfase sobre  um episódio, personagem ou ambiente. Cada uma dessas ações é 

um footing que está sendo tomado a partir de uma ou outra projeção ou enquadre 

da cena. A projeção da narrativa insere ou em caixa em si mesma outras 

projeções.  

 

 

Os processos de ritualização 

 A capacidade que a linguagem possui de criar projeções e encaixes não se 

resume a elocuções, episódios, figuras e identidades. Ela permite o deslocamento 

e o encaixe de arranjos interacionais inteiros, reproduzindo ou simulando dentro 

da situação atual de fala situações, com sua própria estrutura de participação e 

formato de produção, que naturalmente pertenceriam a um outro contexto social. 

 Goffman cita os casos em que, numa conversa entre vários participantes, 

algumas pessoas ou subgrupos podem simular conluio com piscadelas e cutucões 

de maneira inofensiva diante daqueles que estão excluídos. Ora, o conluio não 

pode ser algo comum, que ocorre constantemente nas situações ordinárias do dia a 

dia. Quando se transplanta ou se desloca esse tipo de arranjo para uma situação de 

conversa ordinária, as piscadelas e cotucões estão “ritualizando” o conluio dentro 

dessa situação. 

 Goffman ainda fornece outros exemplos de ritualização que ocorre por 

deslocamento de arranjos interacionais. Aqui citamos particularmente os casos de 

“insinuação”, onde o que está sendo deslocado é a estrutura de participação. Pode 
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ser que  alguém se dirija a um participante ratificado, mas esteja em verdade 

endereçando sua ação a um circunstante ou a um participante que oficialmente 

não é o endereçado. As metáforas também quando servem de insinuação ou forma 

de ser indireto também operam deslocamentos, nesse caso afetando o footing e 

revelando o lugar ou a identidade do endereçado na estrutura de participação. 

Todos esses casos são formas rituais de interação. 

 

  

2.2.2.2 - A Noção de Enquadre 

 

Além de Goffman, dentre os precursores da vertente lingüística  preocupada 

com a introdução dos elementos estruturais da situação social de fala, hoje 

conhecida como Sociolingüística Interacional, destacamos neste trabalho autores 

como Gregory Bateson (1998), com sua teoria sobre a brincadeira e a fantasia e 

Deborah Tannen (1979, 1998, 1989), preocupada com questões de identidade, 

construção de significados e envolvimento na interação. A seguir, faremos uma 

apresentação geral desses últimos estudos. 

“Uma teoria sobre brincadeira e fantasia”, de Gregory Bateson, é um 

trabalho fundamental para estudos que se interessam por questões sobre como se 

dão a interpretação e a criação de sentido para um objeto, para um evento e, 

enfim, para a realidade. Particularmente, no campo da interação, esta teoria é 

crucial, pois nos orienta sobre como os participantes podem entender ou não o que 

está sendo comunicado.  

Bateson desenvolveu essa teoria a fim de entender a questão da 

interpretação presente no discurso psiquiátrico. Absolutamente sem pretender 

qualquer redução, o seu trabalho aponta para a natureza paradoxal tanto da 

realidade quanto da linguagem. Neste último caso, um sinal verbal nem sempre 

representa o que ele deveria representar, ou, ainda, o que ele representa nem 

mesmo possui existência. Por exemplo, um elogio pode ser entendido pelo 

interlocutor como uma ironia. Não há, portanto, nenhuma relação direta entre o 

que um sinal representa e o que deveria ser  representado efetivamente. Segundo 

Bateson, é a mesma relação que existe entre o mapa e o território que é 

representado.  
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A resolução desse paradoxo e a formação do sentido estarão, pois, em 

função do enquadre que se dá ao evento em questão. Esse enquadre resulta da 

seleção de sinais - os que devem ser incluídos e os que devem ser excluídos - que 

atuam como premissas para a interpretação de um evento ou de uma mensagem. 

No caso do discurso, a seleção ou “escolha” desses sinais constitui 

metamensagem, explícita ou implícita, que orienta como deve ser entendida a 

mensagem.   

No caso do mapa e do território, deve haver sinais que digam que aquilo é 

um mapa e que este representa determinado território. O enquadre resultaria então 

do uso de premissas ou metamensagens que orientam a compreensão da 

mensagem. Cabe notar que, enquanto resultado de premissas, o enquadre deve ser 

visto como sendo também o resultado de conhecimentos prévios compartilhados, 

algo que veremos com a exposição sumária dos estudos de Tannen citados acima. 

Em “What’s in a Frame? Surface Evidence for Underlying Expectations”, 

de 1979, a preocupação de Deborah Tannen é com um tema que, segundo ela, 

ocupa posição central em várias áreas da pesquisa científica. A autora se refere às 

estruturas de expectativa. Essa noção é a mesma que subjaz a conceitos como 

frames, scripts e esquemas, todos tratados tanto pela lingüística como pela 

inteligência artificial, psicologia cognitiva, psicologia social, sociologia e 

antropologia. No campo da psicologia, da inteligência artificial e da psicologia 

social, Tannen cita os trabalhos de Bartlett (1932), Rumelhart (1975) e Abelson 

(1975, 1976), Schank & Abelson (1975) e Minsky (1974). No campo da 

linguística, cita Chafe (1977) e Fillmore (1975, 1976). Bateson (1972), Frake 

(1977) e Hymes (1974) são os nomes citados dentro da antropologia. Por fim, no 

campo da sociologia, o autor em destaque é Goffman (1974). 

 Por expectativa, Tannen compreende os conhecimentos adquiridos pelas 

pessoas através de suas experiências anteriores e que são amplamente 

compartilhados numa determinada cultura. São esses conhecimentos adquiridos e 

compartilhados que permitem que as pessoas façam associações e inferências 

sobre pessoas, coisas e eventos que compõem o mundo percepcionado.  

Cabe ressaltar que experiência e percepção são conceitos ligados tanto de 

um ponto de vista psicológico como de um ponto de vista sócio-cultural. 

Psicológico, na medida em que a experiência pode ser vista como o resultado de 
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como o indivíduo percebe o mundo. Sócio-cultural, na medida em que a nossa 

percepção do mundo é marcadamente influenciada - e mesmo determinada - pela 

cultura, ou seja, a nossa experiência e a nossa percepção do mundo resultam de 

uma aprendizagem do que é valorizado pela cultura.  

Assim entendido, estruturas de expectativa são estruturas de conhecimento 

que nos permitem associar, interpretar, inferir e mesmo prever relações e 

comportamentos de seres e eventos constantes no mundo. 

 Influenciada pelo trabalho de Bateson, Tannen explica que os indivíduos, 

ao se comunicarem, se utilizam de sinais que indicam as estruturas de 

conhecimento que devem ser acionadas pelas partes envolvidas na comunicação a 

fim de orientar a interpretação de um ato de comunicação. Cabe lembrar que uma 

determinada interpretação está em função da seleção e sinalização de certas 

estruturas de expectativa. Seguindo esse raciocínio, a autora identifica alguns 

dispositivos lingüísticos que, na estrutura superficial da linguagem, sinalizam para 

as estruturas de expectativa que estão em jogo numa expressão verbal. 

 Em “Enquadres interativos e esquemas de conhecimento em interação: 

exemplos de um exame/consulta médica” (1998), teoricamente o principal 

objetivo de Tannen, é refinar a noção de estruturas de expectativa, distinguindo 

dois tipos distintos: enquadres interativos e esquemas de conhecimento.  

Essa distinção lhe permite tratar a dinâmica da interação tanto ao nível do 

sentido, ou seja, das interpretações, como ao nível das atividades interacionais, 

isto é, as sinalizações nas estruturas de superfície, as mudanças de tópicos, os 

papéis realizados pelos agentes da interação, a negociação entre esses papéis e a 

negociação das interpretações.   

Na esteira desse refinamento teórico, Tannen se vale dos conceitos de 

footing e pistas ou marcadores lingüísticos, extraídos de Goffman (1981), a fim 

de, juntamente com os conceitos de enquadre interativo e esquemas de 

conhecimento, dar conta das relações dinâmicas entre o jogo de sentido e as 

atividades interacionais presentes na interação.   

Enquadre interativo é um termo introduzido por Bateson (1972). Esse 

conceito se refere ao que está acontecendo em uma interação. Nesse sentido, tudo 

o que compõe o cenário da interação é relevante, pois sem o quê não poderia 

haver a interpretação justamente do que está acontecendo na interação. Os 
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esquemas de conhecimento são entendidos como padrões de conhecimento, de 

expectativas e de hipóteses sobre o mundo, seus habitantes e objetos.  

Por fim, Tannen entende o “footing” como o modo pelo qual os 

participantes da interação enquadram os eventos ao mesmo tempo que 

“negociam” as relações interpessoais, ou seja, o alinhamento.  

 Em “Talking voices: repetion, dialogue, and imagery in conversacional 

discourse” (1989), Tannen aborda a questão do envolvimento produzido no e pelo 

discurso. Segundo a autora, “(...) involvement is closer (...) an internal, even 

emotional connection individuals feel which binds them to other people as well as 

to places, things, activities, ideas, memories, and words(...)”. Essa definição liga-

se a valores, conhecimentos e emoções amplamente compartilhados pelos 

membros de uma cultura. Nesse sentido podemos perceber que o envolvimento 

está relacionado a esquemas de conhecimentos e enquadres daí resultantes.  

Entretanto, o objetivo de Tannen é apontar para os recursos lingüísticos que 

produzem o envolvimento no e pelo discurso. Os recursos lingüísticos que a 

autora cita são a exposição de detalhes, descrições, narrações, simulações de cenas 

e diálogos e, sobretudo, as figuras de linguagem. Esses recursos lingüísticos são 

estratégias discursivas de envolvimento que se prendem mais à estética, ou seja, 

elas estão ligadas aos meios lingüísticos que orientam a apreensão (percepção e 

emoção) dos dados expostos ao interlocutor.  

Os recursos lingüísticos são pois pistas lingüísticas que, interagindo com os 

esquemas de conhecimento, produzem as significações denotadas (conforme 

Bateson, l972) e/ou enquadres que apelam para o emocional. Inversamente, 

poderíamos dizer também que o apelo ao emocional através de pistas lingüísticas 

produz um certo enquadre. Isso é um jogo de representações, um jogo discursivo. 

Tannen, esclarecendo o sentido que ela dá à noção de envolvimento 

conversacional, diz que seu próprio sentido de envolvimento se refere a uma 

conexão emocional conexão que indivíduos sentem e que os liga tanto a outras 

pessoas quanto a lugares, coisas, atividades, idéias, memórias e palavras. 

Entretanto, a sua noção de envolvimento se refere também a algo que não é 

apenas dado, mas algo que se realiza na e pela interação conversacional.  

 Para Tannem, portanto, envolvimento é a interação entre indivíduos a 

partir da expressão de aspectos emocionais e da construção de sentido para a 
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interação. Tais operação são realizadas conjuntamente por falante e ouvinte, dado 

o que é comum entre eles. Envolvimento - sentido e emoção - é algo da própria 

natureza da interação, surge de sua própria natureza dialógica. 

 

2.3 – Metodologia da pesquisa 

 

Esta seção tem por objetivos descrever o campo de onde foram coletados os 

dados da pesquisa, apresentar a metodologia, os meios e o material sob análise e 

explicitar os procedimentos dessa análise.  

 

2.3.1 – A natureza, meios  e fins metodológicos 

 

A nossa pesquisa visa, de maneira geral, estudar o uso de linguagem como 

um constituinte fundamental da vida na sociedade. Trata-se, assim, de vincular 

formas lingüísticas a determinadas práticas culturais (Duranti, 1997). Esses 

objetivos, além da pesquisa bibliográfica acerca dos temas que são foco de 

interesse deste estudo, requerem, portanto, a pesquisa empírica, ou seja, a 

determinação e a incursão do pesquisador sobre o campo onde se inserem as 

práticas lingüístico-culturais sobre as quais incide sua curiosidade investigativa. 

Em função desse tipo de pesquisa, a metodologia aqui empregada tem 

natureza etnográfica na medida em que é necessário o registro de dados referentes 

ao ambiente e às práticas sociais que aí se desenvolvem (Erickson, 1988). Ela é 

também de natureza qualitativa, ou seja, não estamos inteiramente preocupados 

com a quantificação dos dados, fenômenos e resultados da pesquisa. A nossa 

opção é pela interpretação desses dados, dada a natureza humana e social dos 

fatos aqui estudados.  

Nesse sentido, a pesquisa tem um caráter êmico. Embora seja necessário que 

o pesquisador tenha uma visão objetiva ou afastada dos fenômenos sob sua 

observação, a análise que aqui empreendemos é feita sob o ponto de vista 

daqueles que são membros da comunidade lingüística e cultural onde se inserem 

as práticas sociais em estudo. Sendo assim, utilizamos a interpretação tendo como 

base estudos sobre os temas da pesquisa e o instrumental teórico de análise 

desenvolvido pela Análise da Conversa e pela Sociolingüística Interacional. Para 
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tais finalidades, empregamos algumas técnicas etnográficas que são tão próprias a 

essas duas disciplinas.  

Dentre essas técnicas, estão a visita ao ambiente institucional onde se 

inserem aquelas práticas lingüísticas, o levantamento documental, entrevistas com 

informantes, e gravações de conversa em situação real. 

Os ambientes institicionais visitados foram uma grande empresa de energia 

do Estado do Rio de Janeiro, (doravante empresa X) e um centro informatizado de 

atendimento telefônico, conhecido como “call center” ou “CAT” (centro de 

atendimento telefônico) operado  por uma outra empresa, (doravante Y) em 

prestação de serviços para aquela primeira empresa. Essa visitas foram possíveis 

graças à um trabalho de consultoria em marketing para a empresa X. Omitimos 

aqui o nome dos consultores que nos propiciaram a oportunidade de penetrar 

nesse campo de pesquisa. Enfim, o material coletado para a pesquisa se refere, 

sobretudo, ao call center, conforme o enumerado e descrito a seguir. 

Os documentosos levantados são manuais de instrução e treinamento de 

operadores de telemarketing da empresa em questão. Dentre eles estão sete 

documentos impressos: i) um manual da empresa X, intitulado “Reciclagem de 

Serviços de Tele-atendimento e Agências”, cujo conteúdo tratava do planejamento 

do processo operacional de atendimento, incluindo aí conceitos, dados técnicos, 

procedimentos, mecanismos e estratégias de operação; ii) instruções e normas de 

conduta profissional e pessoal no ambiente operacional de tele-atendimento; iii) 

uma apostila descrevendo tradicionalmente a natureza e os problemas gerais da 

comunicação humana; iv) normas e instruções de conduta no relacionamento com 

o cliente; v) uma lista de tarefas executadas à época pelo tele-atendimento 

comercial, sendo cada tarefa acompanhada de sua descrição; vi) instruções quanto 

a frases de abertura e fechamento de atendimento, consistindo numa lista de 

fraseologias para cada uma daquelas fases conversacionais do atendimento; e vii) 

um script destinado ao tele-atendimento de um serviço promocional oferecido 

pela empresa X a seus clientes. 

No que concerne às entrevistas, os nossos informantes  foram dois 

supervisores, um diretamente ligado à empresa X e outro à empresa Y, sendo que 

este exercia também funções gerenciais. 

As gravações foram feitas em áudio-cassete diretamente da Unidade de 

Resposta Automática (URA), ou seja, o equipamento inteligente de telefonia 
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utilizado no call center. Essas gravações foram o meio mais direto de captação dos 

aspectos lingüístico-discursivos inerentes à conversação em situação real. Depois 

foram feitas as suas respectivas transcrições. 

As conversas foram transcritas de acordo com o que se segue. Em primeiro 

lugar, a organização da estrutura espacial dos dados na página e as informações 

concernentes ao comportamento, tanto verbal como não-verbal, dos participantes 

da interação foram uma opção dos pesquisadores, tendo em vista nossos objetivos 

teóricos.   

Em segundo lugar, o tipo de formatação dos dados segue o modelo da 

coluna única, de cima para baixo, da esquerda para a direita (Ochs, 1979; Ribeiro, 

1994). A escolha de tal modelo foi motivada pelo seguinte: i) reproduzir o fluxo 

linear da fala; ii) refletir uma tradição da cultura ocidental no que diz respeito à 

leitura de textos, à seqüência tópica e à seqüência de turnos tomados por 

participantes adultos numa interação conversacional face a face; iii) refletir  a 

interação como um processo de construção conjunta e contingente de seus 

participantes; iv) refletir a estrutura de participação, ou seja, os papéis discursivos 

e sociais dos envolvidos na interação. 

Em terceiro lugar, o sistema notacional destinado a apreender os eventos 

verbais e não-verbais ocorridos na interação, resultou de nossa  adaptação seletiva 

dos sistemas utilizados por Ribeiro (1994) e Gago (2005).  

Nesse sistema adaptado, a ortografia é padrão porque um sistema notacional 

de tipo fonético muitas vezes torna o texto ilegível e nos faz ter uma imagem 

depreciativa a respeito da formação escolar dos participantes. Além do mais, 

utilizamos um mínimo de convenções destinadas a apreender traços supra-

segmentais e comportamentos verbais dos interactantes, pois um excesso de tais 

convenções tornaria a leitura dos dados por demais pesada e até mesmo ilegível. 

A finalidade de operar com essa metodologia e os meios que lhe são 

inerentes foi fazer a micro-análise dos dados, a fim de podermos observar como 

eventos interacionais específicos podem refletir ou constituir formas de 

organização social mais amplas do universo macro-ecológico da sociedade e da 

cultura. Especificamente, essa metodologia procura descrever as ações e 

estratégias lingüístico-discursivas realizadas pelo cliente e explicar de que modo 

elas podem ser a expressão dos elementos lógicos e afetivos do ethos do jeitinho.  
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2.3.2 – Hipóteses de trabalho 

 

 A nossa hipótese geral de trabalho é a de que o contexto institucional de 

call center, apesar de orientado por uma lógica impessoal e inflexível de que 

resulta a falta de autonomia do operador para a resolução de problemas, é um 

ambiente propício para a emergência do jeitinho brasileiro, dada a existência 

ainda da pessoa do operador nesse tipo de contexto de atendimento mediado pela 

tecnologia. 

 Como hipóteses específicas, sustentamos que as narrativas seriam veículos 

para a expressão do jeitinho brasileiro e que, por isso, ele é passível de análise 

lingüística. 

 

2.3.3 - Procedimentos de análise dos dados 

 

Das gravações feitas, foram transcritas 75 conversas telefônicas. Desse total, 

utilizamos, para análise, 14 casos de atendimento ao cliente. A seleção desses 

casos deveu-se ao seguinte. Dos três casos contidos no capítulo 3 deste estudo, 

dois foram selecionados para ilustrar a estrutura canônica de interação 

característica desse tipo de encontro de serviço (Ventola:1987), e um foi utilizado 

para ilustrar como essa estrutura canônica pode sofrer variações em sua 

organização seqüencial. 

Os demais casos foram selecionados em virtude de recorte temático e do 

instrumental teórico para análise. Os critérios foram os dois seguintes: primeiro, a 

existência provável ou não de narrativas conforme a Análise da Conversa; e, 

segundo, a existência de algum tipo de barreira interposto aos interesses do 

cliente, visto que segundo a literatura, um dos fenômenos por nós estudado, o 

“jeitinho brasileiro”, ocorre em situações onde os indivíduos encontra algum tipo 

de obstáculo interposto por um interlocutor. 

Tendo em vista que o objetivo geral deste trabalho é estudar o jeitinho 

brasileiro do ponto de vista língüístco, tomamos o estudo da narrativa como um 

segundo objetivo na medida em que pressupúnhamos que elas seriam uma forma 

de ação discursiva propícia para a revelação de elementos de identidade social e 

individual (Bastos, no prelo; Misheler, 2002; Moita Lopes, 2002). Assim, através 
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delas, talvez pudéssemos descobrir ou não a presença lingüística de elementos do 

jeitinho brasileiro. 

Desse modo, a nossa análise tomou o seguinte curso. Em primeiro lugar, 

delinear a estrutura canônica da interação própria desse contexto de serviço, 

buscando identificar as ações e pares adjacentes principais que constituem essa 

estrutura e a forma como eles se desenvolvem no corpus de dados selecionados. 

Feita essa análise da conversa, em segundo lugar, buscamos identificar a presença 

ou não de elementos narrativos elocucionados pelo clinte na organização 

seqüencial da interação. Em terceiro lugar, buscamos caracterizar os modos como 

essas narrativas criam projeções e posicionamentos na interação entre clientes e 

operadores do call center. Em quarto lugar, a partir da indentificação da presença 

de narrativas, dos modos de suas projeções e da forma como criam 

posicionamentos, identificamos a presença de elementos de identidade social e 

individual projetados que vão além das relações estritamente formais entre 

cliente/empresa. Por último, buscamos analisar o modo como as projeções dessas 

identidades se relacionavam com o jeitinho. Nesse sentido, nos utilizamos da 

teoria do drama conforme respectivamente a utilizam Goffman (1998b) e DaMatta 

(1997). Por fim, os resultados dessa análise mostram que  os modos de 

ritualização lingüística operados pelas narrativas parecem corresponder aos modos 

de ritualização presentes na cultura brasileira. 

 

2.3.4 -  A caracterização do ambiente de pesquisa  

 

A presente seção tem os objetivos de descrever e explicar como é o 

ambiente em que se insere o processo operacional do call center que nos serviu de 

campo etnográfico. Nesse sentido, primeiramente caracterizaremos a empresa que 

utiliza o call center como ferramenta de atendimento ao cliente. Apontaremos, 

assim, para seu posicionamento estratégico e para as estratégias organizacionais 

derivadas desse posicionamento. Dentro dessas estratégias, situaremos o call 

center e a sua posição na estrutura organizacional da empresa.  

Em segundo lugar, caracterizaremos o próprio ambiente do call center. 

Descreveremos o cenário que constitui seu ambiente, destacando aí sua estrutura 

organizacional particular. Ainda nesse cenário, descreveremos a tecnologia 

empregada e seu processo operacional, tanto em termos de recursos materiais 
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quanto em termos de recursos humanos. Apresentamos ainda o planejamento dos 

processos operacionais e o material utilizado para treinamento e instruções aos 

operadores atendentes. Por fim relatamos a forma de treinamento oferecida aos 

operadores.  

 

2.3.4.1 - A empresa X 

 

O serviço de atendimento telefônico ao cliente que serve como fonte de 

dados para este estudo pertence à empresa X, uma concessionária na área de 

prestação de serviços públicos de fornecimento de energia. Ela é sediada numa 

grande cidade do Brasil. 

 Quatro anos antes da coleta de dados, a empresa X era uma empresa 

estatal. Ela passou por um processo de privatização, sendo adquirida, então, por 

um consórcio de grupos empresariais brasileiros e multinacionais. No momento 

da coleta de dados, o seu controle acionário, administrativo e operacional estava 

sob a posse de um importante grupo europeu. 

A fim de se adequar à racionalidade do capitalismo moderno, caracterizado 

pelas premissas de um mercado cada vez mais competitivo e globalizante e cujos 

traços marcantes residem no binômio eficiência e eficácia, ou seja, produtividade 

a baixos custos e qualidade de desempenho, algumas das estratégias adotadas pelo 

grupo controlador operacional, com vistas àqueles objetivos, foram reduzir, ao 

mínimo, o número de funcionários e terceirizar uma grande parte das atividades 

operacionais, dentre as quais estão os serviços de atendimento telefônico a 

clientes.  

 À época, a empresa operava com dois tipos diferentes de serviço de 

atendimento telefônico a clientes. Um, destinado a operações de atendimento 

rotineiro; e outro, destinado a operações de atendimento emergencial. A 

necessidade de um serviço de atendimento telefônico específico para emergências 

deve-se à natureza essencial e periculosa da atividade-fim da empresa, a prestação 

de serviço de fornecimento de energia. Ainda que para atendimentos de 

emergência, este serviço foi terceirizado. O mesmo se deu com o serviço de 

atendimento de rotina. 

Na estrutura organizacional da empresa, o serviço de atendimento de 

emergência estava subordinado à diretoria técnica, e de rotina, à diretoria 
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comercial. Ainda que terceirizado, aquele funcionava no interior das instalações 

da empresa X, e operadores, sob a supervisão direta de funcionários desta 

empresa, eram funcionários da firma terceirizada. 

O serviço o atendimento rotineiro, por seu tuno, funcionava fora das 

instalações da empresa X, dentro das instalações da empresa contratada para a 

prestação do serviço terceirizado. O serviço de atendimento telefônico a clientes 

que nos serve como fonte de dados refere-se a esse tipo de serviço, o de operações 

de atendimento rotineiro.   

  

2.3.4.2 – A empresa terceirizada Y e o cenário operacional do call 

center 

 

A empresa terceirizada de call center – que ora passa a se chamar empresa Y 

- operava num grande edifício situado no centro empresarial da cidade e prestava 

serviços para diferentes empresas, entre as quais a empresa X .  

O cenário operacional era como o se descreve as seguir. Um grande salão 

ocupando um andar inteiro do edifício. Esse salão comportava duas grandes 

divisões que correspondiam às duas divisões básicas da estrutura organizacional 

do call center. De um lado - o menor, havia duas pequenas salas contíguas 

formadas por divisórias e vidros transparentes que permitiam a visão entre elas e 

entre estas e a outra parte do salão. Nessas duas pequenas salas, funcionava a 

supervisão dos operadores atendentes do call center. 

A outra parte do salão - a maior - era esquadrinhada por dezenas de pontos 

de atendimento (PA’s), ou seja, boxes contíguos separados apenas por divisórias à 

meia altura. Nesses boxes, cada um com cerca de um metro quadrado apenas, em 

condições ergonômicas pouco satisfatórias, ficavam sentados os operadores do 

call center (atendentes) manipulando os equipamentos de telefonia e 

informatização. 

Para a empresa X de energia, eram usados 18 PA’s, e trabalhavam vinte e 

três atendentes e dois supervisores, sendo um destes funcionário próprio dessa 

empresa; o outro era funcionário da empresa controladora do call center, a 

empresa Y. Este funcionário, na verdade, tinha por designação funcional a de 

coordenador do call center, visto que gerenciava e controlava também outros 

grupos de operadores destinados a atender outras empresas clientes com serviço 
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de atendimento telefônico terceirizado. 

 

As ferramentas tecnológicas 

 

As ferramentas tecnológicas postas em operação no call center são o 

telefone e o computador funcionando integradamente. Eles são manipulados tanto 

pelos operadores como pelos supervisores. Nos boxes, além de trazerem consigo, 

como instrumentos de trabalho, manuais e outros impressos instrucionais, os 

operadores, usando um headfone ligado a uma central telefônica inteligente, têm a 

sua frente, sobre uma pequena bancada, um micro computador ligado a uma 

grande rede informacional que fornecem aos operadores uma base de dados. 

O telefone que os operadores utilizam são terminais de uma central 

telefônica inteligente funciona conforme se descreve a seguir. Ela é capaz de 

receber dezenas de telefonemas simultaneamente e, através de um distribuidor 

automático de chamadas (“DAC”), pode gerenciá-las de modo a, primeiro, 

distribuí-las entre grupos de operadores relacionados a diversos segmentos 

tipológicos de atendimento, tais como pedidos de informação, pedido de revisão 

de contas, informações sobre faturas, reclamações, etc; segundo, distribuí-las, 

dentro de cada grupo de atendimento, para aqueles operadores que estão livres 

para um novo e imediato atendimento; e terceiro, caso todos os pontos de 

recepção estejam ocupados, manter o cliente aguardando. Acrescente-se ainda que 

essa central telefônica inteligente possui, em paralelo, uma estação remota de 

acompanhamento em tempo real que os supervisores operam de suas salas. Daí, 

monitoram o desempenho dos operadores.  

Tal forma de gerenciamento inteligente de chamada tem as seguintes 

conseqüências imediatas. Primeiro, potencializa a capacidade de se efetuarem 

atendimentos a clientes com um mínimo de canais e operadores da comunicação. 

Em segundo lugar, controla e força o desempenho dos operadores, pois a 

ferramenta inteligente age sobre eles na medida em que possivelmente sempre os 

manterá ocupados ao identificar que um atendimento acabou e outro deverá ser 

imediatamente iniciado. E, por último, gera pressão psicológica nos operadores, 

dado que esse sistema inteligente permite o seu monitoramento. 

 

O microcomputador é a outra ferramenta tecnológica com que o operador 
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tem que lidar. Ele é um terminal do sistema de informações da empresa X. Esse 

sistema é um banco de coleta e armazenamento de dados que serve como 

instrumento para tomadas de decisão, como guia de procedimentos e como meio 

de controle das ações no ambiente interno e externo dessa empresa. Os dados são 

distribuídos e enviados a vários departamentos e setores da empresa, de modo que 

cada um deles possa realizar suas tarefas específicas.  

 No que se refere ao serviço de atendimento telefônico, as informações que 

aparecem na área de trabalho dos microcomputadores, através de várias telas 

específicas, referem-se à coleta e à disponibilização de dados relativos a cadastro 

do cliente,  a seus propósitos para a chamada telefônica do cliente, à medição de 

consumo de cada cliente, a medidas de utilização da energia consumida, à 

cobrança, a pagamentos, à contabilização desses pagamentos e à irregularidades 

encontradas em cada um desses processos de medida e cobrança. 

 Em relação à prestação de serviço ao cliente, os dados coletados e 

armazenados seguem um fluxo de comunicação que vai dos terminais de 

computador do call center até um setor que centraliza as informações e distribui 

ordens de serviço aos vários setores da empresa envolvidos diretamente com 

aquela determinada prestação de serviço. Esses setores são  próprios ou, como em 

geral, são empresas terceirizadas responsáveis pelos processos operacionais da 

atividade-fim da empresa X. 

 Finalizando, as telas que aparecem na área de serviço do 

microcomputador,  a coleta e o levantamento de dados e o procedimentos do 

operador na manipulação da máquina estão previamente programados, não 

deixando qualquer espaço para intervenção livre  seja de operadores, seja de 

clientes. 

  

Os operadores de call center 

 
Eram vinte e três os operadores trabalhando no atendimento a clientes da 

empresa X. Todos eram jovens e de ambos os sexos. No geral, tinham baixa 

formação educacional e pouca capacitação profissional. A empresa terceirizadora 

do serviço de atendimento telefônico não investia adequadamente na formação 

desses profissionais. Poucos eram os treinamentos oferecidos. No que se refere 

aos operadores voltados para os serviços da empresa X, esses treinamentos 
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escassos eram realizados, sobretudo, por essa própria empresa e não pela empresa 

Y. Como veremos mais à frente, os treinamentos oferecidos pela empresa Y eram 

mais voltados para questões de postura de atendimento dos operadores.   

Além disso, eles possuíam pouca motivação para o trabalho que 

executavam, isso devido a alguns fatores como os a seguir. Primeiro, percebiam 

baixos salários, não tinham vantagens adicionais, como vale-refeição e serviços de 

saúde, benefícios que esses profissionais encontrariam em outras empresas de call 

center. Além disso, a empresa Y nem sempre os pagavam pontualmente. 

Acrescente-se ainda a sua pequena perspectiva de se manterem estáveis, por 

decisão própria, no emprego, pois essa mão-de-obra era altamente rotativa. 

Segundo, apesar do orgulho em falar em nome de uma empresa do porte da 

empresa X e da esperança de vir a fazer parte de seu quadro de funcionários, os 

operadores não se sentiam identificados com ela, a quem deveriam representar 

diante do cliente. Efetivamente, não se sentiam como fazendo parte dela, nem em 

termos afetivos nem em termos funcionais. Ao terem que se deparar com clientes 

reclamantes, muitas vezes exaltados, eles tinham dificuldade de assumir essa 

identidade e de defender a imagem de uma empresa que na verdade lhes era 

desconhecida e que pouco parecia dar valor e reconhecimento a eles. 

Terceiro, o serviço era de uma rotina altamente padronizada e especializada, 

tendo os operadores que lidar, ao mesmo tempo, com diferentes meios semióticos 

como o telefone e o computador, com todos os seus procedimentos e 

complexidades de configuração, simbologia e códigos. Somada a essa 

complexidade de meios, havia os problemas específicos do tipo de negócio em 

questão e o desgaste emocional próprio da relação interpessoal com clientes. 

Quarto, dado o tipo de rotina mencionado acima, faltava-lhes a mínima 

autonomia para decisões e resolução de problemas. Isso era previsto pelo próprio 

planejamento operacional das atividades do call center.  

Em quinto lugar, o ambiente de trabalho, em termos ergonômicos, era 

altamente desfavorável, pois trabalhavam em boxes apertados e em postura física 

desconfortável. Além disso, dada a grande quantidade de pessoal trabalhando lado 

a lado em conversas telefônicas, o nível de ruído no ambiente era elevado. 

 Enfim, as suas tarefas, junto à operação com os equipamentos inteligentes, 

eram as de atender aos clientes quanto a pedidos de informação, pedido de revisão 

de contas, informações sobre faturas, reclamações, pedidos de providências, etc.  
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3 - A ORGANIZAÇÃO GERAL DA INTERAÇÃO VIA CALL 

CENTER 

 

Nesse tipo de encontro de serviço mediado pelo call center, as trocas 

interacionais seguem um padrão geral de desenvolvimento seqüencial (Begma, 

2003) baseado em duas unidades discursivo-interacionais básicas da conversação 

ordinária face a face e conforme àquelas definidas pela AC, ou seja, os turnos 

conversacionais e os pares adjacentes de atos de fala. Nesse tipo de troca 

interacional, o sistema de tomada de turnos é definido pela realização de cada uma 

das duas partes do par adjacente.  

Foi aplicando esse modelo teórico na análise de nosso corpus de dados, que 

pudemos observar que, no contexto de atendimento aqui estudado, o sistema de 

turno e a organização geral da interação se conduzem pelo modelo de pares 

adjacentes do tipo chamada/recepção, pedido/aceitação-recusa, pergunta/resposta. 

A partir da identificação desse sistema de tomada de turnos e dos pares adjacentes 

de atos de fala aí implicados, pudemos observar a recorrência de um padrão geral 

da organização seqüencial da interação nesse contexto de atendimento. 

Identificamos e classificamos, nesse padrão geral, seis grandes movimentos ou 

fases de atendimento na seqüência da organização interacional.  

 Em primeiro lugar, a fase de chamada e resposta. Trata-se de um par 

adjacente cuja primeira parte é a chamada telefônica por parte do cliente. A 

segunda parte do par é a recepção telefônica pelo operador do atendimento via call 

center. Essa recepção é o primeiro turno da seqüência interacional e corresponde à 

abertura do atendimento.  Essa abertura apresenta três movimentos ou atos de fala: 

identificação do serviço de atendimento da empresa, identificação do operador e 

cumprimentos de bom dia, boa tarde ou boa noite.  

Em segundo lugar, a fase de exposição de motivos pelo cliente iniciada no 

segundo turno da seqüência interacional. Em geral, conforme nossa observação, 

os cumprimentos do operador na recepção funcionam como ponto contextual 

relevante que sinaliza para o cliente que ele deve tomar o turno. Tal observação se 

justifica na medida em que o cliente em geral cumprimenta o operador de maneira 

similar ao iniciar o seu turno. Nesse segundo turno da seqüência, logo após o 
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movimento de cumprimentar o operador, o cliente executa o próximo movimento, 

o de iniciar a exposição do motivo da chamada, como o previsto pelo script de 

atendimento da empresa. A exposição do motivo da chamada é em realidade a 

primeira parte de um novo par adjacente composto por essa exposição e a resposta 

correspondente ao atendimento propriamente dito por parte  da operadora como 

segunda parte do par. 

Em terceiro lugar, ocorre a fase de seqüência de checagem de dados e 

informações. Essa fase é, na verdade, uma seqüência inserida que adia a 

realização da segunda parte do par adjacente cuja primeira parte é exposição de 

motivos. Nessa fase, a operadora identifica o cliente, checa seus dados cadastrais e 

pede ou oferta informações relacionadas ao tópico da exposição de motivos. 

Em quarto lugar, acontece a fase de atendimento propriamente dito. Findos 

os últimos turnos da seqüência inserida e os longos intervalos que lhe costumam 

suceder, o operador procede ao próximo movimento: a resposta ou atendimento 

como segunda parte do par adjacente iniciado pela fase de exposição de motivos.  

Esse é o ponto em que se poderiam encontrar a definição do objetivo do 

serviço de atendimento ao cliente e um requisito de qualidade segundo um dos 

manuais da empresa X a respeito do planejamento operacional desse serviço. Esse 

requisito de qualidade determina que o cliente seja “atendido com pelo menos um 

nível de solução contemplado”, e a definição estabelece “atenção telefônica ao 

cliente (...) com adoção das providências decorrentes de cada atendimento (...), 

observados os procedimentos operacionais padrão e ainda as metas e os itens de 

controle da empresa X”. Atendidos esse requisito e a definição de atendimento, 

essa fase se fecharia, e o cliente, tomando o turno, provavelmente iniciaria a 

quinta e penúltima fase da seqüência interacional, a fase de pré-encerramento. 

A fase de atendimento propriamente dito se fecharia se a resposta ou 

atendimento fosse totalmente preferido como segunda parte do par adjacente 

iniciado pela fase de atendimento, ou seja, se correspondesse integralmente às 

expectativas do cliente explícita ou implicitamente contidas em sua exposição de 

motivos. Ocorre, porém, que, dificilmente, essa resposta ou atendimento é 

preferido totalmente. Algum ponto contextual relevante, seja da fase de exposição 

de motivos, seja da resposta a essa exposição, freqüentemente está sujeito à 

negociação.  Se esse é o caso, a fase de atendimento propriamente dito se expande 
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com o encaixe de uma seqüência de negociação daqueles pontos contextuais de 

relevância. Essa seqüência é o que estamos chamando de fase de negociação. 

  Feita a negociação, forçosamente tem que ocorrer enfim a quinta fase da 

interação, a fase de pré-encerramento. Nela, cliente  ou operador tendem a se 

conformar ao desfecho da negociação e a seguir agradecem ou não.  

Ligada aos últimos turnos do pré-encerramento e às vezes se confundindo 

com ele, a sexta e última fase é o fechamento através da identificação e 

agradecimento do serviço de atendimento e cumprimentos mútuos de bom dia, 

boa tarde, boa noite.  

 Tal organização da seqüência interacional de atendimento ao cliente segue 

o padrão canônico da macro-estrutura da interação, definida pela empresa através 

do modelo tecnológico adotado de atendimento e do processo de aprendizado dos 

operadores acerca desse modelo e do script que visa guiar e controlar os 

comportamentos tanto de operadores quanto de clientes.  

Ocorre, porém que, na prática, a interação dificilmente se conforma 

estritamente a esse padrão, como permitiria supor acima a descrição da macro-

estrutura da interação desses encontros de serviço. O desenvolvimento da 

interação se revela bem mais complexo. Essa complexidade se verifica tanto no 

que diz respeito à organização seqüencial quanto no que diz respeito à extensão e 

à multiplicidade de unidades discursivas postas em marcha pelo operador e, 

sobretudo, pelo cliente. 

Abaixo, fornecemos três exemplos para ilustrarmos o que seriam casos 

conforme ao padrão canônico e casos que seriam variações desse padrão: o 

primeiro se conforma bastante bem ao padrão canônico, e os dois seguintes 

ilustram os casos variantes. Ao passarmos ao estudo da nativa, teremos a 

oportunidade de nos aproximar dos elementos dessa complexidade, visto que a 

narrativa se revela um de  seus elementos. 

 

Atendimento: 75 
 

 1 at  X fone, Lana boa tarde 
 2       

3       
4     

cl boa tarde Lana. me dá uma informação querida. é.. na semana 
passada ou semana retrasada, eu comprei, eu fiz uma compra de um 
aparelho  

 5  at pois não 
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 6       

7       
8       
9       

cl com vocês, e:: o rapaz me entregou no sábado pra instalar, mas aí no 
sábado ele falou que não poderia instalar, que voltaria hoje, de 
manhã. a manhã toda já passou e não apareceu ninguém pra instalar 
aquele aparelho lá 

 10 at certo, o senhor sabe o nome da pe.., do técnico? 
 11   cl é Carlos 
 12    at é o Carlos? 
 13 cl Isso 
 14    

15    
at o senhor por gentileza poderia me informar seu número de cliente, na 

conta de energia? 
 16    cl Tem, dois,três,zero 
 17  at dois, três, zero? 
 18 cl nove, quarto, cinco 
 19 at nove, quarto, cinco? 
 20 cl traço oito 
 21 at traço oito? só um momento por favor? 
 22 cl Tá 
 23 at Está em nome de senhor José Leandro? 
 24 cl Isso 
 25 at Rua Eusébio, tre, três três cinco 
 26 cl tre, três três cinco, cento e dois 
 27 at Cento e dois? 
 28 cl Isso 
 29 at Telefone pra contato é o dois dois oito, um dois, sete sete senhor? 
 30 cl Isso 
 31 at eu estou falando com o próprio? 
 32 cl Com o José, isso 
 33    

34    
35 

at Senhor Mario eu estarei informando ao setor responsável ao qual eles 
marcaram, é para hoje, na parte da manhã e até o momento não 
compareceram? 

 36 cl Sim 
 37    

38    
at tá? Eu peço por gentileza que o senhor aguarde que o senhor terá o 

contato 
 39   

40 
cl eu não estou em casa não, mas quem tiver em casa lá atende e recebe 

o recado 
 41 at Pois não senhor 
 42 cl tá ok? Obrigado Lana 
 43 at por nada, a X é que agradece tenha uma boa tarde 
 44 cl boa tarde 

 
 

 Nesse exemplo, a seqüência das fases se encontra em ordem, e cada uma 

delas não apresenta qualquer complexidade seja no que se refere a sua extensão 

seja no que se refere a unidades de ação previstas pelo padrão. Assim, nesse 

exemplo, seguem-se as fases de chamada/resposta (linha 1 a linha 2), de 

exposição de motivos (linha 6 a linha 9), de checagem (linha 14 a linha 32), de 

atendimento propriamente dito (linha 33 a linha 40) e a de encerramento (linha 42 

a linha 44).  

No que se refere à primeira fase, obviamente a chamada não aparece como 

texto, e a resposta, no primeiro turno, se apresenta com seus três movimentos 
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típicos: identificação do serviço de atendimento, identificação da operadora e 

cumprimento de boa tarde.  

A fase de exposição de motivos é aquela que informa o problema e o pedido 

de sua resolução. Ela acontece de acordo com a sinalização da operadora para que 

o cliente tome o turno seguinte de acordo com aquele ritual de cumprimento de 

boa tarde. O cliente, então, toma o segundo turno com um primeiro movimento de 

cumprimentos em retribuição aos cumprimentos da operadora e, depois, com um 

segundo movimento em que narra o problema. Há no meio dessa exposição um 

turno de participação mínima da operadora (linha 5 e 13), mas isso não significa 

tomada do direito de fala, mas tão somente encorajar o cliente a prosseguir em sua 

exposição. Nada aqui foge ao padrão geral recorrente no corpus de análise. 

A fase seguinte é a da seqüência inserida de checagem (linha 14 a 32). Ela é 

feita pela identificação do cliente (o “número do cliente”) e pela checagem de 

dados cadastrais, tais como nome do cliente titular, endereço e nome de quem 

representa o titular. A única discrepância, aqui nessa fase, é que a checagem 

pedindo confirmação de algum ponto contextual de relevância da fase de 

exposição de motivos está no início da seqüência ao invés de estar no final, como 

geralmente acontece, prenunciando a fase de atendimento propriamente dito. 

Após essa checagem, a operadora promete solução para o problema 

levantado na exposição de motivos. É a fase de atendimento propriamente dito. 

A fase seguinte é a de encerramento. Nesse exemplo, a fase de atendimento 

propriamente dito contempla as expectativas do cliente contidas lá na fase de 

exposição de motivos. Dado isso, o cliente aceita a promessa e agradece. A essa 

aceitação e cumprimento, a operadora encerra o atendimento com agradecimentos 

da empresa e cumprimento. 

 O exemplo abaixo também se conforma bastante bem ao padrão canônico, 

porém apresenta uma alteração na seqüência das fases. Um dos movimentos de 

informações cadastrais da fase de checagem se encontra ao final da fase de 

atendimento, como um prenúncio da fase de encerramento. Conforme o padrão 

canônico, o pedido de número do telefone do cliente (linhas 29 e 30) deveria estar 

na checagem de dados cadastrais e antes da checagem de informações da fase de 

exposição de motivos que prenunciam a fase de atendimento propriamente dito 

(linhas 15 a 27). 
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Atendimento 2:  

 1 At (abertura) X fone, Cíntia, bom dia! 
 2 Cl Bom dia Cíntia, eu gostaria de fazer uma mudança de nome 
 3         

4 
At só um momento por gentileza (segundos) Qual o nº do cliente, 

por favor, senhora? 
 5 Cl nº? 
 6 At Isso. 
 7       

8 
Cl eh: pêra aí,deixa eu ver/ onde eu vejo esse nº? ah nº do cliente.É  

vinte e cinco, noventa, oito nove dígito um. 
 9 At. sim sim sim. está em nome de quem? 
 10 Cl. João Álvares da Costa 
 11 At a senhora quer tirar esse nome e pôr o seu, né isso? 
 12 Cl é por/ do meu marido... no caso 
 13 At a senhora tem o cpf dele em mãos? 
 14 Cl Tenho 
 15    

16    
17 

At (alguns segundo. parece operar o sistema) senhora, conta 
referente ao mês sete vence no dia vinte e três do sete, é de sua 
responsabilidade? 

 18 Cl é, é 
 19 At a senhora mora no imóvel desde de quando? 
 20 Cl ah tem dois meses mais ou menos, acho, uns dois meses. 
 21    

22    
23 

At o que ocorre, senhora, essa conta ela vai vencer dia vinte e três 
do sete. então a transferência só pode ser processada após o 
pagamento dessa conta do mês sete 

 24 Cl (fala junto) ah é? 
 25    

26    
27 

At (continuando) então quando a senhora executar o pagamento da 
conta referente ao mês sete, a senhora entra em contato conosco 
para solicitar a transferência 

 28 Cl Tudo bem, tá bom então 
 29   

30 
At (junto, não deixa fechar) tá bem? a senhora me confirma telefone 

para contato, por favor? 
 31 Cl. dois oito zero, três três meia meia meu nome é Maria 
 32   

33  
At (acompanhado e repetindo o ditando) trinta e dois sessenta, foi 

atualizado, tá bem 
 34 Cl tá, muito obrigado 
 35 At a X fone agradece, tenha um bom dia 
 36  Igualmente 

 
 

 O exemplo abaixo é uma variação do padrão no que se refere à seqüência, 

extensão e complexidade da fase de exposição de motivos. Logo após a recepção 

da chamada (linha 1), deveria acontecer a fase de exposição de motivos, com seus 

dois movimentos típicos, o cumprimento e a exposição de motivos. Porém, ao 

invés desse segundo movimento, o cliente ironiza o serviço de atendimento 

telefônico ao dizer que já estava desistindo, pois não sabia se o tempo de espera 

na linha era de sessenta minutos ou sessenta segundos, como deveria ser, de 

acordo com a fala da secretária eletrônica (linha 2 a 5).  

Essa é uma ação que não se espera de acordo com o padrão canônico. Tal 

ação faz com que a operadora participe dessa brincadeira inserindo um novo 

turno, diferente dos previstos pelo padrão canônico (linha 6 e 8). Só após esses 
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dois turnos, é que o cliente finalmente avança a fase de exposição de motivos 

(linha 9 a 20). Além do mais, inexiste a checagem cadastral, e a fase de exposição 

de motivos se mistura com a fase de atendimento ao a operadora interromper o 

cliente e fazer checagem de informações contidas na exposição de motivos. Sendo 

assim, exposição de motivos e atendimento se confundem e se prolongam mais do 

que o que seria previsto pelo padrão. 

 

Atendimento: 21 

 
 1 At X fone, Cristy, boa tarde 
 2         

3         
4         
5 

Cl Boa tarde, Cristy, eu tava até desistindo (meio sorrindo) eu eu 
tava aqui uma fita dizendo que o tempo médio era de 
atendimento era sessenta. mas não sei se era de sessenta minutos 
ou sessenta segundos 

 6 At Sessenta segundos 
 7 Cl ah:: bom↑ (dá uma gargalhada) 
 8 At (pequena risada da atendente) 
 9 Cl Olha só Cristy 
 10 At Pois não? Isso 
 11   

12 
Cl é o seguinte. meu nome é Josias Ricardo. E eu tenho a:::  a conta 

da X debitada, no:: Banco Y 
 13 At Sim 
 14   

15 
16 

Cl é:: eu me aborreci hoje com o Banco Y, é:: e tô considerando 
para mudar de:: de de de:: consolidar meu movimento no Banco 
X. (fala pausadamente)   

 17  
18 

At ne nesse caso ne nesse caso gostaria de fazer a exclusão do 
débito automático? 

 19  
20 

Cl eu gostaria de fazer a a exclusão do Banco Y e a inclusão no no 
Banco X, é possível? 

 21  
22 

At Nesse/ essa essa inclusão e exclusão de débito automático é feita 
na própria agência bancária, senhor. no caso 

 23 Cl =na agência bancária? 
 24 At Isso 
 25 Cl ah é? 
 26 At Hoje o seu débito automático é em que banco? 
 27 Cl Hoje é no Banco Y 
 28  

29 
At no Banco Y? o senhor faz a exclusão, solicita a exclusão do 

débito automático no Banco Y, e a inclusão no Banco X 
 30 Cl ah::: na própria agência 
 31 At Exatamente 
 32  

33 
Cl ah:: tá. e isso tá sendo feito tanto pra vocês quanto pra firma XZ, 

o procedimento é o mesmo? 
 34 At Não, realmente não tenho como lhe confirmar. pra X, realmente 

é esse procedimento. agora pra firma XZ ou outras companhias, 
o senhor teria que entrar em contato com eles 

 37 Cl ah:: tá bom então 
 38 At Sim 
 39 Cl tá, muito obrigado por (incompreensível) 
 40 At a X fone que agradece sua ligação, e tenha uma boa tarde 
 41 Cl Obrigado 
 42 At Por nada 
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As variações parecem ser mais a norma do que a exceção. Contudo, ainda 

que a variação pareça ser a regra, o padrão permanece, porque é grande a clareza 

com que se pode identificar segmentos distintos e conformes às fases de 

atendimento. Desse modo, as variações não são suficientes para alterar 

profundamente o quadro geral da estrutura de interação conduzida nesse tipo de 

contexto institucional. 

 A segmentação, em verdade, determina as oportunidades e a extensão de 

participação que são destinadas a cada um dos interlocutores em interação. Os 

operadores são orientados pelo cumprimento de tempo e pelo sistema de controle 

do modelo tecnológico de atendimento adotado pela empresa. O atendimento só 

se executa mediante o estabelecimento ou a observação daquelas oportunidades e 

das medidas de sua extensão. Com o cumprimento dessa segmentação e da pré-

determinação das participações se exerce a manutenção de uma macro-estrutura 

padrão de atendimento e, logo, o controle de atendimento por parte da empresa. O 

atendimento passa, sobretudo, pelo poder institucional que, por sua vez, formata o 

texto, define a organização geral da interação. 
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4 - O DESENVOLVIMENTO DO PLOT NARRATIVO NA 

INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 

4.1 - O Plot narrativo 
 

Conforme nossa observação dos dados, pudemos constatar, primeiramente, 

que esse tipo de encontro de serviço é propício ao surgimento de elementos 

narrativos na troca interacional. Em segundo lugar, esses elementos, na interação, 

podem se organizar na forma de um plot narrativo. E, por fim, a estrutura de 

organização seqüencial da narrativa sofre a intervenção da dinâmica interacional, 

ou seja, ela pode sofrer variações seja pela própria seleção e organização que o 

cliente impõe à estruturação dos elementos que a compõem, seja pelo processo de 

co-construção por que ela passa dadas as reações do operador ao fato narrado e as 

suas intervenções na construção e negociação do sentido da narrativa.  

 O surgimento e a compreensão do que é um plot narrativo nesse tipo de 

encontro de serviço estão estritamente ligados à compreensão da natureza e da 

dinâmica da troca interacional nesse tipo de contexto de atendimento. Se devemos 

nos referir a estruturas ou a um móvel de configuração do enredo como elementos 

necessários a sua existência, devemos encontrá-los na interação ou, mais 

propriamente, devemos encontrar a interação como parte desses elementos. O 

momento da interação se revela um plot encaixado na narrativa.  

Se admitirmos que o momento atual da interação é um plot narrativo, 

poderemos compreender a freqüência com que as narrativas aparecem nesse tipo 

de encontro de serviço. Poderemos compreender a natureza dramática que se 

encerra nas trocas conversacionais aí presentes. Poderemos também compreender 

o modo como aparentes relatos passam a se desenvolver na forma de uma 

narrativa e como ela atravessa toda a dinâmica interacional. 

Incluindo-se o momento atual da interação, com ou sem expressão verbal 

que represente esse evento, as séries de eventos relatados com orações narrativas, 

tomadas em conjunto na interação, apresentam algumas das características e 

elementos do que se concebe como narrativa, tanto em termos de uma construção 

macro-estrutural canônica, como em termos de uma configuração da experiência 
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determinada por um final de história.3 

Encontramos, nos dados, seqüências de orações ordenadas na seqüência 

causal e temporal dos fatos a que se referem e que supostamente ocorreram na 

realidade. Esse elo causal entre os fatos narrados é o mesmo elo entre eles e o 

momento atual da interação. Tal tipo de relação entre os fatos e entre as orações 

narrativas que os representam é correspondente ao que seria um elemento central 

da macro-estrutura canônica da narrativa, ou seja, a ação complicadora. 

Do ponto de vista da relação causal e temporal entre os fatos na ordem que 

supostamente aconteceram e dessa mesma relação na organização da seqüência 

daquelas orações que os representam, a expressão do evento presente da interação 

é a conseqüência daqueles fatos narrados. Toda a seqüência, incluindo o que 

expressaria o evento presente, se constitui numa ação complicadora ou num plot 

narrativo. 

Contudo, a relação entre presente e passado não é meramente uma relação 

de causalidade e sucessão. Essa relação não implica somente a ordem do real mas 

também o ponto de vista sobre essa ordem. Esse ponto de vista necessariamente 

parte do momento atual da interação. Ele implica avaliar os acontecimentos 

passados e os presentes com os quais aqueles se relacionam. Esse momento, na 

seqüência de eventos relatados em nossos dados, coincide com o que expressa a 

noção de ponto narrativo ou final de história. No primeiro caso, trata-se da razão 

de ser da história; no segundo, do modo como a história termina. Nesse ponto ou 

se avalia o final de história ou se avalia a complicação causada pela seqüência de 

eventos narrativos.  

A junção do presente ao passado se dá por uma relação causal, mas não só 

por ela. Ela se dá também pelo ponto de vista que parte do momento presente. 

Este faz parte da narrativa não só por encerrar o plot narrativo mas por passar a 

pertencer a ele. Não se trata somente de um momento avaliativo, ele também é 

uma ação que se junta a outras ações. O momento da interação faz parte da 

narrativa como um plot aberto pois que ele é uma ação e está em andamento, onde 

não só o presente está em aberto, mas o passado também. 

Se pudermos identificar o momento da interação como um elemento 

                                                
3 Sobre as noções de macro-estrutura canônica da narrativa e final de história, ver capítulo 2, 
seção 2.1.1. 
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estrutural da narrativa, então poderemos achar com mais clareza outros elementos 

e características que aproximariam os eventos relatados a narrativas dentro de uma 

concepção que se aproxima seja de uma macro-estrutura canônica, seja de uma 

configuração da experiência cujo enredo está em função de um final de história. 

Dentro de uma concepção ou outra, aí se apresenta um drama ou uma história de 

vida. Tal possibilidade se abre na medida em que, se a interação está em 

desenvolvimento, a narrativa também poderá estar, abrindo espaço para que seus 

elementos estruturais possam emergir com clareza e assim possa se completar 

como um enredo. 

A inclusão do evento interacional presente no plot narrativo nos permite 

incluir como narrativas, mesmo aqueles relatos muito breves cujos referentes são 

estritamente ligados à prática habitual do negócio em questão. Relatos como “eu 

já cumpri as exigências técnicas e gostaria de pedir instalação do aparelho X” 

costumam se desenvolver durante a interação com repetições e acréscimos de 

episódios e outros elementos narrativos que naquele relato inicial não apareceram.  

Cabe-nos fazer uma observação ainda. O encontro entre o passado e o 

presente através do plot narrativo aberto pelo evento interacional atual é dado pelo 

encontro de orações narrativas, no passado, com orações no tempo presente ou na 

forma condicional, ou ainda com  qualquer expressão que aponte para situações 

do momento. As expressões verbais referentes ao presente tomam a forma de 

explanações, avaliações, comentários ou de um ato de fala diretivo. 

 

4.2 - Os lugares da narrativa na interação 

 

Convém lembrar que o momento da interação é uma troca interacional 

fundada essencialmente em dois slots interacionais, um que inicia a interação e 

outro que responde a essa iniciação. Sendo assim, o desenvolvimento da narrativa 

estará em função desses dois slots fundamentais, ou seja, o plot narrativo pode ter 

que esperar pelo desenvolvimento de ambos os slots. 

Contudo, ainda que a narrativa só se complete no segundo slot, o nosso 

corpus de dados revela que, quanto a sua origem, o lócus privilegiado de 

surgimento da narrativa é o primeiro slot da interação, mais precisamente a fase 
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de exposição de motivos. Na maioria dos casos, as narrativas surgem nessa fase. 

Isso não quer dizer que ela não possa surgir apenas no segundo slot. Queremos 

somente ressaltar que, na medida em que o momento atual de troca interacional se 

inclui num plot narrativo em aberto, a tendência, em nosso corpus, é que a 

narrativa surja na primeira parte dessa troca. 

A seguir, veremos o que estamos definindo como narrativa em nosso corpus 

de dados, tomando-se em consideração apenas dois casos em que, no primeiro, a 

narrativa parece se completar já no primeiro slot, na fase de exposição de motivos, 

e, no segundo, a narrativa se completa somente no segundo slot. 

O exemplo abaixo encerra quase todos os elementos e características de uma 

narrativa. Nessa história, a empresa havia cortado o fornecimento devido a atraso 

de pagamento de contas de cobrança, e, a fim de restabelecer o serviço, a cliente 

se informou sobre como poderia fazer isso, pagou a conta e foi à agência para 

comprovar pagamento e pedir o restabelecimento do serviço. Na agência, a 

empresa lhe prometeu o serviço para o dia seguinte. Diante da demora, a cliente 

liga para o serviço de atendimento telefônico. 

 A narrativa resumida acima é a história do atendimento. O seu final 

encerra toda uma seqüência de ações ligadas por uma relação causal. Nesse 

sentido, ela encerra um plot narrativo. Vejamos mais detalhadamente esse plot 

narrativo. 

  

Atendimento 10: 

 

 1 Op X fone, Cíntia, °bom dia°? 
 2       

3       
4       
5       
6 

Cl alô: °bom dia°, dona Cíntia? é ::o seguinte, nós é: estávamos 
com um probleminha aqui, no atraso de uma conta.é: aha ha 
(hhh) é uma ah:- é foi feito pagamento, tá? de uma delas 
ontem. = e a moça inclusive falou: que poderia ser pago,  que:: 
o religamento seria feito,.. né? 

 7 Op =sim 
 8       

9            
10   
11   
12  

Cl =nós fomos ontem mais ou menos, ah,:: perto de duas horas 
lá:na:: X: da:Gamboa, né?, na Rua Cerqueira. efetuamos o:- eh 
- mostramos, né? a conta já paga e eles já autorizaram o 
religamento.... só que eles fala:ram.. que .. não ia poder ser 
feito religamento:: eh::: ontem: 

 13 Op =no mesmo dia. 
 14 Cl =é no mesmo dia. °seria no dia seguinte°? 
 15 Op =°sim° 
 16   

17   
18   Cl 

=só que até agora, eu. eh::: inclusive eu tô com criança 
peque:na:,  eu estava pensando que eles iam fazer cedo: até 
agora ninguém apareceu? eu gostaria de saber se foi solicitado 
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19 esse: esse:: esse::: religamento?- 

 20 Op =qual o número de cliente da senhora, por gentileza? 
 21   

22 
Cl deixa chorar um pouquinho, depois eu atendo (dúvida do 

pesquisar), depois eu atendo (fala com alguém) é: é:: treze-  
 23 Op =sim? 
 24 Cl dois dois 
 25 Op =sim? 
 26 Cl oito quatro 
 27 Op Sim  
 28 Cl traçinho um . 
 29 Op tá em nome de quem? 
 30 Cl é:: Isaque...(2.3) 
 31   

32   
33 

Op =correto senhora, olha- .. no sistema consta realmente > a 
solicitação da senhora programada para hoje< dia vinte e sete 
do sete ? 

 34 Cl ... sei: 
 35 Op =o técnico estará indo ao local providenciar essa religação 
 36 Cl .... mas ele já está eh é,na rua? 
 37 Op =já saíram? eles saem as oito hora da X.° 
 38 Cl =ah: ta? e a senhora num::- até que horas heim? isso? 
 39 Op até às dezoito .... 
 40 Cl ...° nossa mãe°? (abaixamento da voz) .... 
 41 Op a senhora me atualiza o telefone para contato, por gentileza? 
 42 Cl =o:i?  
 43 Op telefone para contato? 
 44 Cl =que que tem?  
 45 Op [atuali- 
 46 Cl [ah, sim: após o quê? 
 47   

48 
Op não, atuali - no - no cadastro, nós precisamos atualizar o 

telefone para contato? teria como a senhora me atualizar? 
 49 Cl =sim. a senhora, qual o telefone que a senhora tem ? 
 50 Op =dois cinco quatro, vinte [e oito zero meia 
 51 Cl                                       [esse °mesmo° 
 52 Op = é esse mesmo?  
 53 Cl = é 
 54   

55   
Op = sem problemas, então? => vou pedir pra senhora aguardar, 

até às dezoito horas, [que eles estarão indo< 
 56   

57 
Cl                                   [então está autorizado realmente pra hoje, 

né? - então então ta: 
 58 Op =correto 
 59 Cl =pra o religamento ?>pra fazer..:< 
 60 Op =°isso°? 
 61 Cl =tá bom. então isso vai ser feito sem falta? 
 62 Op =sim. 
 63 Cl tudo bem então? com quem que eu falei? dona...? 
 64 Op =°Cíntia° .. 
 65 Cl =tudo bem, dona Cíntia. muito obrigada, °tá°? 
 66 Op a X fone agradece, tenha um bom [dia, senhora 
 67 Cl                                                    [tá, °tchau° tchau 

 

Após cumprimento e endereçamento através de forma de tratamento e 

repetição  do nome da operadora, a cliente prossegue a interação com uma 

narrativa (linhas 2 a 19) que pode ser dividida em dois plots narrativos (linhas 2 a 

6 e linha 8 a 19). O primeiro plot se inicia com um elemento que geralmente 

prefacia a ação complicadora conforme o modelo  macro-estrutural canônico da 
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narrativa. Trata-se do elemento de orientação. As linhas 2 e 3 mostram isso. Esse 

elemento de orientação é realizado por uma oração cujo verbo, “estar”, se flexiona 

no pretérito imperfeito, um tempo e modo verbal típicos de contextualização de 

fatos ocorridos no passado. A orientação forma um segundo plano, um pano de 

fundo que forma o cenário em que se desenrolam as ações.  

Nesse elemento de orientação, está encaixado um outro elemento da 

narrativa, a avaliação. A cliente se refere a um “probleminha” (linha 3) que gerou 

o corte de fornecimento de energia. A avaliação é uma forma de comentário sobre 

a ação complicadora ou episódios narrados. A avaliação que aqui se identifica é 

do tipo que se denomina de avaliação encaixada, em contraste com a avaliação 

externa. Ela é encaixada porque o narrador não precisa interromper o fluxo de sua 

narração para avaliar a ação complicadora. Na verdade, trata-se da uma avaliação 

sobre um episódio ou plot anterior. O elemento de orientação então, além de 

avaliar um episódio que detonou uma série de eventos, contextualiza como se 

originou a série desses eventos que serão narrados conseguintemente.  

A partir daí, surge a ação complicadora. São duas orações narrativas cujos 

verbos passam a se flexionar no pretérito perfeito, tempo e modo paradigmáticos 

da ação complicadora (linhas 4 e 5 e linhas 5 e 6). Nas narrativas de macro-

estrutura canônica, na fase de complicação, muitas das ações dos personagens são 

mobilizações destinadas a remover um problema que deu origem à complicação. 

É o que podemos observar nesse exemplo.  A primeira oração se refere ao 

pagamento da conta em atraso que motivou o corte de energia; e a segunda 

oração, a uma informação buscada no sentido de saber como se resolveria a 

situação problemática. Essa última oração é realizada através de fala relatada. 

Os três movimentos criados acima, o elemento de orientação com avaliação 

encaixada mais as duas orações narrativas do elemento de ação complicadora, são 

elementos necessários e suficientes para a formação de um plot narrativo. Mas a 

história não para aí. 

Através de um turno de participação mínima (linha 7), a atendente insta a 

cliente a prosseguir com seu relato e chegar ao ponto que motivou a sua ligação. 

A cliente prossegue retomando a narrativa com um novo plot. Esse novo plot é 

formado por um conjunto de orações narrativas que formam a ação complicadora 

(linhas 8 a 19). É um segundo momento na busca de resolução do problema. Esse 
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conjunto é formado por quatro orações (“fomos ontem...”; “efetuamos/mostramos 

a conta paga”; “eles já autorizaram ...”; e “eles falaram que...”). 

Após esse conjunto de orações narrativas, a operadora, através de turno de 

participação mínima, insta a cliente para que encerre o plot narrativo (linha 15: 

“sim”). A cliente, então, prossegue chegando a um ponto da ação complicadora 

que aguarda a sua resolução (linhas 16  a 19).  

Esse último trecho é constituído por quatro orações principais, das quais 

apenas uma é uma oração narrativa, ou seja, a terceira, cujo verbo está flexionado 

no pretérito perfeito (linha 18: “até agora ninguém apareceu”). Tirando-se a 

oração narrativa, as demais orações apresentam funções de elementos de 

orientação e avaliação. A primeira está no presente e descreve uma situação atual 

problemática (linha 16: “inclusive eu tô com criança pequena”); a segunda, no 

pretérito imperfeito, descreve uma expectativa da cliente (“eu estava pensando 

que eles iam fazer cedo”); e a quarta, na forma condicional, faz um comentário ou 

uma interrogação sobre o elemento complicador da oração narrativa em terceira 

posição. (linha 18: “eu gostaria de saber se foi solicitado esse religamento”). As 

descrições e o comentário apontam para um clima emocional típico das 

avaliações. Elas circunscrevem uma ação complicadora que agrava a situação 

presente. 

A ação problemática se estende até o momento presente da interação. Esse 

momento é formado pela ação complicadora provocada pela empresa de “não ter 

chegado até o presente momento” e pela situação pessoal em que a cliente se 

insere. Esse elemento de orientação e avaliação é que espera por uma resolução. 

Ou seja, ao mesmo tempo em que se fecha um plot, se abre outro, o da resolução 

que possivelmente se dará no decorrer da interação. 

Cabe-nos ainda mais duas observações. Uma é com relação à ordem da 

seqüência de orações ou elementos que compõem a estrutura da narrativa. A outra 

é com relação a sua posição na seqüência interacional. A seqüência de eventos 

nessa narrativa apresenta algumas alterações na ordem cronológica e causal dos 

acontecimentos e situações criadas.  

Com relação à segunda observação, a narrativa está bem desenvolvida no 

primeiro slot da interação. A identificação acima dos plots narrativos e de seus 



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 101 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 
elementos estruturais mostra o final de uma seqüência de ações em que a última, 

se incluindo na própria interação, ao mesmo tempo que encerra um plot, deixa em 

estado de suspensão um outro plot, o de resolução, que está em andamento 

conforme o desenrolar do atendimento. Contudo, mesmo que haja esse estado de 

suspensão, já existe, de qualquer forma, uma unidade narrativa bastante 

identificável contida no primeiro slot da troca interacional.  A partir daí, segue 

ainda nesse slot a  seqüência inserida de checagem. O próximo movimento da 

interação é o segundo slot como resposta ao primeiro.  

Há casos de atendimento, porém, onde a identificação dessa unidade 

narrativa dentro do primeiro slot é complicada. É necessário esperar que o 

segundo slot da interação apareça para que a unidade narrativa se complete e 

possamos, então, identificar o plot com seu ponto narrativo ou seu final de 

história.  O exemplo abaixo procura ilustrar o completamento do plot narrativo no 

segundo slot da troca interacional. 

O caso refere-se a um atendimento telefônico em que uma cliente, segundo 

ela, idosa e com problemas de saúde, recebe uma cobrança de dívida em atraso e 

liga solicitando emissão de segunda-via de conta, uma facilidade que lhe pouparia 

o problema de ter que ir obrigatoriamente a uma agência da própria empresa para 

quitar tal dívida.   

Resumindo o caso dessa maneira, logicamente percebemos que estamos 

diante de uma história, algo que ocorreu como um todo e que foi registrado e 

transcrito. Porém, quando se lê a transcrição do texto produzido por cliente e 

operador, não se encontram com clareza quais são os elementos estruturais que 

compõe essa narrativa. Tal dificuldade se deve ao fato de que o texto narrativo 

não se encontra conforme uma macro-estrutura canônica da narrativa. A sua 

unidade se encontra dispersa pela interação, sem a unidade do fluxo elocucional 

narrativo e com a relação causal e temporal entre as ações dissolvida. 

 

Atendimento 32 

 1 Op Xfone Aldo: boa tarde? 
 2       

3       
4       
5 

Cl (...) =° boa tarde° .. escuta:? eu - eu recebi hoje:: uma dívida - 
uma dívida pendente: e:: eu queria saber o seguinte: vocês não 
podem mandar uma segunda via não?, que eu sou uma pessoa 
idosa: ? 

 6 Op = é de que mês senhora, essa dívida? 
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 7       

8 
Cl = qui tá escrito, tá escrito assim: .. total da dívida: é treze: = é 

no mês dez? .. tá  dez: de - da -de noventa e nove : 
 9 Op = não : só na agência da X, senhora? 
 10 Cl .... só lá : ? (lamenta - expressão de lamento) 
 11 Op = só em uma de nossas lojas? 
 12   

13    
14   
15   
16 

Cl .... (h) ah meu Deus? , porque eu tou : .. eu sou uma pessoa que 
moro sozinha: , sou idosa : fraturei uma vértebra : ....(fala em 
seqüência em ritmo contínuo mas bem articulado pausadamente) 
tou roubada? (2,0)... não dá um jeito: de mandar uma segunda via 
não, (h) né(h) ? 

 17   
18 

Op = não, dona : - infelizmente não tem como fazer isso pra 
senhora? 

 19 Cl ....pode ir outra pessoa, né? 
 20 Op = pode ser outra pessoa : 
 21 Cl Pra que? pra pagar lá? 
 22 Op = pra pagar na própria agência 
 23   

24 
Cl .... muito obrigado? = eu posso - qual é que - ? a da Tijuca está 

aberta? 
 25 Op = não: senhora : 
 26 Cl .. só a da Presidente Dutra,? [Sabe  mais  ou menos o [uh -? 
 27    

28 
Op                                            [= certo                                         [fica na -  

altura da, ao lado do -  Telefonia :  na altura da Praça XI      
 29 Cl muito obrigada, viu? 
 30 Op Boa tarde : 
 31 Cl Boa tarde . 

 

O primeiro slot (linha 1 a 9) comporta o cumprimento, o chamamento da 

atenção do operador (linha 2: “boa tarde” e “escuta”) e o pedido de emissão de 

segunda via proferido como um pedido de informação, com verbo na forma 

condicional, e pergunta na negativa com verbo modalizado (linha 3 a 4: “eu queria 

saber o seguinte” e “não tem como mandar uma segunda via...?”).  

Nesse slot, o que há de mais próximo da concepção canônica de narrativa é 

a seguinte oração narrativa: “eu recebi hoje uma dívida pendente” (linha 2 e 3). 

Seguido a essa oração, ocorre o pedido de segunda via. Do ponto de vista daquela 

concepção, essa seqüência seria no máximo um relato, pois não há o mínimo de 

duas orações para  constituir a ação complicadora, nem há o elemento de 

avaliação que define o ponto narrativo, o aspecto emocional, dramático das 

narrativas. 

Se incorporarmos o pedido como sendo uma ação no momento presente da 

interação decorrente de uma relação causal e cronológica com o fato expresso na 

oração narrativa, se começa, então, a desenhar uma narrativa. Oração narrativa e 

pedido passariam a formar um plot entre uma oração que expressa ação no 

passado e um enunciado formado por oração condicional e pergunta negativa 

modalizada. Contudo, ainda faltariam elementos para a completa definição da 
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narrativa. Eles, em nosso exemplo, aparecem no segundo slot (linhas 9 a 28). 

O segundo slot se abre com a fase de atendimento propriamente dito 

prefaciado com uma pergunta de checagem (linha 6), ou seja, um pedido de reparo 

das informações contidas na exposição de motivos (Begma, 2004). A cliente 

responde. Em seguida, o operador responde ao pedido contido na fase de 

exposição de motivos. Essa resposta, sendo despreferida, recebe pedido de reparo 

da cliente. Nesse pedido de reparo, ela completa a narrativa iniciada no primeiro 

slot (linha 12 a 16). A seqüência é a que se mostra abaixo: 

 

Atendimento 32: 

(...) 

2   
13    
14   
15   
16 

Cl .... (h) ah meu Deus? , porque eu tou : .. eu sou uma 
pessoa que moro sozinha: , sou idosa : fraturei uma vértebra : 
....(fala em seqüência em ritmo contínuo mas bem articulado 
pausadamente) tou roubada? (2,0)... não dá um jeito: de mandar 
uma segunda via não, (h) né(h) ? 

 

O trecho ilustra a reação da cliente à resposta despreferida. A cliente evoca a 

Deus, descreve sua situação familiar (“pessoa que mora sozinha”), descreve a sua 

identidade (“idosa”), narra um acidente (“fraturei uma vértebra”), avalia a sua 

situação (“tou roubada”) e pede jeito. 

 Nessa seqüência, aparecem os elementos de orientação, avaliação e 

complicação da narrativa. Esse último elmento é realizado, então, pelo 

aparecimento de uma segunda oração narrativa. A primeira oração narrativa que 

apareceu no primeiro slot, mais essa segunda oração e o momento atual da 

interação formam um plot narrativo onde se inserem ainda a orientação e a 

avaliação que, de tal forma acrescidos, fazem surgir o drama, o ponto narrativo ou 

o final de história. 

 Essa história, por hipótese poderia, num fluxo narrativo contínuo, estar 

organizada segundo relações causais e temporais, conforme o seguinte esquema 

hipotético: 1) orientação: pessoa sozinha, idosa, 1.1) complicação: fraturou uma 

vértebra; 2) complicação: recebeu hoje dívida pendente; 3) avaliação/orientação: 

agora está encrencada, 3.1) complicação: vocês mandarem segunda via, um jeito. 

 Diante da resposta despreferida, a narrativa dramática acaba por se revelar 
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no slot, desenvolvendo-o a partir da negociação daquela resposta. Havia, portanto, 

no primeiro slot uma narrativa que só precisava se desenvolver. 

 

4.2.1 - A narrativa no primeiro slot interacional 

 

Vimos que o plot narrativo pode se iniciar e se concluir no primeiro slot ou 

pode esperar pelo segundo para que ele se complete. Trata-se da espera pela 

intervenção do operador, a partir da qual se pode ter uma avaliação do final de 

história ou a definição de um ponto narrativo. Nesta seção estaremos interessados 

em observar como o plot narrativo se desenvolve em particular no interior de cada 

slot. 

Assim como o fluxo narrativo pode ficar suspenso para que se complete no 

segundo slot a partir da intervenção do operador, ele, no interior de cada slot, 

dificilmente é contínuo, até porque a macro-estrutura interacional canônica desse 

serviço de atendimento prevê ações específicas do operador na condução e 

otimização do andamento interacional. O operador deve cumprimentar, identificar 

o serviço, se auto-indentificar, escutar a exposição de motivos do cliente, checar 

informações aí contidas, checar seus dados cadastrais, responder ao cliente 

solucionando o problema implicado naquela exposição de motivos. Portanto, é 

comum a participação do operador na condução do fluxo narrativo e na formação 

de seu enredo.  

Como já se disse, o lócus privilegiado do surgimento do plot narrativo é a 

fase de exposição de motivos. A ação primordial do operador nessa fase é a de 

escutar, o que ele faz, geralmente, sinalizando essa tarefa por meio de turnos de 

participação mínima. Desse modo, a narrativa na fase de exposição de motivos é 

frequentemente pontuada por participações mínimas que sinalizam atenção. 

Contudo, a narrativa pode ser perturbada por checagens ou mesmos desafios e 

questionamentos por parte do operador.  

Tais intervenções levam o cliente a acrescentar, reformular ou repetir alguns 

elementos estruturais narrativos. Dessa forma, o plot narrativo se estrutura, ganha 

novas configurações ou se vê acrescido de outros plots. As intervenções do 

operador, ao final de contas, acabam por contribuir para a definição do ponto 

narrativo ou do final de história. Vejamos, então, como o plot narrativo se 
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desenvolve no primeiro slot tendo em vista as intervenções do operador aí 

interpostas.  

O atendimento abaixo se refere a um caso de reclamação e pedido de reparo. 

A empresa não cumpriu o compromisso assumido de enviar um técnico ao 

domicílio do cliente conforme agenda previamente determinada. A cliente, então, 

recorre ao tele-atendimento para reclamar e exigir a presença imediata do técnico. 

Tal exigência é agravada pelo fato de que, em função da agenda prometida pela 

empresa, a cliente assumiu um outro compromisso que dependia do cumprimento 

daquela agenda. Sendo assim, ela inicia sua participação na interação cobrando a 

presença do técnico e relatando o compromisso assumido pela empresa e a 

situação em que se encontra em decorrência de tal compromisso. 

 

Atendimento 3 

(...) 

 1            
2        

Cl (...) e pra vocês ligarem o o o, a energia do apar- do  meu 
apartamento,  

 3 Op = sim? 
 4       

5       
Cl entendeu?, e vocês ficaram de:- de.. ligar ontem, entre os dias- 

de oito às dezoito: horas:  
 6  =  sim? 
 7       

8      
9 

 Confiada: nessa informação de vocês, eu comprei um aparelho, e 
pedi pra Firma instalar esse aparelho hoje...moral da história, eu 
não  sem a energia eu-eu- não sei como .. vai ser.   

 10 Op =sim? 
 11    

12 
Cl =bem, o:: a moça- eu- .... eu ti- tinha uma inquilina, que saiu 

em abril: .. Alô? 
 13 Op =sim, eu estou lhe ouvindo, senhora? 
 14     

15       
16          
17          

Cl =e ela deixou: uma: uma dívida, que eu paguei no dia, -eu 
paguei sabe quando? no di:a sete, não não sei que dia foi, sei 
que paguei. então↑- mas a energia está lacrado?, e a moça aí 
me perguntou, qual era a cor do lacre? é vermelho?  

 18 Op ... sim? 
 19   

20   
21   

Cl  agora, eu preciso que vocês mandem deslacrar isso i-me-di-a-
ta-mente,  porque vem: - a- Firma vem instalar o aparelho, 
querida?  

 22 Op =a senhora me informa o nº do cliente por gentileza, senhora? 
 23 Cl = o número,  é:? 
 24 Op = isso: 
 25 Cl é: sete: um:      
 26   Op = sim?   
 27 Cl Cinco: três: 
 28 Op = sim? 
 29 Cl meia oito: .. traço: sete: 
 30 Op (14.0) está no nome de quem? 

 

O fragmento acima contém todo o fluxo desse relato. Esse fluxo se encontra 
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delimitado por todo o primeiro slot da troca interacional, ou seja, ele abre e fecha 

o primeiro slot. A coincidência do início e fim do slot com o início e fim do relato 

aponta para a existência de uma unidade, de um todo narrativo. Contudo, o trecho 

também mostra que essa unidade se encontra nitidamente pontuada por cinco 

intervenções da operadora que, se não chegam a interromper o fluxo do relato, 

criam seis movimentos bem marcados nesse relato. As cinco intervenções estão às 

linhas 3, 6, 10, 13 e 18, e os seis movimentos criados estão nos seguintes 

intervalos: linhas 1 e 2; 4 e 5; 7 a 9; 11 e 12; 14 a 17; e 19 a 21. 

Essas pontuações encontram seu lugar ao final de unidades entonacionais 

proferidas pela cliente. O final dessas unidades entonacionais é um ponto 

contextual relevante que abre espaço para aquelas intervenções. Essas dizem 

respeito a turnos de participação mínima do tipo “hum hum”, “ham ham”, que 

sinalizam que o interlocutor está atento e está negociando a extensão do turno do 

narrador (Bastos, no prelo). Convém observar que, nesse trecho, essas pontuações 

coincidem com os intevalos entre unidades discursivas  ou movimentos dentro do 

fluxo do relato.  

Os seis movimentos marcados por aquelas pontuações podem ser 

reagrupados em dois grandes movimentos (linhas 1 a 9 e 11 a 21) que 

correspondem a duas realizações do mesmo relato, sendo o segundo uma forma 

reparada do primeiro.  

A seqüência do primeiro grande movimento é a seguinte. A primeira parte é 

a exposição do motivo da chamada seguida por um turno de participação mínima 

da operadora (linhas 1 a 3); após esse turno, a segunda parte (linhas 4 e 5) é 

formada por uma oração narrativa cuja locução verbal tem função semântica 

parecida com os “verbos de dizer”  (Neves, 2000) e com os verbos que entram em 

locuções para expressar aspecto verbal de compromisso (Garcia, 2000); após novo 

turno de participação mínima da operadora, a terceira parte é formada por quatro 

orações, uma nominal reduzida de particípio, duas no pretérito perfeito do 

indicativo, na forma de orações narrativas, e a última no presente do indicativo 

(linhas 7 a 9). 

As três orações narrativas (uma na segunda parte e duas na terceira) formam 

ações complicadoras que conduzem ao momento atual da interação. A oração 

reduzida de particípio forma um elemento de orientação que contextualiza os 
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episódios expressos pelas aquelas orações narrativas. A última oração, no presente 

do indicativo, também é um elemento de orientação, ou ainda, de avaliação. De 

qualquer maneira, é uma oração que expressa o mundo comentado (Koch, 1996). 

Por fim, a exposição de motivos, que veio em primeiro lugar, poderia estar 

conectada a esse mundo comentado no presente. 

Todo esse segmento pode ser, então, encarado como um todo narrativo. A 

ação complicadora que é essencial nas narrativas, existe. Existem também os 

elementos de orientação, comentário ou avaliação. Esses últimos elementos 

definem uma situação de paroxismo no momento mesmo da interação, à qual se 

chega pela sucessão de eventos passados expressos na ação complicadora. Ou 

seja, o momento atual da interação é ainda um momento complicador na série de 

eventos da ação complicadora da narrativa. O que vemos aqui é, pois, um plot 

narrativo, cujos elementos de orientação e avaliação indicam o ponto narrativo e o 

teor de sua reportabilidade. 

Cabe notar que as duas primeiras partes desse segmento já seriam 

suficientes para que a operadora tomasse o turno e iniciasse a fase de seqüência 

inserida de checagem. Elas pareceriam tão somente um relato sem o elemento 

avaliativo que define o enredo e indica o ponto e o teor de reportabilidade. 

Contudo, a operadora não toma o espaço de fala e, com turno de participação 

mínima, apenas sinaliza atenção ou pedido para que a cliente prossiga em seu 

relato. Sendo assim, a cliente prossegue introduzindo mais dois elementos 

complicadores e a avaliação da situação presente resultante da ação complicadora. 

Cabe mais uma vez notar que interação em si mesma é uma ação complicadora, 

um plot em aberto na seqüência de eventos narrados. 

Findo esse primeiro relato dentro de todo o fluxo que  forma o primeiro slot 

da interação, a operadora tem a chance de tomar o turno e iniciar a fase de 

seqüência inserida de checagem. Contudo, não o faz ainda. Ao invés disso, 

interpõe outro turno de participação mínima sinalizando para que a cliente 

prossiga (linha 10). A cliente, então, inicia um segundo relato (linhas 11 a 21), 

também duas vezes pontuado por intervenções da operadora (linhas 13 e 18).  

Optamos por chamar o novo trecho  que a cliente inicia como segundo 

relato pelos seguintes motivos. Primeiro, porque o primeiro trecho parece encerrar 

uma unidade discursiva completa, uma narrativa, como indicam as fases 
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identificadas conforme as seqüências entonacionais, as pistas lexicais de mudança 

de movimentos (“entendeu”, “confiada”, “moral da história”), o número e tipo de 

orações e a própria pontuação da operadora. Além disso, há uma mudança de 

tópico iniciando o segundo relato (“eu tinha uma inquilina que saiu em abril”). 

Esse segundo relato assume uma estrutura muito próxima de uma macro-

estrutura canônica da narrativa. Em primeiro lugar, nela, há o elemento de 

orientação quando a cliente se refere a uma inquilina (linha 9). Reparemos que o 

verbo que introduz essa personagem está no pretérito imperfeito (“tinha”), um 

tempo verbal do mundo comentado, que, descritivamente, estabelece um pano de 

fundo para o mundo narrado. O pano de fundo aponta para o início de um drama 

pessoal. Reparemos que o trecho se encontra separado dos seguintes por um 

elemento fático da cliente e pela resposta da operadora confirmando atenção 

(linha 12 e 13, respectivamente). 

Em segundo lugar, a partir daí, ela prossegue com uma série de orações 

narrativas (no pretérito perfeito) que expressam ações complicadoras. Ela conta a 

história da “inquilina que deixou dívida”, do “lacre de fornecimento de energia em 

decorrência da dívida”, do “pagamento da dívida”, do “pedido de retirada do 

lacre”, do “compromisso assumido pela empresa” através de fala relatada e, após 

turno de participação mínima da operadora, termina com a “situação de embaraço 

em que a cliente se encontra”. Esse final nos parece um elemento de orientação 

que embute comentário e avaliação da situação, mas que é também um ponto de 

clímax, de complicação, porém no presente, no momento da interação. Essa 

complicação é expressa por orações no presente, um tempo verbal que pertence e 

ao mundo do comentário e da avaliação. 

Essa seqüência de ações complicadoras no passado, junto com a exposição 

de situação complicadora no presente, é a repetição reparada da primeira parte de 

todo o fluxo narrativo (linhas 1 a 9), onde se vislumbrava a situação complicadora 

de embaraço da cliente. Podemos agora perceber que o trecho acrescentado é a 

continuação de uma série de ações complicadoras anteriores que fazem parte da 

história de vida da cliente. A história da inquilina é parte de um drama pessoal a 

que se acrescem mais complicadores, a quebra de compromisso de uma empresa e 

o compromisso com outra. 

De acordo com toda essa descrição acima, o primeiro slot da interação é 



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 109 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 
composto de todo um fluxo narrativo formado por dois plots que se repetem, 

sendo o segundo acréscimo e reparo do primeiro. A seqüência e a forma de 

expressão verbal dos eventos se alteram, contudo, entre os dois fragmentos, os 

elementos centrais da estrutura narrativa se mantêm. 

No que concerne à seqüência que forma a expressão dos eventos e situações, 

o exemplo, no primeiro plot, os apresenta conforme a seguir: 1) elemento de 

orientação: “para vocês ligar a energia”; 2) ação complicadora: “ficaram de ligar 

ontem”; 3) elemento de orientação: “confiada nessa informação”; 4) ação 

complicadora: comprei aparelho”; 5) ação complicadora: “pedi para a empresa 

instalar hoje”; e 6) elemento de orientação/comentário/avaliação: “moral da 

história, sem a energia eu não sei o que vai ser”. 

No segundo plot, a forma e ordem de apresentação de eventos e situações 

são a seguinte: 1) elemento de orientação: “tinha uma inquilina” que saiu em 

abril”, 2) ação complicadora: “ela deixou dívida”; 3) ação complicadora: “eu 

paguei”; 4) ação complicadora: “falas relatadas”; 5) elemento de 

orientação/comentário/avaliação: “eu preciso que vocês mandem deslacrar isso 

imediatamente porque vem a empresa instalar o aparelho”. 

O que se acabou de expor refere-se às seqüências apresentadas. Se 

quiséssemos apresentar essas seqüências em ordem cronológica, talvez todo o 

fluxo do relato tivesse a seguinte configuração: 1) “tinha inquilina que saiu em 

abril”; 2) ela deixou dívida”; 3) “eu paguei”; 3) “pedi para religar para ontem” 

expresso no segundo plot por fala relatada”; 4) “comprei aparelho com outra 

empresa”; 5) “pedi para instalar hoje; 6) “agora estou em situação de embaraço: a 

outra empresa está para chegar e a empresa de vocês não chegou ainda. 

Não é fácil parafrasear os dois plots narrativos numa seqüência temporal 

lógica. Contudo, a reorganização e a eliminação de elementos redundantes nos 

permite ver que a seqüência dos elementos estruturais da narrativa não está em 

função apenas da seqüência temporal real, mas também da situação de relato em 

que a cliente se encontra: a presença de um problema que envolve terceiro e 

custos pessoais e a presença da operadora que demanda informações através de 

turnos de participação mínima que contribuem para a construção do sentido da 

fala da cliente. 
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O atendimento 10 apresentado mais acima é um caso onde o plot narrativo 

também se origina e se desenvolve na fase de exposição de motivos, conforme já 

pudemos perceber quando citado mais acima. Esse atendimento, tal qual o 

atendimento 3, ilustra o modo de intervenção da operadora através de turnos de 

participação mínima no decorrer da fase de exposição de motivos. Tais 

intervenções possibilitam o desenvolvimento da narrativa. Em sua fase de 

exposição de motivos, a operadora faz três intervenções que parecem afetar o 

andamento da narrativa. Vejamos novamente o fragmento referente à fase de 

exposição de motivos: 

 

Atendimento 10: 

 1 Op X fone, Cíntia, °bom dia°? 
 2       

3       
4       
5       
6 

Cl alô: °bom dia°, dona Cíntia? é ::o seguinte, nós é: estávamos 
com um probleminha aqui, no atraso de uma conta.é: aha ha 
(hhh) é uma ah:- é foi feito pagamento, tá? de uma delas 
ontem. = e a moça inclusive falou: que poderia ser pago,  que:: 
o religamento seria feito,.. né? 

 7 Op =sim 
 8       

9            
10   
11   
12  

Cl =nós fomos ontem mais ou menos, ah,:: perto de duas horas 
lá:na:: X: da:Gamboa, né?, na Rua Cerqueira. efetuamos o:- eh 
- mostramos, né? a conta já paga e eles já autorizaram o 
religamento.... só que eles fala:ram.. que .. não ia poder ser 
feito religamento:: eh::: ontem: 

 13 Op =no mesmo dia. 
 14 Cl =é no mesmo dia. °seria no dia seguinte°? 
 15 Op =°sim° 
 16   

17   
18   
19 

Cl =só que até agora, eu. eh::: inclusive eu tô com criança 
peque:na:,  eu estava pensando que eles iam fazer cedo: até 
agora ninguém apareceu? eu gostaria de saber se foi solicitado 
esse: esse:: esse::: religamento?- 

 20 Op =qual o número de cliente da senhora, por gentileza? 
 21   

22 
Cl deixa chorar um pouquinho, depois eu atendo (dúvida do 

pesquisar), depois eu atendo (fala com alguém) é: é:: treze-  
 23 Op =sim? 
 24 Cl dois dois 
 25 Op =sim? 
 26 Cl oito quatro 
 27 Op Sim  
 28 Cl traçinho um . 

 

A narrativa que se aí desenvolve se estrutura em dois plots. O primeiro é 

formado por três movimentos: um constituído por oração descritiva com verbo no 

pretérito imperfeito, funcionando como elemento de orientação com avaliação 

encaixada; e o segundo e terceiro movimentos constituídos por orações narrativas 

com verbos principais no pretérito perfeito, formando o elemento de ação 
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complicadora. Mas a história não para aí. Segue-se um segundo plot narrativo. 

Entre o primeiro e o segundo plot há dois sinalizadores (Marcuschi, 1991)  

que indicam, ao mesmo tempo, o final de um e o espaço de iniciação do outro. O 

primeiro sinalizador é dado pela cliente através de marcador interacional verbal 

típico realizado pelo falante (linha 6: “né?”). Esse marcador, ao mesmo tempo em 

que finaliza um movimento, sinaliza o início de outro.  

Essa sinalização é confirmada pelo segundo sinalizador, dessa vez emitido 

pela operadora: “sim” (linha 7). Trata-se de um turno de participação mínima que 

indica colaboração e sinaliza que o falante deve prosseguir com sua enunciação. 

Isso parece indicar que o ponto ou o sentido da narrativa ainda não se realizou 

para a cliente, e nem ainda foi compreendido pela operadora. 

 Essa intervenção da operadora faz com que a cliente prossiga e desenvolva 

mais extensamente a narrativa. Talvez fosse possível que o plot narrado seria o 

suficiente para que a operação de atendimento propriamente dito se iniciasse. 

Mas, conforme o exemplo, esse não é o caso. O sentido não parece completo. A 

sinalização da cliente e da operadora pedindo complemento parece indicar isso. O 

primeiro plot precisa ser emendado, reparado. Segue então o segundo. 

Esse novo plot (linha 8 a 19), em seu desenvolvimento, é pontuado por dois 

turnos de participação mínima. Ao final de uma série de orações narrativas 

(“fomos ontem...”; “efetuamos/mostramos a conta paga”; “eles já autorizaram ...”; 

e “eles falaram que...”) em que a cliente busca, por operação de reparo auto-

iniciado e progressivo (Begma, 2004), a melhor expressão para a finalização da 

última dessas orações (linhas 11 e 12: “só que eles fala:ram.. que .. não ia poder 

ser feito religamento:: eh::: ontem:”), a operadora faz uma intervenção de reparo 

que ajuda a construir aquele reparo auto-iniciado da cliente. Ela faz essa 

intervenção através de um turno de participação mínima que visa colaborar na 

construção do sentido do enunciado da cliente (linha 13: “no mesmo dia”). 

 

Atendimento 10 

(...) 

 8       
9            
10   
11   
12  

Cl =nós fomos ontem mais ou menos, ah,:: perto de duas horas 
lá:na:: X: da:Gamboa, né?, na Rua Cerqueira Leite. efetuamos o:- 
eh - mostramos, né? a conta já paga e eles já autorizaram o 
religamento.... só que eles fala:ram.. que .. não ia poder ser 
feito religamento:: eh::: ontem: 
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 13 Op =no mesmo dia. 
 14 Cl =é no mesmo dia. °seria no dia seguinte°? 
 15 Op =°sim° 
 16   

17   
18   
19 

Cl =só que até agora, eu. eh::: inclusive eu tô com criança 
peque:na:,  eu estava pensando que eles iam fazer cedo: até 
agora ninguém apareceu? eu gostaria de saber se foi solicitado 
esse: esse:: esse::: religamento?- 

 

Parece que tal colaboração, contudo, não é sono sentido de ajudar a reparar 

a construção do sentido daquele enunciado específico da cliente, mas também de 

favorecer a finalização desse segundo plot narrativo. Logo após a cliente se auto-

reparar de acordo com aquela colaboração, a operadora intervém novamente com 

turno de participação mínima, sinalizando para que a cliente prossiga e, assim, 

finalize a história. É o que faz a cliente. Ela completa o plot narrativo com uma 

seqüência de enunciados que lembra o elemento de resolução da macro-estrutura 

canônica da narrativa. 

Essa seqüência lembra o elemento de resolução porque, após uma série de 

episódios da ação complicadora, costuma surgir uma etapa de finalização da série, 

como se fosse uma resposta à seguinte pergunta hipotética: “e finalmente, o que 

aconteceu?” (Bastos, prelo). O turno de participação mínima da operadora parece 

ter a função dessa pergunta, incentivando a cliente a encerrar o plot narrativo. 

Contudo, a diferença seria de que a pergunta hipotética da operadora, ao invés de 

ter essa forma no pretérito perfeito, teria a seguinte forma no presente: “Afinal, 

que o que a senhora deseja com essa história?" A essa pergunta, a cliente 

responderia: “só que até agora ... só que até agora ninguém apareceu” (linha 16 a 

19). 

Reparemos que, nessa resposta da cliente ao turno de participação mínima 

da operadora, aquela sinaliza com um marcador interacional que indica conexão 

sintática com trecho anterior e a referência de virada temporal (“só que até 

agora”). Esse elemento de coesão e de indicação temporal aponta para um 

momento de virada narrativa (Mishler, 2002), de chegada a uma resolução. 

Contudo, como vimos mais acima, esse segmento de narrativa não é só de 

resolução. Ele acumula elementos de avaliação e de orientação, como um final de 

história.  
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 Uma outra forma de intervenção no desenvolvimento da narrativa no 

primeiro slot refere-se às checagens do operador. Essas checagens atuam como 

pedidos de reparo de alguma informação contida na narrativa por não ter sido 

ainda bem compreendida ou assimilada pelo operador. O cliente então repete, 

reformula ou acrescenta algum elemento da estrutura narrativa. Esse tipo de 

checagem costuma ocorrer ao final da fase de seqüência inserida de checagem de 

dados cadastrais. Contudo, pode ocorrer ainda na fase de exposição de motivo ou 

em seu final, o que é um caso mais freqüente em nossos dados. 

 O exemplo abaixo se refere a um atendimento a pedido de orçamento, ou 

seja, de informação, de cuja aceitação se seguiria um pedido de serviço. O pedido 

de orçamento está ligado a uma pendência num encontro anterior com a empresa. 

A narrativa na fase de exposição de motivos relata os fatos que conduziram a essa 

pendência e, depois, portanto, ao momento atual de pedido de orçamento. O 

pedido não é explicitamente formulado, mas uma referência a ele aparece na ação 

complicadora da narrativa através de fala relatada (linha 4). A narrativa nesse 

atendimento prepara ou forma o pedido indiretamente. Apresentamos, no 

fragmento abaixo, a narrativa na fase de exposição de motivo seguida de uma 

seqüência de checagem. 

 

Atendimento 45: 
 (...) 

 1       
2       
3       
4 

Cl (incompreensível) a chaminé (1.0) verificou tudo aqui, a 
tubulação em baixo: .. a chaminé do: aparelho: . e foi – e:: ela - a 
menina falou .. que: a própria: X tem: esse serviço: .. que pode ser 
feito, mas tem que fazer um orçamento:, e aprovado pode ser feito 

 5       
6 

Op .. bem, mas na:: - quando eles fizeram a:: visita, a vistoria no 
local, eles fize- lhe deram algum orçamento? 

 7 Cl = na:o: não deram não? 
 8 Op (2.0) só informaram ao senhor que [ess-?  
 9 Cl                                                      [i:sso:,é pra ligar pra X.. pedindo 
 10   

11 
Op .... o senhor, por gentileza, teria o número do cliente na conta de 

energia, senhor? 
 

  

O início da fase de atendimento não foi registrado, porém o fragmento 

transcrito nos permite visualizar os elementos narrativos que aí se desenvolvem. A 

seqüência é formada por duas orações narrativas, dentre as quais a última introduz 

fala relatada. A primeira é formada com o verbo “verificar” (linha 1) e a segunda 
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com o verbo “falar” (linha 3). Essas duas orações compõem a ação complicadora 

da narrativa.  

Não há, aqui, enunciado oracional que expressamente se refira ao momento 

atual da interação como uma ação ligada àquelas orações por uma relação causal. 

Esse elo só fica bem estabelecido quando a operadora faz checagem solicitando 

informações adicionais. A pergunta da operadora se dirige aos elementos da ação 

complicadora, ou seja, à ação de uma personagem, no caso uma técnica da 

empresa. O cliente nega a ação (linha 7). A seguir, a operadora insiste na 

checagem (linha 8). Desse modo, então, o cliente completa a informação 

requerida (linha 9). 

As informações prestadas pelo cliente, além de atuarem como reparos da 

narrativa, estabelecem agora o elo causal entre o passado e o presente, indicando o 

ponto da narrativa. O momento atual da interação se refere à expectativa do 

cliente quanto à resolução de um problema deixado pendente. 

 

 
Atendimento 45 
 
(...) 

 14 Cl .. quarenta e sete. 
 15 Op = quarenta e sete?  
 16 Cl = quatrocentos e trinta e oito, sete: 
 17   Op .... só um momento por favor?  
 18 Cl = sim? 
 19   

20 
Op (8.0) por gentileza, o senhor poderia confirmar o nome do 

Cliente [e o endereço? 
 21 Cl             [Pa - Panilda (incompreensível),  
 22 Op = pois não? 
 23   

24 
Cl = Rua Oito de Julho, dois meia quatro, trezentos e três, Vila 

Isabel 
 25   

26 
Op (14.0) no caso o senhor deseja: é: é: solicitar esse serviço, 

senhor:? 
 27 Cl = é, gostaria: 
 28 Op = ele não deixou nenhum papel com o senhor? 
 29   

30   
31 

Cl = um momento: (passa a falar com alguém) Panilda?, deixou 
algum papel contigo? .. onde está? (volta a falar com a 
operadora) um momentinho que eu vou pegar  

 32 Op = pois não, senhor? 
 33 Cl (16.0) ah?, deixou sim? 
 34   

35 
Op = deixou:, senhor? ele não deixou o valor desse: orçamento:, 

não? .. que ele fez? 
 36   

37   
38   
39 

Cl = não deixou: não:? (passa a falar com alguém ao fundo, 
pergunta gritando) o valor do orçamento? (volta a falar com a 
operadora) não deixou não. (7.0) (incompreensível) vocês 
mesmos dariam? 

 40 Op ... então, no caso, seria somente: a chaminé:, senhor:? 
 41   

42 
Cl = só a chaminé (4.0) é um metro e pouco: mais ou menos 

(balbucia, provavelmente lendo algo) 
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 43 Op = ah: certo? só mais um momento 
 44 Cl (3.0) tem até o nome aqui da menina? 
 45 Op (6.0) mas ele aí co- ? .. senhor? 
 46 Cl = oi? 
 47   

48 
Op = ele colocou a- é:: a instalação em .. é:: em quantas 

polegadas? .. que seria sua chaminé? 
 48   

50 
Cl = não:, não botou não?, eu até perguntei - ela falou assim, aparelho: 

sem chaminé?, tá aqui?, ausência de terminal T, na chaminé? 
 51   

52 
Op .. em todo caso, o senhor gostaria de: então de executar o 

serviço, [senhor? 
 52   

53 
Cl              [é:: eu gostaria de saber, né? porque – que ela disse 

pra eu ligar porque aí dava o orçamento. 
 54 Op .... qual o nome da pessoa?, que  falou com o senhor, o senhor sabe? 
 55   

56 
Cl .. é:: e? tem dois. é:: Igor da ºnão sei o queº? e Barby .. de- Ita- 

Itavera, Itavera? 
 57   

58 
Op = certo: = o seu telefone pra contato é o dois cinco quatro, zero 

três, nove sete, senhor? 
 59 Cl = i:sso: 
 60 Op (9.0) só mais um momento, por favor? (7.0) senhor? 
 61 Cl = sim? 
 62   

63   
64   
65 

Op = nesse caso, estarei encaminhando as suas informações ao 
setor  responsável,  e este  vai  entrar  em contato com o 
senhor: .. tá? = porque ele não deixou- ela não deixou nenhuma 
polegada, né? .. da chaminé a ser feita? 

 66 Cl = não: não deixou nada (1.5) e aí?, como vai ser? 
 67   

68   
69 

Op I:sso:, nesse caso eles vão entrar em contato com o senhor pra lhe 
da:r as informações: ... em todo caso, o senhor gostaria de executar 
o serviço? 

 70   
71 

Cl .. é:, eu gostaria de- eu queria saber quanto- quanto vai ser também, 
né? 

 72   
73 

Op = certo: .... eles vão entrar em contato com o senhor. =eu peço por 
gentileza que o senhor aguarde:, senhor? 

 74 Cl = quanto tempo? .. de: contato? 
 75 Op = ou ou hoje ou amanhã. 
 76 Cl .... ou hoje ou amanhã? 
 77 Op = i:sso:  
 78   

79 
Cl .. é:  tá bom? eu queria .. fazer logo: esse serviço porque: .. >muito 

frio, né?< (ri) 
 80   

81   
82 

Op = correto:, senhor? .. (entre-sorri) em todo caso, eles estarão 
entrando em contato com o senhor. =eu peço por gentileza que 
o senhor aguarde? =eu estou falando com quem?  

 83 Cl = Alexandre ... eu estou falando com quem? 
 84 Op Luana, senhor? Tá bom, senhor? 
 85 Cl Luana: 
 86 Op … tá bom, senhor:? 
 87   

88 
Cl = tá bom: então eu vou fazer isso: tá- então eu espero, né? =tá 

bom, obrigado? 
 89 Op tá bom? Obrigada, a X agradece, tenha uma boa tarde? 

 

No final da fase de checagem, a operadora insere perguntas que são ainda 

pedidos de reparos acerca de informações contidas na fase de exposição de 

motivos. Nesse caso, a seqüência (linhas 25 a 65) se estende na busca de 

informações que possibilitem a tomada de solução na fase de atendimento 

propriamente dito (linhas 67 a 73). A seqüência de perguntas faz com que o 

cliente vá acrescentando detalhes narrativos que são uma reconstrução da 
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narrativa da fase de exposição de motivos. Diferentemente do caso anterior, a 

reconstrução da narrativa é muito mais pela interrogação do que pela iniciativa do 

cliente. 

 O exemplo a seguir é um outro caso onde as intervenções da operadora 

causam impacto direto sobre o desenvolvimento da narrativa iniciada na fase de 

exposição de motivos. Abaixo, expomos o trecho que vai até o final da exposição 

de motivos, incluindo o início da fase de seqüência inserida de checagem de 

dados. 

 

Atendimento: 18: 
  

 1 Op X fone, Cristy, boa: tarde? 
 2       

3 
Cl boa tarde, Cristy? =Cristy, é::- nós tivemos o nosso:: 

fornecimento de energia interrompido ontem. 
 4 Op = sim 
 5       

6       
7 

Cl = e eu fiz o pagamento aí na agência: , da Barra ... e: tô 
aguardando:: o   o a::- religar:? =já são dezesseis: horas: , e o 
cara me garantiu: que seria:- [feito hoje? 

 8      
9 

Op                                             [qual o número do cliente, por 
favor, para que eu possa [confirmar?  

 

 O plot narrativo na fase de exposição de motivo (linhas 2 a 7) se 

desenvolve da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o cliente enuncia uma oração 

narrativa mostrando a origem de uma complicação (linhas 2 e 3: “nós tivemos o 

nosso fornecimento de energia interrompido ontem”). Em seguida, a operadora 

intervém com um turno de participação mínima sinalizando para que o cliente 

prossiga e chegue ao ponto que motiva a chamada (linha 4). Por último, cliente 

prossegue finalizando o plot (linhas 5 a 7) 

Esse segundo momento do plot se realiza por uma segunda oração narrativa 

(linha 5: “e eu fiz o pagamento aí na agência da Barra”), por dois enunciados que, 

interligados, formam um elemento de orientação e avaliação ao mesmo tempo 

(linhas 5 e 6: “to aguardando religar” e “já são dezesseis horas”) e por uma 

terceira oração narrativa na forma de fala relatada (linha 7: “e o cara me garantiu 

que seria feito hoje”).  

O elemento estrutural de orientação/avaliação indica ao mesmo tempo o 

momento presente e a avaliação que se tem desse momento, onde uma ação já 

deveria ter acontecido ou estar acontecendo (“to aguardando religar”). A última 
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oração narrativa se liga às orações narrativas anteriores completando a ação 

complicadora. Ela faz a ligação entre o passado e o presente que está em 

avaliação. O momento atual é, pois, o final de um plot que espera por resolução.  

Reparemos ainda que a ordem seqüencial entre as orações narrativas está 

alterada no que se refere  à relação causal/temporal entre os fatos a que se 

referem. A ordem entre elas, segundo essa relação, deveria ser a seguinte: “nós 

tivemos o nosso fornecimento de energia interrompido ontem”, “e eu fiz o 

pagamento aí na agência da Barra” e “e o cara me garantiu que seria feito hoje”.  

Após essa seqüência narrativa, a operadora interrompe o cliente e, 

retomando o turno, inicia a seqüência inserida de checagem de dados (linhas 8 a 

24), conforme o fragmento abaixo. Ao final dessa seqüência, a operadora faz mais 

duas checagens destinadas a confirmar a informação contida nas duas primeiras 

orações narrativas da fase de exposição de motivos. A primeira checagem é um 

pedido de confirmação do lugar e data do pedido de religamento de energia 

conforme relatado pelo cliente (linha 29), e a segunda é um pedido de 

confirmação de corte de energia (linha 31). Essas duas checagens se encontram no 

fragmento abaixo. 

 
 
Atendimento 18 
 
(...) 
 8      

9 
Op                                             [qual o número do cliente, por 

favor, para que eu possa [confirmar?  
 10 Cl                                              [nu:mero: do cliente? [=deixa eu  

 11 Op                                                                                 [i:sso: 
 12   

13 
Cl Pegar minha conta, um minutinho:? (17.0) hum hum  

(pigarreia) número: do Cliente:? (fala para si mesmo) .. 
 14 Op na parte de cima da conta, do lado direito: 
 15 Cl (1.5) é:: cinco:. Sete, cinco: 
 16 Op = sim? 
 17 Cl = nove: sete cinco, bê: 
 18 Op (4.0) a conta está em nome de quem, senhor? 
 19 Cl = Paulo Ferraz Brás 
 20 Op ... o senhor pode confirmar o endereço do imóvel, por favor? 
 21   

22 
Cl Avenida:, Canal:  .. do Rio: Caxambu, número quinhentos e dez: .. 

bloco: oito ..  apartamento novecentos: e quatro. 
 23    

24 
Op (3.0) o senhor poderia atualizar o seu telefone de contato, por 

favor? 
 25 Cl = quatro: quatro dois: 
 26 Op = sim? 
 27   

28 
Cl .. quatro meia, um dois (interferência na ligação) (11.0) tira 

essa roupa? (passa a falar com uma criança) - 
 29    Op O senhor fez o pedido ontem na agência de religação? 
 30 Cl = fiz: 
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 31 Op O seu – a energia do senhor- do imóvel foi cortado? 
 32   

33   
34   
35 

Cl = foi. =e o pior de tudo foi o seguinte↑ foi cortado: .. é:: sem aviso,      
né? eles vieram aqui ontem .. é: na parte: da manhã?, cortaram sem 
eu receber nenhuma comunicação que ia se::r? - normalmente, eles 
mandam um aviso que - ? 

 

 Ambos os pedidos são formulados por perguntas cujas respostas são do 

tipo sim/não. Tal busca de informações, no entanto, abre espaço para que o cliente 

insira elementos narrativos que vão além de uma simples resposta do tipo 

sim/não. À primeira checagem, o cliente responde aproximadamente dessa forma 

(linha 30: “fiz”), mas, à segunda checagem, o cliente confirma com resposta 

mínima (linha 32: “foi”) e acrescenta um episódio narrativo em torno do “corte de 

energia” referido pela primeira oração narrativa na fase de exposição de motivo 

(linhas 32 a 35). 

Abaixo, segue todo o trecho narrativo (linha 32 a 44), onde esse episódio se 

apresenta na forma de um plot narrativo constituído de resumo/avaliação (“e o pior 

de tudo foi o seguinte”), de ação complicadora ("foi cortado: .. é:: sem aviso, né?”, 

“eles vieram aqui ontem”, “cortaram sem eu receber nenhuma comunicação que ia 

ser?”, “eu não recebi aviso nenhum” e “ foi interrompido por falta de pagamento”), de 

elementos orientadores (“é: na parte da manhã?, “realmente estava em aberto”)  e de 

avaliações/comentários (“normalmente, eles mandam um aviso que”, “isso não 

vou discutir, que estava, só que, normalmente eu sei que deveria ter sido 

comunicado”).  Reparemos ainda que todo o trecho é fortemente marcado por 

avaliações encaixadas, seja por meios lexicais, seja por meios supra-segmentais, 

conforme mostra a transcrição.  

 

Atendimento 18 

(...) 

 31 Op o seu - a energia do senhor- do imóvel foi cortado? 
 32   

33   
34   
35 

Cl = foi. =e o pior de tudo foi o seguinte↑ foi cortado: .. é:: sem aviso, 
né? eles vieram aqui ontem .. é: na parte: da manhã?, cortaram sem 
eu receber nenhuma comunicação que ia se::r? - normalmente, eles 
mandam um aviso que - ? 

  36  Op = exatamente: a companhia [emite °um aviso por carta°                  
 38   

39   
40 

Cl                                            [eu não - não recebi aviso nenhum?, e 
foi interrompido por falta de pagamento - realmente estava em aberto: 
↑, isso aí eu não vou:: discutir, que estava? 

 41 Op = eu entendo: 
 42   

43   
44 

Cl = só que↑, normalmente: eu sei que .. deveria ter sido 
comunicado:, que a partir do dia tal seria feito o interromp- né? 
interromper o: fornecimento .. [mas   
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 45   

46   
47   
48   
49 

Op                                               [i:sso: (incompreensível) só que, 
senhor, realmente: não: consta: a energia - a energia consta 
ligado normal:  =provavelmente a pessoa na agência fez o 
pedido manual pelo- formmlá:rio:,  
[encaminhou para o setor a informação - 

 

A intervenção da operadora, com checagens que pedem reparo de 

informações constantes na fase de exposição de motivos, abre, portanto, um 

espaço para que se retorne à narrativa ali presente. O ponto contextual relevante 

para a operadora nessa narrativa se transforma num ponto relevante também para 

o cliente, favorecendo que ele abra um novo plot narrativo. Trata-se de uma 

reclamação que se acrescenta à reclamação veiculada pela narrativa da fase de 

exposição de motivo graças à intervenção de checagem da operadora. A narrativa 

acrescentada surge do final de história ou do ponto narrativo. Esse final de história 

é a situação difícil e inesperada do cliente em virtude de um corte de energia que 

poderia ter sido evitado se ele tivesse sido previamente comunicado sobre o corte.  

A terceira forma de participação da operadora no desenvolvimento da 

narrativa na fase de exposição de motivos é a de desafio ou questionamento de 

algum elemento narrativo. Diante dessas ações da operadora, o cliente, no ato de 

iniciação é obrigada a efetuar mudanças na direção e na caracterização dos 

elementos narrativos. É como se alguns desses elementos fossem apagados e 

substituídos por outros.  

O exemplo abaixo é o caso de uma interação em que a troca conversacional 

está fundada sobre o par adjacente pedido de serviço/atendimento-negação de 

pedido de serviço. O resumo da narrativa na fase de exposição de motivos é o 

seguinte. A cliente começa narrando que há minutos atrás estava sendo atendida 

por uma determinada operadora, e a ligação caiu. Ela encerra esse trecho narrativo 

(linhas 1 a 4), perguntando se prossegue o atendimento com a operadora atual ou 

se tem como voltar com a outra.  

A operadora não responde a essa pergunta, ou melhor, ela responde 

imediatamente com duas perguntas, a primeira sobre se a interlocutora já é cliente 

(linha 5), e a outra sobre o que ela gostaria de fazer (linhas 9 e 10). Essas duas 

perguntas não só negam uma parte daquela pergunta da cliente ao final da 

narrativa (linhas 3 e 4 ), como colocam em questão o ponto da narrativa, ou seja, 

ela não pode voltar com a operadora anterior e deve ser breve em sua exposição. 
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Longe de ser breve, a cliente retoma um elemento de orientação da narrativa 

(linha 11: “eu tava falando com a Anita”) e inicia uma nova narração (linhas 11 a 

19), provavelmente a história que ela contou para a outra operadora. Segue o 

trecho completo que circunscreve a primeira e a segunda narrativa. 

 
Atendimento 34 
(...)  

 1       
2       
3       
4 

Cl é meu nome é Panilda : eu tava falando com a Anita : .. há três 
minutos atrás, quando caiu a ligação, ela tava preenchendo aí o 
atendimento pra mim. eu eu começo de novo com você, ou: tem 
como me passar pra ela? 

 5 Op = a senhora já é cliente? 
 6 Cl = e . e . eu eu sou usuária da [X:, eu não sei como você  
 7 Op                                             [=é o cliente: 
 8 Cl entende isso.  [ah sim ? 
 9     

10 
Op                       [é no- é: no caso, a senhora: .. gostaria de fazer o 

quê? 
 11   

12   
13   
14   
15   
16   
17   
18    
19  

Cl veja bem? Eu tava, ex eu expliquei pra ela, que o equipamento lá de 
casa, o aparelho : ele está com proble:mas : que nós já tentamos 
consertar: com com .. essas lojas de rua, né? de atendimen:to: e ::: 
não não ficou bom, e a gente quer através de vocês, agora, de 
repente estar trocando o aparelho. então ela falou que poderia .., ela 
tava entrando na te:la: pra agendar: .. uma um orçamento, uma 
pessoa indo lá em casa, na na , em dois dias úteis, pra fazer o 
orçamento, pra ver se precisava realmente trocar , .. o aparelho, e a 
gente já tava [preenchendo os da:dos: ? 

 20   
21   
22   
23 

Op                   [o problema - é o seguinte, senhora? que a pessoa 
que vai a sua residência: ela não vai verificar se realmente 
precisa trocar - °ela vai apenas pra fazer a venda°- de um novo 
aparelho : 

 24 Cl = mas é isso que eu quero fazer mesmo ? 
 25   

26   
27 

Op = sim - °... senhora - é - não, eu estou explicando .. para não 
haja nenhuma dúvida ?.. compreendeu? [qual seu número de 
cliente por favor? 

 

 Com a cliente ainda finalizando a narrativa, a operadora interrompe e 

sinaliza, com um marcador interacional verbal (Marcushi, 1991), que irá 

confrontar uma informação ou uma ação constante naquela narrativa (linha 20: “o 

problema é o seguinte”). Claramente, a operadora repara essa parte da narrativa da 

cliente. Embora a sua intervenção seja um processo despreferido de reparo 

(Begma, 20004), a cliente o aceita e, recuando, assume que o ponto narrativo de 

sua história é justamente aquilo a que se refere o reparo da operadora.  

 Isso mostra que a intervenção da operadora muda o curso da narrativa. 

Todo o enredo tinha sido construído em função de um final de história para a 

cliente. Contudo, com o reparo, ela faz um ajuste nesse final, correspondente ao 

momento presente da interação. 
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 Finalizando, mostramos, até aqui, o que estamos considerando como 

narrativa e o que parece o lócus privilegiado onde ela aparece, ou seja, a fase de 

exposição de motivos, no primeiro slot da interação. Mostramos ainda como a 

narrativa se desenvolve em função de seus elementos estruturais e como as 

intervenções do operador influenciam na estruturação desses elementos. Entre os 

tipos de intervenção encontrados nos dados, estão os marcadores interacionais por 

meio dos turnos de participação mínima, as checagens que têm como função o 

pedido de reparo para confirmação de informações e, por fim, os desafios e 

questionamentos a elementos estruturais selecionados pelo cliente em sua 

narração. Na próxima seção, abordaremos como a narrativa se desenvolve no 

segundo slot da interação. 

 

4.2.2 - A narrativa no segundo slot interacional 

 

 O segundo slot da interação se inicia com a resposta da operadora ao ato 

de fala iniciado pelo cliente, ou seja, o segundo slot inicia a fase de atendimento 

propriamente dito. Em nossos corpus de dados, quando essa resposta é 

despreferida ou não corresponde às expectativas do cliente, este costuma reagir 

buscando o reparo dessa resposta por parte do operador. A reação do cliente é, 

pois, réplica a essa resposta. Nesse caso, a fase de atendimento propriamente dito 

geralmente se abre numa fase de negociação onde, ficando as fases de pré-

encerramento e fechamento adiadas, as narrativas desempenham um papel 

fundamental. 

 Nessa fase de negociação, o plot narrativo e seus elementos estruturais 

podem estar surgindo pela primeira vez ou, caso já tenham se manifestado no 

primeiro slot, se repetindo ou se expandindo. Uma vez ocorrida a resposta 

despreferida, eles surgem como pronta reação de busca de reparo, abrindo assim a 

fase de negociação, que pode se estender entre novas respostas despreferidas ou 

desafios, mais repetições de elementos narrativos e buscas de barganha. 

 Diante então das respostas despreferidas e desafios da operadora, é que 

podemos ter uma idéia mais clara de como os elementos narrativos se organizam 

na interação. A resposta do operador faz parte de um momento de virada no plot 
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narrativo. Na verdade, a resposta despreferida ou o desafio do operador encerra 

um plot e abre outro, cuja configuração episódica se organiza em função de um 

outro fim para a história.  

O elo causal entre passado e presente permanece, mas a configuração dos 

elementos episódicos do enredo não segue necessariamente a mesma ordem 

temporal linear com que os fatos supostamente ocorreram. Os elementos 

narrativos passam a se organizar em sua expressão não em uma seqüência 

temporal, mas numa seqüência cujos elementos selecionados estão em função da 

prioridade dos fatos que a resposta despreferida ou desafio não consideram como 

fatores a serem levados em conta numa resposta preferida. O cliente seleciona da 

narrativa justamente o que é relevante para ele e a resposta do operador afasta.  

Os momentos de reação do cliente aparecem naqueles pontos de relevância 

que, sob seu ponto de vista, foram deixados de fora na fala do operador. O enredo 

da história não surge mais da origem, ele surge desse final de história que é o 

momento presente onde as expectativas do cliente estão barradas pela resposta 

despreferida ou pelo desafio. Se o passado retorna, retorna não pela linha do 

tempo mas pela avaliação da resposta do operador naquilo que ela não considera. 

Daí que os elementos de avaliação e de orientação ganham preponderância 

sobre o que é estritamente narrativo ou sobre o que se apóia exclusivamente na 

seqüência temporal dos fatos. É comum vermos elementos narrativos expressos 

em tempo passado serem transformados em elementos de comentário e de 

argumentação expressos em tempo presente. Os fatos passados podem, 

certamente, continuar sendo expressos no passado, mas, quando eles surgem, eles 

aparecem numa ordem que não é necessariamente temporal. Os fatos, pois, são 

suprimidos, são acrescidos, invertidos, tudo em função desse momento de 

recepção de uma resposta despreferida. 

O atendimento 3 mais acima referenciado é um caso onde, diante da 

resposta despreferida da operadora, a cliente põe em marcha toda uma 

reconfiguração da narrativa que se ajusta a esse final de história, o momento 

presente no qual ela vê suas expectativas barradas pela série de respostas 

despreferidas que a operadora, por outro lado, põe também em marcha.  

No primeiro slot desse atendimento, a cliente pedia a presença imediata da 



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 123 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 
empresa de energia porque, tendo confiado no compromisso assumido por esta de 

vir em determinado dia, ela contratou uma outra empresa cujo serviço, no dia 

seguinte, dependia do serviço da primeira, e a empresa de energia, contudo, não 

compareceu no dia marcado e até o presente momento da interação não tinha 

chegado, momento este em que a outra empresa estava para chegar.  

Esse atendimento parece um caso de interação fundada no par adjacente 

reclamação/atendimento à reclamação. Contudo, a ação da cliente vai além de um 

ato de acusação e de condenação de uma falta da empresa de energia. Como 

teremos a ocasião de confirmar na identificação dos elementos narrativos que 

surgem ou reaparecem no segundo slot, conforme fragmento abaixo, a cliente 

recorre ao serviço de atendimento telefônico não só para reclamar, mas para pedir 

reparo ou compensação pela falta cometida (Trosborg, 1995). No entanto a 

operadora responde somente com a promessa de que a empresa cumprirá o 

compromisso.  

A resposta da operadora é como se não reconhecesse a falta da empresa e 

muito menos o pedido de reparo. É na reação da cliente contra essa resposta que 

veremos que a sua ação na fase de exposição de motivos não era só de reclamar, 

mas de pedir reparo. No segundo slot, após resposta despreferida na fase de 

atendimento propriamente dito, a cliente enfatiza o pedido de reparo através da 

retomada, ênfase e avaliações de elementos narrativos que já tinham sido 

expressos no primeiro slot. Vejamos então o trecho que compõe todo o segundo 

slot da interação, com a  fase de atendimento propriamente dito iniciada pela 

resposta da operadora se transformando em fase de negociação. 

 

Atendimento 3 

 23 Cl = o número,  é:? 
 24 Op = isso: 
 25 Cl é: sete: um:      
 26   Op = sim?   
 27 Cl Cinco: três: 
 28 Op = sim? 
 29 Cl meia oito: .. traço: sete: 
 30  (14.0) está no nome de quem? 
 31 Cl Valdinéia Mota Correia 
 32   

33 
Op (69.0) senhora, só mais um momento que eu estou verificando, 

está bem? 
 34    

35 
Cl °pois não, está certo°  (38.0) Cleide (3.0) ((fala com alguém 

perto de si)) 
 36 Cleide ah? 
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 37   

38 
Cl vê se tu acha...  (10seg) vê se você acha esse negócio, da Firma, 

aqui do aparelho? 
 39   

40 
Op ((interrompe)) senhora, >só mais um momento que esta – é:: seu 

nome é Valdinéia:? 
 41 Cl Valdinéia Mota, - [Correia  
 42 Op                             [só um momento? 
 43 

44 
45    
46 

Cl (falando com alguém)) tá bom, vê se está aí embaixo (suspira) 
(57.0) isso aqui, Cleide, não foi pago não, né? do crea. eu vou 
até falar com o Nildo. oh mas era... dezoito do doze de mil 
novecentos e noventa e nove  

 47 Cleide (incompreensível)  
 48   

49 
Cl não sei.? muita coisa pra eu- recebo. botei lá em baixo, tá  

gramp- huum 
 50 Cleide ((pergunta incompreensível)) 
 51 Cl é. essa bomba aqui, né? 
 52 Cleide tem que organizar. 
 53      

54   
55 

Cl pois é  minha filha mas as coisas chegam tudo de última hora- o 
Nildo ontem- fiquei doidinha atrás do telefone daquele seu 
Ademar. eu vou organizar isso é agora? 

 56 Cleide tem que botar tudo ((incompreensível)) 
 57 Cl botá tudo num lugar só? 
 58 Op (112.0) senhora Valdinéia? 
 59 Cl = sim:, minha filha? 
 60   

61 
Op = o técnico estará indo ao local hoje fazer essa religação da 

senhora:? 
 62 Cl = agora, querida? 
 63 Op sim:? 
 64            

65    
Cl = eu eu confiei, porque outro dia eu precisei daí da companhia. e 

fui atendida IMEDIATAMENTE? baseada ne:ssa precisão,  
 66   Op = sim:?      
 67        

68       
69 

 = ne:ssa, responsabilidade, eu contratei; o pessoal da firma pra 
instalar o aparelho hoje? ... então, eu esperei o dia inteiro ontem 
(2.0) que vocês fossem co- conforme vocês combinaram.? 

 70   Op = sim? 
 71  Cl = e agora, como é que fico? 

 

Iniciando o segundo slot da troca interacional, após seqüência inserida de 

checagem e um longo intervalo, em que aliás a cliente aproveita para falar com 

alguém, provavelmente uma funcionária sua, a operadora a interrompe chamando 

pelo nome da cliente para retomar o turno com a resposta à fase de exposição de 

motivos (linha 58). A cliente responde com turno de resposta mínima chamando-a 

de “minha filha”, sinalizando atenção à fala da operadora (linha 59). A operadora 

imediatamente prossegue seu turno com a resposta à exposição do motivo da 

chamada telefônica.Tendo já vencido em um dia o compromisso assumido pela 

empresa, nessa resposta a operadora simplesmente afirma que o um técnico estará 

realizando o serviço no presente dia, sem qualquer definição de horário (linha 60 e 

61). 

 Conforme a macro-estrutura canônica de interação definida pelo script de 
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atendimento da empresa, esse seria um ponto a partir do qual a interação tenderia 

a seu fechamento, com a cliente estando de acordo com a resposta da operadora e 

iniciando os rituais de encerramento, como agradecimentos e cumprimentos. 

Contudo, nesse exemplo, a fase de atendimento propriamente dito se transforma 

em fase de negociação, pois a resposta da operadora suscita réplica, a sua não 

aceitação por parte da cliente. Tal réplica revela que a resposta da operadora, 

formando a segunda parte da troca interacional, é percebida pela cliente como 

resposta despreferida. Ora, respostas despreferidas costumam demandar reparo 

(Duranti,1997). 

Diante então de resposta despreferida, a cliente, tomando o turno,  reage 

pronta e contrariamente a essa resposta, recusando-a. Nessa recusa, ela, de forma 

adversativa, chama pela operadora através uso da expressão “agora” e  da forma 

de tratamento “querida” (linha 62). O uso dessas expressões, na forma 

entonacional que elas assumem, é um marcador conversacional que não só indica 

tomada de turno e chamada do interlocutor à atenção. como age também como um 

operador argumentativo que expressa contrariedade. Essas expressões são 

marcadores de coesão e coerência da seqüência interacional (Marcushi, 1991). A 

esse chamado, a operadora, por sua vez, responde com marcador conversacional 

através de turno de participação mínima, indicando que a cliente prossiga (linha 

63).  

Essa recusa toma a forma de uma narração que retoma e amplia alguns dos 

elementos narrativos contidos na narrativa posta em marcha pela cliente na fase de 

exposição de motivos. Nessa nova configuração da narrativa (linha 64 a 71), a 

cliente ressalta a sua confiança na prontidão e responsabilidade da empresa e 

mostra a origem dessa confiança acrescentando um relato sobre um outro episódio 

de negócios com a mesma empresa. Interposta por turno de participação mínima 

da operadora indicando atenção e prosseguimento, a cliente continua com a 

narrativa, repetindo (linha 67: “eu contratei o pessoal da Firma para instalar o 

aparelho hoje”) e acrescentando elementos narrativos (linhas 68 e 69: “então, eu 

esperei o dia inteiro ontem, que vocês fossem conforme vocês combinaram.”). 

Esses últimos elementos ressaltam os fatos decorrentes daquela confiança: a 

contratação de uma empresa e a situação de embaraço agora presente.  

Contudo, a operadora não apresenta resposta reparadora e, mais uma vez, 
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interpõe turno de participação mínima. A cliente então conclui a narrativa com 

uma pergunta que aponta, ao mesmo tempo, para a sua despreferência pela 

resposta  dada à exposição do motivo da chamada e para  a cobrança  de reparo 

dessa resposta  (linha 71: “e agora, como é que fico?”). 

Comparemos o texto da narrativa da fase de exposição de motivos e o texto 

da narrativa nessa fase de negociação que se abre a partir da resposta despreferida 

da operadora. Na fase de exposição de motivos mais acima referida, a seqüência 

narrativa conforme a apresentada pela cliente é a seguinte: i) elemento de 

orientação: “para vocês ligar a energia”; ii) ação complicadora: “ficaram de ligar 

ontem”; iii) elemento de orientação: “confiada nessa informação”; iv) ação 

complicadora: comprei aparelho”; v) ação complicadora: “pedi para a empresa 

instalar hoje”; vi) elemento de orientação/comentário/avaliação: “moral da 

história, sem a energia eu não sei o que vai ser”; vii) elemento de orientação: 

“tinha uma inquilina” que saiu em abril”, viii) ação complicadora: “ela deixou 

dívida”; ix) ação complicadora: “eu paguei”; x) ação complicadora: “o lacre é 

vermelho” (fala relatada); e xi) elemento de orientação/comentário/avaliação: “eu 

preciso que vocês mandem deslacrar isso imediatamente porque vem a empresa 

instalar o aparelho”. 

Na fase de negociação, alguns elementos narrativos são selecionados e 

reorganizados. A nova configuração da narrativa se desenvolve centrada nos 

seguintes pontos retomados: i) a confiança no cumprimento preciso e responsável 

do compromisso assumido pela empresa (linha 64), ii) a chegada de uma segunda 

empresa cuja entrega de serviço depende daquela precisão e responsabilidade 

(linha 67), e iii) a posição delicada da cliente com relação ao descompasso do 

cumprimento do compromisso entre uma empresa e outra (linha 71). 

Essa comparação nos permite perceber que elementos narrativos são 

centrais para a cliente  e se tornam pontos de relevância contextual a partir dos 

quais ela toma o turno e reage contrariamente à resposta despreferida. O que faz a 

cliente tomar o turno e reagir à resposta da operadora é que o ponto de relevância 

contextual dessa resposta exclui aqueles elementos narrativos centrais para a 

cliente. A resposta da operadora confirma a existência do compromisso  mas deixa 

de fora aqueles elementos relevantes, ou seja, reconhece a reclamação mas ignora 

o pedido de reparo. Daí a recusa, a negação dessa resposta pela cliente. 
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Não há nenhum indicador lexical como uma partícula negativa que denote 

essa negação. No nível do texto, essa negação é realizada pelos marcadores 

interacionais adversativos (linha 62: “agora, querida”) e  pela diferença entre o 

que é oferecido na resposta da operadora e o que é esperado pela cliente, tal qual o 

expresso na fase de motivação e depois retomado e ampliado nessa fase de 

negociação. Essa diferença e, logo, essa negação se ressalta no que a cliente repete 

parte da narrativa da fase da exposição de motivos ao mesmo tempo em que 

amplia alguns de seus pontos contextuais relevantes.  

Se, por um lado, respostas que não atendem a padrões culturais de 

expectativa são respostas despreferidas, pedidos de reparo também podem ferir 

expectativas culturais de preferência (Duranti, 1997). Daí talvez que a narrativa 

possa se constituir em pedido de reparo que vai se construindo aos poucos, de 

forma adiada entre turnos. (Duranti, 1997; Begma, 2004). A reconfiguração da 

narrativa pela cliente é uma recusa e um pedido de reparo à resposta despreferida 

da operadora, sem ser explicitamente realizados. 

A seguir, ilustramos uma vez mais a presença da narrativa no segundo slot 

da troca interacional, mais precisamente na fase de negociação da macro-estrutura 

da seqüência organizacional da interação nesse contexto de atendimento ao 

cliente,  através de três casos, o primeiro ainda no campo das reclamações e os 

dois últimos no campo dos pedidos de serviço.  

O atendimento 54 abaixo é um caso de atendimento à reclamação. O que 

acontece é o seguinte. O cliente tinha agendado a visita de um técnico da empresa 

a seu domicílio. Chegado o final do dia, o técnico ainda não havia aparecido. O 

cliente liga e inicia seu turno com cumprimentos e, a seguir, com uma narrativa 

em que relata esses fatos. O ponto ou final de história desse trecho narrativo é a 

ausência do técnico até aquele presente momento, conforme a fase de exposição 

de motivos mostrada no fragmento a seguir (linhas 2 a 6). 

 

Atendimento 54 
 

 1 Op Xfone Neia, boa tarde? 
 2       

3       
4       
5       
6   

Cl Boa tarde? :: eu tive um agendamento: : ontem :prum técnico de 
vocês: .. olha:r o  nosso .. aparelho e:: me confirmaram que ele  
estaria fazendo uma visita  hoje durante o dia.  e : já são quase  
seis horas e não apareceu ninguém? eu deixei uma pessoa o dia -  
°inteiro° no apartamento[ - 
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 7     

8 
Op                                      [= o senhor pode me fornecer o número 

do cliente, por favor? 
 

 

Após seqüência inserida de checagem e consulta ao banco de dados da 

empresa, a operadora retorna ao cliente com a resposta àquela narrativa, iniciando 

assim a fase de atendimento propriamente dito. A resposta declara a inexistência, 

no banco de dados, do agendamento para o presente dia conforme referido pelo 

cliente em sua narrativa. Ou seja, a empresa confirma o agendamento mas nega 

que seja para tal dia. Essa negação é uma resposta despreferida, ela nega a 

credibilidade da informação, ameaça a credibilidade do cliente.  

A essa resposta, o cliente reage, prontamente negando-a de forma explícita e 

imediatamente acrescentando narrativa. Abaixo trecho indicando a resposta da 

operadora (linha 35 a 44) e a réplica do cliente com negação e narrativa (linha 45 

a 49). 

 

 Atendimento 54 

(...) 

 35 Op (65.0)é o próprio senhor José Fernandes que está falando? 
 36 

Cl 

siim::? 

 37    
38 

Op senhor José Luis? no caso foi serviço de assistência técnica, né 
isso? 

 39 Cl =is:so. 
 40    Op ....para o [aparelho  
 41 Cl                [isso 
 42    

43    
44 

Op do senhor? no caso .. o .. o que o que nós temos ..   uma ordem 
de serviço: .. mas (h)que, no caso, ela foi programada para ser 
feita amanhã e não hoje? 

 45   
46   
47 

Cl =  não, mas o operador me falou que seria hoje? se ele tive- se 
ele tivesse < me falado que seria amanhã? eu não teria feito: 
uma pessoa ficar[  

 48                            [mas não te..]   
 49  esperan:do? não seria o problema? 
 50   

51    
Op Cer:to: mas não temos nenhuma informação que estaria sendo 

feito hoje não? somente amanhã?... tá? [ 

 

 Essa narrativa é a retomada de um elemento estrutural da narrativa 

desenvolvida na fase de exposição de motivos. O cliente o repete e acrescenta um 

elemento de comentário/avaliação. A narrativa é, pois, reconstruída diante da 

resposta despreferida da operadora.  
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Tal qual no atendimento 3 acima, a narrativa surge como pedido de reparo 

da resposta despreferida. Contudo, o que passa a se negociar não é somente 

referente a uma suposta falta da empresa que teria quebrado um compromisso, 

mas também a credibilidade das informações do cliente. A cada desafio da 

operadora à credibilidade do cliente, ele volta a repetir e expandir elementos 

narrativos constantes na fase de exposição de motivos, conforme mais um trecho a 

seguir (linhas 58 a 65). 

 

 

Atendimento 54 
(...) 

 56   
57 

Op (2.5) >é porque nós só temos a informação.. mas que eles estarão 
indo amanhã < e não  hoje? °eh.° 

 58   
59   
60 

Cl ....eh ... bom, amanhã não vai  ter ninguém  na parte da 
manhã:.. em  casa?..  porque, vocês deram o horário em  
aberto? [aí eu falei 

 61 Op =          [isso? Horário de oito às dezoito? 
 62   

63   
64   
65 

Cl =sim, aí a pessoa ficou.: até agora: desde oito às dezoito: .. eu 
falei, você tem certeza : que vai amanhã.? ele falou, com certeza 
vai amanhã? - (2.0) (hhh) tá, tá bom? se ela me dissesse,    não? 
vai quarta  [feira : .. pra mês: ia ser- ia ser °indiferente°?-] 

 66   
67   
68 

Op =          [realmente: o serviço; senhor ... mais ou menos que 
horas o    senhor solicitou? = antes de dezesseis horas, mas que 
horas? 

 
 
 

 A seguir mostraremos dois atendimentos a pedido de serviço. Neles, após 

resposta da operadora, os clientes completam as narrativas iniciadas na fase de 

exposição de motivos. Esses complementos narrativos ocorrem mais uma vez 

como pedidos de reparo da resposta do operador ao pedido de serviço expresso na 

fase de exposição de motivos. 

 O atendimento 62 seguinte é um caso em que a prestação de um serviço 

ficou interrompida para que a cliente cumprisse exigências da empresa de energia 

no que se refere a reparos em itens de segurança em seu domicílio. Depois de 

cumprir tais exigências, o filho da cliente liga para a empresa e pede a 

continuidade daquela prestação de serviço. Essa narrativa se encontra resumida na 

fase de exposição de motivos conforme transcrição da interação abaixo (linha 2 a 

4). 
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Atendimento 62 

 1 Op Xfone Neia, boa tarde? 
 2       

3       
4 

Cl .. boa tarde Neia?, é::  o apartamento da minha mãe cumpriu a 
exigência: de fixar uma báscula: pra ventilação: e eu queria 
pedir um medidor, a instalação de um medidor. 

 5 Op .. tem o número do Cliente? 
 6       

7 
Cl .. tenho:  (11.0) (cliente suspira) onde eu anotei? (1.5) é: sete dois 

zero: .. um zero cinco: 
 8 Op (2.5) está em nome de quem? 
 9 Cl = é:: .. Dalva Vieira 
 10 Op (2.5) confirma o endereço, por favor? 
 11 Cl = é Rua Adolfo Dantas, oito nove: .. novecentos e quatro: 
 12 Op ... pode confirmar o telefone de contato? 
 13 Cl = cinco quatro um: meia nove onze: 
 14 Op = aguarda só um momento, por favor? 
 15 Cl = tá ok?  (vozes e carros ao fundo) 
 16 Op (15.0) no caso, o senhor já cumpriu: as exigências:? 
 17 Cl = já:?, só tinha: uma exigência [de:: 
 18 Op                                                 [ºfixação da báscula:º 
 19 Cl = fixar: a: báscula:, é. 
 20   

21 
Op = i:sso: . eu posso solicitar um retorno do técnico:, ele estará 

indo ao local no caso, na segunda-feira: 
 22    Cl .. (h)segu:nda-feira? =[pelo amor de Deus? não tem jeito  
 23 Op                                   [ºi:sso:º 
 24  de ir amanhã? =a minha mãe  tem setenta e sete anos? 
 25   

26   
27   
28 

Op .. não, no caso amanhã não, somente na segunda-feira: no 
horário de oito às dezoito ... que no caso, a escala de serviço de 
amanhã, ela já está fechada, já está concluída. nós não temos 
como: incluir: mais nenhum serviço: 

 29 Cl (2.5) ºham ham:º ... tá bom?. 
 30 Op ... mais alguma informação, senhor? 
 31 Cl = só isso mesmo: 
 32 Op = a Xfone agradece sua ligação e tenha uma boa tarde? 
 33 Cl = tá: bom:, obrigado: 
 34 Op = por nada. 

 

 A resposta da operadora a esse pedido abre o segundo slot atendendo ao 

pedido de serviço (linhas 20 e 21). Contudo, o cliente, representando sua mãe, 

reage a essa resposta pedindo seu reparo. A despreferência a essa resposta deve-se 

ao prazo estabelecido pela operadora para a realização do serviço. A essa resposta, 

o cliente replica com avaliação da situação que ela implica (linha 22 a 24). Essa 

avaliação é feita por interjeição que repete expressão proferida pela operadora 

(“segunda feira?”) e por uma evocação a Deus prefaciando pedido de reparo da 

resposta. 

 Os elementos narrativos que aparecem nesse pedido de reparo são 

justamente aquelas avaliações e a introdução de um elemento de 

orientação/comentário que ressalta a presença de um personagem contido no 

início de narrativa na fase de exposição de motivos, ou seja, a sua mãe. Lá, essa 
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personagem aparecia brevemente através de uma metonímia (linha 2: 

“apartamento de minha mãe”). Nesse momento da interação, aparece a sua 

descrição completa (linha 24: “minha mãe tem setenta e sete anos”). Ou seja, o 

cliente completa a narrativa introduzindo novos elementos que não estavam 

explicitados e que não são tomados em consideração na resposta da operadora. 

Dessa forma, ele recontextualiza a ação complicadora na fase de exposição de 

motivos, inclusive essa, a resposta despreferida, que está ocorrendo no momento 

da interação, buscando repará-la. 

 O caso abaixo é um outro exemplo de como as narrativas se completam no 

segundo slot diante de uma resposta despreferida do operador. Trata-se do 

atendimento 32 já referenciado mais acima. Na fase de exposição de motivos, o 

plot narrativo se refere ao fato de que a cliente recebeu conta de dívida em atraso 

e agora pede, através de pergunta, segunda via dessa conta porque ela é uma 

senhora idosa (linhas 2 a 5). 

 O operador nega tal pedido. Tal qual o atendimento 62 acima,  a cliente 

pede reparo dessa resposta. Ela também introduz na seqüência elemento de 

avaliação interjeição/evocação a Deus (linha 12: “ah meu Deus”) e acrescenta 

elementos de orientação (linha 12 e 13: “eu sou uma pessoa que moro sozinha” e 

“sou idosa”), de ação complicadora (linha 13: “fraturei uma vértebra”) e de 

avaliação novamente (linha 15: “tô roubada”). Tais elementos prefaciam um novo 

pedido de segunda via modalizado pelo pedido de jeito. Esse pedido se insere na 

história como um último ato na ação complicadora, um pedido de reparo final. O 

final de história conduz a essa configuração de narrativa.  

 

Atendimento 32 

 1 Op Xfone Aldo: boa tarde? 
 2       

3       
4       
5 

Cl (...) =° boa tarde° .. escuta:? eu - eu recebi hoje:: uma dívida - 
uma dívida pendente: e:: eu queria saber o seguinte: vocês não 
podem mandar uma segunda via não?, que eu sou uma pessoa 
idosa: ? 

 6 Op = é de que mês senhora, essa dívida? 
 7       

8 
Cl = qui   tá escrito, tá escrito  assim: .. total da dívida: é treze: = é  

no mês dez? .. tá  dez: de - da -de noventa e nove : 
 9 Op = não : só na agência da X, senhora? 
 10 Cl .... só lá : ? (lamenta - expressão de lamento) 
 11 Op = só em uma de nossas lojas? 
 12   

13    
14   

Cl .... (h) ah meu Deus? , porque eu tou : .. eu sou uma pessoa que 
moro sozinha: , sou idosa : fraturei uma vértebra : ....(fala em 
seqüência em ritmo contínuo mas bem articulado pausadamente) 
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15   
16 

tou roubada? (2,0)... não dá um jeito: de mandar uma segunda via 
não, (h) né(h) ? 

 17   
18 

Op = não, dona : - infelizmente não tem como fazer isso pra 
senhora? 

 19 Cl ....pode ir outra pessoa, né? 
 20 Op = pode ser outra pessoa : 
 21 Cl Pra que? pra pagar lá? 
 22 Op = pra pagar na própria agência 
 23   

24 
Cl .... muito obrigado? = eu posso - qual é que - ? a da Tijuca está 

aberta? 
 25 Op = não: senhora : 
 26 Cl .. só a da Presidente Dutra,? [Sabe mais ou menos o    [uh -? 
 27    

28 
Op                                              [= certo                  [fica na -  

altura da, ao lado do -  Telefonia :  na altura da Praça XI      
 29 Cl muito obrigada, viu? 
 30 Op Boa tarde : 
 31 Cl Boa tarde . 

 

 

 Queremos finalizar essa seção discorrendo mais um pouco sobre a relação 

entre os elementos narrativos e o processo de negociação que se instaura a partir 

do pedido de reparo à resposta despreferida que inicia o segundo slot da interação. 

 Na verdade, toda a troca interacional nesse tipo de encontro de serviço é 

uma negociação, é uma barganha. Pedir é demandar, e atender é ofertar. Na 

medida em que o atendimento é o despreferido, essa negociação, essa barganha, 

ganha maior relevo, ela desabrocha com mais força. O segundo slot da interação 

é, portanto, o ponto onde fica mais evidente esse processo de negociação ou 

barganha. 

A narrativa que se repete, se expande ou se completa imediatamente após a 

resposta despreferida é um elemento de barganha. O que está em jogo numa 

barganha é a troca de valores. A cada vez que os elementos narrativos são 

recusados, o seu valor tem que ser redimensionado para que a troca seja justa. Daí 

que repetir ou completar a narrativa após resposta despreferida é redimensionar o 

seu valor. A cada resposta despreferida, então, os elementos narrativos de 

avaliação e comentário ganham preponderância, se tornam mais expostos. Esses 

elementos criam um plano a partir do qual se pode localizar a ação complicadora, 

explicar a sua origem e explicitar a avaliação que se tem dela. Nos pontos da 

interação onde a barganha é sentida mais intensamente, vemos, pois, a ação 

complicadora ganhar formas próximas aos elementos de orientação e avaliação 

como suporte de uma argumentação que fortalece os pedidos de reparo a cada 

resposta despreferida. 
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No que diz respeito especificamente aos elementos de avaliação, eles 

expressam um ponto alto da história, de maior pico emocional, principalmente 

quando o processo de negociação e argumentação se intensifica. Os dois últimos 

casos acima contêm seqüências interacionais que bem ilustram essa aproximação 

dos elementos estritamente narrativos com os elementos mais ligados à 

argumentação e à avaliação presentes na  negociação e barganha. Vejamos então 

essa estrutura de argumentação retornando àqueles dois casos. 

 

Atendimento 62 
(...) 

 20   
21 

op = i:sso: . eu posso solicitar um retorno do técnico:, ele estará 
indo ao local no caso, na segunda-feira: 

 22    cl .. (h)segu:nda-feira? =[pelo amor de Deus? não tem jeito  
 23 op                                   [ºI:sso:º 
 24  de ir amanhã? =a minha mãe  tem setenta e sete anos? 
 25   

26   
27   
28 

op .. não, no caso amanhã não, somente na segunda-feira: no 
horário de oito às dezoito ... que no caso, a escala de serviço de 
amanhã, ela já está fechada, já está concluída. nós não temos 
como: incluir: mais nenhum serviço: 

 29 cl (2.5) ºham ham:º ... tá bom?. 

 

 Nesse trecho, o cliente, através de interjeição (linha 22:  “segunda feira?”) 

faz avaliação externa negativa da situação criada pela resposta da operadora, pede 

“jeito pelo amor de Deus” através de pergunta (linha 22) e fornece como 

argumento que fundamenta esse pedido o elemento de orientação da narrativa: “a 

minha mãe tem setenta e sete anos” (linha 24). Tal seqüência é uma argumentação 

que assume uma forma de estruturação próxima ao argumento silogístico. É como 

se ele dissesse: pessoas idosas merecem exceção; minha mãe é idosa; logo, ela 

merece exceção e por isso eu peço.  

A avaliação que o cliente faz da situação não é só externa, é interna também. 

Ela se realiza através da expressividade de elementos supra-segmentais que 

percorrem a modulação da pergunta que pede jeito (linha 22) e a expressão 

enfática do elemento de orientação (linha 24). A avaliação e a orientação, além de 

apontarem para a excepcionalidade da situação, são utilizadas como elementos 

persuasivos de argumentação para superar justamente essa excepcionalidade. É 

uma forma de argumento ético/moral: pessoas idosas merecem exceção em 

situação de ação complicadora.  

O mesmo raciocínio ético/moral se faz no caso do atendimento 32, 
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conforme trecho abaixo. No nível da argumentação, a avaliação, orientação e ação 

complicadora são premissas que fundamentam o pedido de reparo. Os elementos 

de avaliação externos (linha 12: “ah meu Deus?” e linha 15: “tou roubada?”) e 

internos (lexicais ou supra segmentais),  de orientação (linha 12 e 13: “sou uma 

pessoa que moro sozinha, sou idosa”) e de ação complicadora através de oração 

narrativa (linha 13: “fraturei uma vértebra”), todos funcionam como argumentos 

para o pedido de exceção, de jeito.  

 

Atendimento 32 

(...) 

 9 Op = não : só na agência da X, senhora? 
 10 Cl .... só lá : ? (lamenta - expressão de lamento) 
 11 Op = só em uma de nossas lojas? 
 12   

13    
14   
15   
16 

Cl .... (h) ah meu Deus? , porque eu tou : .. eu sou uma pessoa que 
moro sozinha: , sou idosa : fraturei uma vértebra : ....(fala em 
seqüência em ritmo contínuo mas bem articulado pausadamente) 
tou roubada? (2,0)... não dá um jeito: de mandar uma segunda via 
não, (h) né(h) ? 

 17   
18 

Op = não, dona : - infelizmente não tem como fazer isso pra 
senhora? 

 19 Cl ....pode ir outra pessoa, né? 
 20 Op = pode ser outra pessoa : 

 
 
 
4.3 - As funções da narrativa na seqüência organizacional da 
interação 

 

 A análise empreendida na seção anterior localizando as ocorrências da 

narrativa no segundo slot da interação tornou muito claro o papel das narrativas e 

seus elementos estruturais quando ocorrem após resposta despreferida da 

operadora. Nitidamente, elas participam dos mecanismos de reparo como 

atividades regulares de fala nas trocas interacionais. Especificamente, nessa 

posição pós-respostas despreferidas, as narrativas têm função de pedir reparo 

dessas respostas, ou seja, elas buscam fazer com que o operador repare sua 

resposta. Sendo assim, as narrativas nessa posição têm função regressiva de 

reparo. 

Quando as narrativas aparecem nessa função e já foram iniciadas no 

primeiro slot, elas são reparos de si mesmas pois que, buscando remover a 

despreferência, se repetem, se expandem, se enxugam ou se completam. Isso quer 



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 135 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 
dizer que elas são reconstruções do sentido para o qual elas foram produzidas no 

primeiro slot. Portanto, não se dirigem somente à resposta despreferida, mas 

também à própria fase de exposição de motivo. Nesse sentido pedir reparo de uma 

resposta despreferida é produzir um novo texto que é um reparo das narrativa que 

se iniciou na fase de exposição de motivos. Ainda que tal função já tenha se 

tornado evidente a partir das análises empreendidas na última seção, daremos 

mais um exemplo. 

 
Atendimento: 18: 
  

 1 Op X fone, Cristy, boa: tarde? 
 2       

3 
Cl boa tarde, Cristy? =Cristy, é::- nós tivemos o nosso:: 

fornecimento de energia interrompido ontem. 
 4 Op = sim 
 5       

6       
7 

Cl = e eu fiz o pagamento aí na agência: , da Barra ... e: tô 
aguardando:: o   o a::- religar:? =já são dezesseis: horas: , e o 
cara me garantiu: que seria:- [feito hoje? 

 8       
9 

Op                                             [qual o número do cliente, por 
favor, para que eu possa [confirmar?  

 (...) 
 45   

46   
47   
48   
49 

Op                                                   [i:sso: (incompreensível) só 
que, senhor, realmente: não: consta: a energia - a energia 
consta ligado normal:  =provavelmente a pessoa na agência fez 
o pedido manual pelo- formmlá:rio:,  
[encaminhou para o setor a informação - 

 50   
51   
52   
53   
54 

Cl [não pode?, olha só? eu já fui- eu fui orientado: que não 
deveria  ser pago em loteria esportiva nem nada, exatamente 
por isso? =eu tenho: criança pequena: em casa: =a gente já tá: 
com problema desde: cedo:, mas como:, o horário de vocês é 
até: às dezessete, [e - 

 

  

As linhas 2 a 7 mostram a narrativa do cliente na fase de exposição de 

motivos. As linhas 50 a 54 mostram que o cliente retoma e amplia a narrativa ao 

receber resposta despreferida da operadora (linha 45 a 49). Os elementos 

narrativos retomados, ampliados e, portanto, reparados dizem respeito à 

“pagamento” (linha 5 e linha 51), “energia cortada” e “problema” (linha 3 e linha 

53) e “horário” (linha 6 e linha 53). 

 A narrativa após resposta despreferida é portanto um reparo regressivo que 

se dirige tanto a essa resposta como à fase de exposição de motivo. Resta-nos 

saber qual a função das narrativas quando ocorrem primeiramente nessa fase 

inicial da interação. A resposta do operador e as narrativas que se lhe seguem 

pedindo seu reparo nos fornece as pistas para a identificação de suas funções no 
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primeiro slot, pois que a função de um ato de fala deve ser definida pela reação 

que esse ato provoca no interlocutor. 

 Quando ocorrem no primeiro slot, as narrativas estão em função de um 

pedido de produto, serviço ou informação. Particularmente, no que se refere às 

reclamações, elas estão em função ainda de um pedido de reparo. Sendo assim, as 

narrativas aparecem no lugar de um pedido ou aparecem lhe dando suporte, lhe 

precedendo ou sucedendo. Em ambos os casos, podemos continuar falar ainda de 

uma função ligada aos mecanismos de reparo inerentes às trocas interacionais.  

 Se aparecem no lugar de um pedido ou como seu suporte, elas têm função 

progressiva, ou seja, buscam escudar o pedido contra uma resposta despreferida 

que se lhe possa seguir. Tal função se torna visível quando o pedido recebe 

resposta despreferida e a narração volta a aparecer para que se remova essa 

resposta. Narrar na fase de exposição de motivos é ter como expectativa uma 

possível resposta despreferida do pedido que se está realizando. Os dois exemplos 

a seguir já foram referidos anteriormente e são esclarecedores quanto a essa 

função progressiva das narrativas na fase de exposição de motivos. 

 

Atendimento 10 
 

 1 Op X fone, Cíntia, °bom dia°? 
 2       

3       
4       
5       
6 

Cl alô: °bom dia°, dona Cíntia? é ::o seguinte, nós é: estávamos 
com um probleminha aqui, no atraso de uma conta.é: aha ha 
(hhh) é uma ah:- é foi feito pagamento, tá? de uma delas 
ontem. = e a moça inclusive falou: que poderia ser pago,  que:: 
o religamento seria feito,.. né? 

 7 Op =sim 
 8       

9            
10   
11   
12  

Cl =nós fomos ontem mais ou menos, ah,:: perto de duas horas 
lá:na:: X: da:Gamboa, né?, na Rua Cerqueira. efetuamos o:- eh - 
mostramos, né? a conta já paga e eles já autorizaram o 
religamento.... só que eles fala:ram.. que .. não ia poder ser 
feito religamento:: eh::: ontem: 

 13 Op =no mesmo dia. 
 14 Cl =é no mesmo dia. °seria no dia seguinte°? 
 15 Op =°sim° 
 16   

17   
18   
19 

Cl =só que até agora, eu. eh::: inclusive eu tô com criança 
peque:na:,  eu estava pensando que eles iam fazer cedo: até 
agora ninguém apareceu? eu gostaria de saber se foi solicitado 
esse: esse:: esse::: religamento?- 

 
(...) 

 30 Cl é:: Isaque...(2.3) 
 31   

32   
33 

Op =correto senhora, olha- .. no sistema consta realmente > a 
solicitação  da  senhora programada  para hoje< dia vinte e sete 
do sete ? 

 34 Cl ... sei: 
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 35 Op =o técnico estará indo ao local providenciar essa religação 
 36 Cl .... mas ele já está eh é,na rua? 
 37 Op =já saíram? eles saem as oito hora da X.° 
 38 Cl =ah: ta? e a senhora num::- até que horas heim? isso? 
 39 Op até às dezoito .... 
 40 Cl ...° nossa mãe°? (abaixamento da voz) .... 
 41 Op a senhora me atualiza o telefone para contato, por gentileza? 
 42 Cl =o:i?  
 43 Op telefone para contato? 
 44 Cl =que que tem?  
 45 Op [atuali- 
 46 Cl [ah, sim: após o quê? 
 47   

48 
Op não, atuali - no - no cadastro, nós precisamos atualizar o 

telefone para contato? teria como a senhora me atualizar? 
 49 Cl =sim. a senhora, qual o telefone que a senhora tem ? 
 50 Op =dois cinco quatro, vinte [e oito zero meia 
 51 Cl                                        [esse °mesmo° 
 52 Op = é esse mesmo?  
 53 Cl = é 
 54   

55   
Op = sem problemas, então? => vou pedir pra senhora aguardar, 

até às dezoito horas, [que eles estarão indo< 
 56   

57 
Cl                                  [então está autorizado realmente pra hoje, 

né? - então então ta: 
 58 Op =correto 
 59 Cl =pra o religamento ?>pra fazer..:< 
 60 Op =°isso°? 
 61 Cl =tá bom. então isso vai ser feito sem falta? 
 62 Op =sim. 

  

 No exemplo acima, a narrativa se estende da linha 2 a 19. Essa narrativa é 

finalizada por um pedido de informação (linhas 18 e 19). Porém, quando se 

observam a resposta da operadora e as reações que essa resposta provoca na 

cliente, verifica-se que não se trata somente de um pedido de informação. Essa 

narrativa está em função de uma reclamação ou de uma preocupação com a 

demora para restabelecimento da energia do domicílio da cliente. A narrativa situa 

o problema da cliente visando afastar a possibilidade de uma resposta 

despreferida. Notemos que ela menciona o fato de ela ter “criança pequena em 

casa” (linha 16), um argumento que visa afastar aquela provável resposta. 

O temor de uma resposta despreferida pode ser confirmado ao observarmos 

a reação da cliente à resposta da operadora (linha 39). Trata-se de uma resposta 

despreferida que provoca o atordoamento da cliente. Ela fica tão desnorteada, que 

não consegue compreender a pergunta de checagem da operadora (linhas 40 a 49). 

É necessário que essa intervenha para que a cliente recobre o sentido e 

compreenda a pergunta. Ainda no trecho entre as linhas 56 a 61, há uma pergunta 

da cliente que também confirma a sua apreensão e necessidade de uma resposta 
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preferida. A narrativa inicial, portanto, parece querer justamente afastar a resposta 

despreferida da operadora, em relação a qual, aliás, é ineficiente. 

O atendimento 32 é um caso bem típico onde a presença de elementos 

narrativos na fase de exposição de motivos busca proteger um pedido de resposta 

despreferida. 

 

Atendimento 32 

 1 Op Xfone Aldo: boa tarde? 
 2       

3       
4       
5 

Cl (...) =° boa tarde° .. escuta:? eu - eu recebi hoje:: uma dívida - 
uma dívida pendente: e:: eu queria saber o seguinte: vocês não 
podem mandar uma segunda via não?, que eu sou uma pessoa 
idosa: ? 

(...) 
 9 Op = não : só na agência da X, senhora? 
 10 Cl .... só lá : ? (lamenta - expressão de lamento) 
 11 Op = só em uma de nossas lojas? 
 12   

13    
14   
15   
16 

Cl .... (h) ah meu Deus? , porque eu tou : .. eu sou uma pessoa que 
moro sozinha: , sou idosa : fraturei uma vértebra : ....(fala em 
seqüência em ritmo contínuo mas bem articulado pausadamente) 
tou roubada? (2,0)... não dá um jeito: de mandar uma segunda via 
não, (h) né(h) ? 

 17   
18 

Op = não, dona : - infelizmente não tem como fazer isso pra 
senhora? 

 

 

Nesse atendimento, a inclusão do elemento narrativo de orientação “que eu 

sou uma pessoa idosa” (linha 4) parece ter essa função de proteger o pedido de 

uma resposta despreferida. No exemplo, a cliente não consegue evitar tal resposta 

(linhas 9 e 11) e insiste completando a narrativa a fim de removê-la (linhas 12 a 

16). 

Tanto na função de proteger um pedido quanto na de remover uma resposta 

despreferida, as narrativas atuam de acordo com uma função básica da interação: 

dar informação (Ventola, 1987: 89 a 104). Um pedido qualquer ou um pedido de 

reparo por meio de narrativa se realiza dando informações. Narrar portanto é 

fornecer informações que produzam um contexto que ancore o sentido de um 

pedido ou que lhe exponha suas razões. Desse modo, tanto na função progressiva 

como na regressiva, as narrativas antecipando ou removendo despreferências, 

fazem parte de um processo de negociação do sentido da interação e dos pedidos 

em particular. 

 Os elementos estruturais da narrativa são, pois, tipos de informação. O 
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elemento de resumo, é uma informação que sintetiza o plot narrativo; o elemento 

de orientação é uma informação que situa ou contextualiza uma ação 

complicadora; a ação complicadora é composta por informações sobre a 

ocorrência de fatos ou ações; a avaliação é uma informação sobre o conteúdo 

emocional que ação complicadora pode despertar. Além da função de reparo, 

progressivo ou regressivo, fornecer informações é uma função básica para a 

construção do sentido do posionamento do cliente. 
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5 – A PROJEÇÃO DA NARRATIVA NA INTERAÇÃO VIA 

CALL CENTER  

 

Nesta seção, iremos abordar as narrativas do ponto de vista de seu formato 

de produção e da estrutura de participação que esse formato revela. Nesse sentido, 

estaremos vendo as ações que elas executam como projeções de um drama, os 

mecanismos que permitem a  sua relação com o tempo presente, os elementos de 

um contexto invisível que elas projetam e o modo como o narrador se posiciona 

quando conta a história frente ao operador. 

 

5.1 - O formato de produção da narrativa 

 

Segundo Goffman (1998b), uma elocução é a projeção de um mundo sobre 

o qual se fala e não a de um mundo no qual se fala. Nessa operação, o falante se 

desloca, passa de um mundo em que se fala para um mundo sobre o qual se fala,  

e no qual ele pode estar incluído como uma figuração. O mundo, inclusive o 

falante quando aí se inclui, é um mundo figurado.  

Essa capacidade do discurso, esse “imaginário essencial” da fala, como diz 

Goffman, cria uma flexibilidade surpreendente para a inserção ou a proliferação 

de outras figurações dentro da figuração projetada por uma elocução. Essa 

capacidade da linguagem permite, inclusive, que a estrutura de participação e o 

formato de produção em dado agrupamento social sejam eles mesmos figurações 

encaixadas dentro de uma figuração que passa a ficar em suspensão enquanto 

ocorrem esses encaixamentos. 

 Cada uma dessas figurações, incluindo as encaixadas, se constitui num 

footing ou alinhamento que o falante ou uma figura está assumindo, ou seja, elas 

revelam a sua posição e de outros na estrutura de participação e determinam o 

formato de produção de sua fala no processo interacional. 

As narrativas são elocuções que se constituem em lócus privilegiado para o 

estudo dessas figurações que o falante projeta na fala em interação. Aqui também, 

o falante que narra projeta não o mundo em que se fala, mas um mundo sobre o 
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qual se fala. Narrar é, portanto, projetar um quadro de ações, eventos e 

personagens, onde o falante pode, inclusive, ver a si mesmo e fazer com que seu 

interlocutor também se veja nessa projeção, caso falante e interlocutor sejam 

projetados como personagens participantes da história.  

Como já vimos, as narrativas do cliente nesse tipo de encontro de serviço, 

em geral, ocorrem ou se iniciam na fase de exposição de motivos. Nesse 

momento, já existem posições assumidas pelos participantes do contexto social da 

interação. A chamada e recepção e os cumprimentos já são footings, ou seja, são 

um colocar-se de frente a frente e um assumir de papéis entre os participantes 

ratificados da interação, o cliente e o operador.  

Assumidas essas posições e papéis, as narrativas, quando ocorrem na fase de 

exposição de motivos, são a indicação de um novo footing. Quando o cliente 

narra, ele encaixa no posicionamento inicial o posicionamento de narrador, ele 

assume esse status. Diante do operador, é como se o falante dissesse: “olha, essa 

figura que está aqui, animador, autor e provavelmente responsável por essa fala, o 

“eu”, cliente, está aqui diante de você para te mostrar isso”. Então, ele passa a 

projetar a cena narrativa.  

Esse “isso” é a narração. Ele é um indicador, direciona a atenção tanto do 

interlocutor e quanto a do próprio narrador. Na verdade, o narrar define a posição 

de ambos. O cliente, assumindo a posição de narrador, e o operador, com suas 

intervenções, passam a ser juntamente a audiência e os co-autores de uma história. 

Ambos estão posicionados diante da projeção, ambos contribuem, em medidas 

diferentes, para o seu desenvolvimento.  

O posicionamento de cada um dos participantes, o direcionamento da 

atenção, a audiência e o modo como cliente e operador participam da produção da 

projeção da narrativa podem ser bem ilustrados por um caso de atendimento já por 

nós referido. Nele, há pistas verbais e supra-segmentais que indicam essas ações 

que estão implicadas no ato de narrar nesse tipo de contexto interacional de 

serviço. Essas pistas se referem ao direcionamento da atenção para o lugar da 

projeção, aos footings assumidos durante seu desenvolvimento e ao papel de cada 

um dos interlocutores na produção dessa projeção. 
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Atendimento 10 

 1 Op X fone, Cíntia, °bom dia°? 
 2       

3       
4       
5       
6 

Cl alô: °bom dia°, dona Cíntia? é: o seguinte, nós: -é: estávamos 
com um probleminha aqui, no atraso de uma conta.é: aha ha 
(hhh) é uma ah:- é foi feito pagamento, tá? de uma delas 
ontem. = e a moça inclusive falou: que poderia ser pago,  que:: 
o religamento seria feito,.. né? 

 7 Op =sim 
 8       

9            
10   
11   
12  

Cl =nós fomos ontem mais ou menos, ah,:: perto de duas horas 
lá:na:: X: da:Gamboa, né?, na Rua Cerqueira. efetuamos o:- eh 
- mostramos, né? a conta já paga e eles já autorizaram o 
religamento.... só que eles fala:ram.. que .. não ia poder ser 
feito religamento:: eh::: ontem: 

 13 Op =no mesmo dia. 
 14 Cl =é no mesmo dia. °seria no dia seguinte°? 
 15 Op =°sim° 
 16   

17   
18   
19 

Cl =só que até agora, eu. eh::: inclusive eu tô com criança 
peque:na:,  eu estava pensando que eles iam fazer cedo: até 
agora ninguém apareceu? eu gostaria de saber se foi solicitado 
esse: esse:: esse::: religamento?- 

 20 Op =qual o número de cliente da senhora, por gentileza? 

 

 

Nas linhas 1 e 2 do exemplo acima, os posicionamentos de cliente e 

operador são expressos pela recepção da chamada, identificações (“Xfone”, 

“Sílvia”), cumprimentos (“bom dia”, de ambas as partes) e forma de tratamento 

(“dona Cíntia”). A partir daí, a cliente direciona a atenção de ambos para a 

projeção da narrativa. Esse direcionamento da atenção e a criação dessa projeção 

da narrativa estão bem marcados no exemplo pelo marcador conversacional “é o 

seguinte” (linha 2). Além desse marcador lexical, podemos observar na 

transcrição que há hesitações, prolongamento de vogais e entonação acentuada do 

marcador conversacional e do pronome pessoal de primeira pessoa do plural (“é: 

o seguinte, nós: -é:”). 

Nesse mesmo exemplo, podemos ver o posicionamento de audiência 

da operadora e suas contribuições para o desenvolvimento da narrativa 

através dos marcadores conversacionais que ela emite como turnos de 

participação mínima (linha 7 e 15: “sim”) e através de um tipo de reparo 

em que ela colabora com a cliente na busca de um termo exato para a 

expressão de uma informação (linha 13: “no mesmo dia”). 

Abaixo, no fragmento do atendimento 34, o direcionamento da 

atenção e a indicação da criação da projeção da narrativa são indicados 

explicitamente pelo marcador conversacional “veja bem” (linha 11).  
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Atendimento 34 

(...) 

 9     
10 

Op                       [é no- é: no caso, a senhora: .. gostaria de fazer o 
quê? 

 11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18    
19  

Cl veja bem? Eu tava, e eu expliquei pra ela, que o equipamento lá de 
casa, o aparelho : ele está com proble:mas : que nós já tentamos 
consertar: com com .. essas lojas de rua, né? de atendimen:to: e ::: 
não não ficou bom, e a gente quer através de vocês, agora, de 
repente estar trocando o aparelho. então ela falou que poderia .., ela 
tava entrando na te:la: pra agendar: .. uma um orçamento, uma 
pessoa indo lá em casa, na na , em dois dias úteis, pra fazer o 
orçamento, pra ver se precisava realmente trocar , .. o aparelho, e a 
gente já tava [preenchendo os da:dos: ? 

 

 

No fragmento do atendimento 62 mais abaixo, a indicação é feita por 

hesitação e prolongamento da vogal (linha 2) 

 

Atendimento 62 

 1 Op Xfone Neia, boa tarde? 
 2       

3       
4 

Cl .. boa tarde Neia?, é::  o apartamento da minha mãe cumpriu a 
exigência: de fixar uma báscula: pra ventilação: e eu queria 
pedir um medidor, a instalação de um medidor. 

  

 

 As narrativas, pois, são projeções que definem o posicionamento de cliente 

e operador. Por outro lado, a seqüência narrativa é feita por cenas, tomadas e 

planos, ou seja, por seqüências de projeções que definem movimentos, 

direcionamentos da atenção e, logo, posicionamentos do narrador. Assim, uma 

seqüência de orações narrativas formando o elemento da ação complicadora é uma 

seqüência de cenas ou de tomadas que registram movimentos, ações e eventos em 

sucessão, ainda que fora da ordem cronológica. Do mesmo modo, o elemento de 

orientação da narrativa é uma tomada de plano que descreve personagens ou 

contextos onde as ações acontecem. As avaliações são como digressões do 

narrador ou “inserts” que produzem clima e expectativa emocional. Enfim, a 

seqüência narrativa é feita por movimentos que definem posicionamentos do 

narrador. 

 Retornando ao atendimento 10, ele é um bom exemplo de movimentação 



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 144 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 
de cenas e projeções que obrigatoriamente definem tomadas de posição do 

narrador no processo narrativo. Porque ele apresenta uma seqüência narrativa bem 

próxima da estrutura narrativa canônica, fica fácil apontar para as tomadas de 

posição do narrador no desenvolvimento de sua narração. 

 

Atendimento 10 

 1 Op X fone, Cíntia, °bom dia°? 
 2       

3       
4       
5       
6 

Cl alô: °bom dia°, dona Cíntia? é: o seguinte, nós: -é: estávamos 
com um probleminha aqui, no atraso de uma conta.é: aha ha 
(hhh) é uma ah:- é foi feito pagamento, tá? de uma delas 
ontem. = e a moça inclusive falou: que poderia ser pago,  que:: 
o religamento seria feito,.. né? 

 7 Op =sim 
 8       

9            
10   
11   
12  

Cl =nós fomos ontem mais ou menos, ah,:: perto de duas horas 
lá:na:: X: da:Gamboa, né?, na Rua Figueira. efetuamos o:- eh - 
mostramos, né? a conta já paga e eles já autorizaram o 
religamento.... só que eles fala:ram.. que .. não ia poder ser 
feito religamento:: eh::: ontem: 

 13 Op =no mesmo dia. 
 14 Cl =é no mesmo dia. °seria no dia seguinte°? 
 15 Op =°sim° 
 16   

17   
18   
19 

Cl =só que até agora, eu. eh::: inclusive eu tô com criança 
peque:na:,  eu estava pensando que eles iam fazer cedo: até 
agora ninguém apareceu? eu gostaria de saber se foi solicitado 
esse: esse:: esse::: religamento?- 

 20 Op =qual o número de cliente da senhora, por gentileza? 

 

 Quando a cliente diz: “nós estávamos com um probleminha aqui no atraso 

de uma conta” (linhas 1 e 2), ela está produzindo um elemento estrutural de 

orientação porque ela está projetando um plano geral que descreve ou mostra uma 

situação que se está vivendo em sua casa e que a partir da qual a ação 

complicadora começa a se desenrolar.  

Mostrada essa cena em plano geral, ela, mudando a projeção e, logo, seu 

posicionamento, passa a exibir uma série de ações que fazem parte do elemento 

estrutural da ação complicadora. Reparemos que esse movimento é acompanhado 

de hesitações e auto-interrupções, o que serve de pista contextual ou marcador 

interacional para a mudança de footing que a partir de então se opera (linhas 3 e 

4). A série se constitui  pelas projeções das cenas do pagamento (linha 4: “foi feito 

o pagamento, tá? de uma delas ontem”), de um personagem falando (linha 5: “e a 

moça inclusive falou que poderia se pago, que o religamento seria feito”), da ida à 

agência da Gamboa (linhas 8 a 9: “nós fomos ontem mais ou menos perto de duas 

horas lá na X da Gamboa, na Rua Figueira), dos personagens mostrando a conta 
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paga (linha 10: “mostramos a conta já paga”) e dos personagens funcionários da 

agência falando, autorizando religamento e prometendo o agendamento do serviço 

(linhas 10 a 12: “e eles já autorizaram o religamento ... só que eles falaram que 

não ia poder ser feito religamento ontem, no mesmo dia, seria no dia seguinte”). 

Terminada a série de projeções acima, ela continua com outras projeções 

que mostram um deslocamento no tempo e no espaço. O tempo da ação 

complicadora agora é o presente e não mais o passado, e o espaço volta a ser o de 

seu domicílio. Essas novas projeções indicam um novo footing do narrador. Desse 

footing, ele projeta um elemento de orientação ou plano geral que descreve uma 

situação em sua casa e seu estado subjetivo de apreensão (linha 16 e 17: 

“inclusive eu to com criança pequena, eu estava pensando que eles iam fazer 

cedo”), projeta uma ação complicadora com oração narrativa (linha 17 e 18: “até 

agora ninguém apareceu”) e, por fim, projeta a última cena da série de ações 

complicadoras, agora no presente: o seu pedido de informação (linha 18 e 19: “eu 

gostaria de saber se foi solicitado esse religamento”). Essa última ação 

complicadora deixa o plot narrativo em aberto, a espera da resposta da operadora, 

é o momento de resolução da narrativa. 

Cabe, finalmente, ressaltar que a projeção dos personagens falando na ação 

complicadora (linhas 5 e 6 e linhas 11 a 12) é o que se chama de fala relatada. 

Essa fala relatada indica um footing do narrador não somente em termos de 

movimentos de projeções, mas também de uma postura da cliente que atribui 

aquelas informações não a si própria, mas aos personagens funcionários da 

empresa, ou seja, não é ela quem fala, é a fala de um personagem entrando em sua 

fala, um fenômeno a que Goffman chama de encaixamento e que origina um 

transplante de estruturas de participação natural de uma certa situação social para 

um ambiente interacional do qual aquelas estruturas não fazem parte. O footing 

assumido pela cliente encaixa a footing assumido pelo personagem, ou seja, a 

cliente anima a fala de uma outra animadora posta como responsável por essa fala. 

Esse fenômeno da fala relatada só é possível porque as narrativas criam um 

universo próprio onde as interações sociais podem se reproduzir. Quando dizemos 

que narrar é projetar um mundo sobre o qual se fala e não onde se fala, estamos 

querendo significar que esse “falar sobre” implica a projeção de uma narrativa 

que, por sua vez  é a criação de um mundo onde, agora, se projetam ações e falas 
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de personagens. O “falar sobre” se transforma então num “falar de onde”. O 

mundo que a narrativa cria é um mundo para o qual se transplantam arranjos 

interacionais que são próprios de um outro tempo, de um outro espaço. Ela é, 

portanto, capaz de reproduzir um encontro interacional, com toda a sua estrutura 

de participação social e formatos de produção de discurso próprios de tal contexto 

interacional.       

No discurso, tempo e espaço, tal como os outros elementos do mundo 

narrativo, também se tornam figuras. A inclusão do tempo presente da interação 

como um elemento estrutural do plot narrativo deve-se ao fato de que a relação 

espaço/tempo não é aquela onde ocorreram fatos supostamente reais ou onde 

ocorre a interação presente, mas aquela relação espaço/tempo que resulta da 

figuração de mundo que as elocuções projetam. O que liga a ação complicadora 

no passado ao momento presente como elemento do plot narrativo é essa natureza 

essencial da linguagem de projetar um mundo.  

Passado quanto presente são, portanto, figurações, projeções. Nessa 

dimensão, se pode reencontrar a sucessão temporal e a relação causal entre os 

fatos, porque na ordem do real é impossível o acesso ao passado, é impossível a 

ligação com o presente, existe um corte radical entre o hoje e o ontem, não dá para 

voltar. Só pelo discurso como recontagem seletiva. 

 Através da cola entre passado e presente, e entre diferentes espaços, que a 

natureza figurativa da linguagem cria, os personagens podem circular no tempo e 

passar de um lugar a outro. Por exemplo, um personagem que apareceu no tempo 

passado pode reaparecer agora no momento presente da interação. É como se a 

cliente, fazendo a sua exposição de motivo, dissesse para a operadora: “aquela 

personagem que apareceu no passado é essa mesma personagem, esse “eu” 

projetado, aqui agora a sua frente.”  

O momento atual da interação como elemento do plot narrativo é a projeção 

de peripécias de personagens que se estendem até o presente, é a projeção de 

elementos orientadores presentes que circunscrevem essas peripécias. É olhando 

para esse quadro de projeções, que o cliente, enquanto narrador, pode assumir um 

determinado footing e projetar um enquadre avaliativo, ou seja, um elemento 

estrutural narrativo de avaliação, seja de fatos supostamente ocorridos no passado, 

seja de fatos que estão ocorrendo no presente.  



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 147 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 
A diferença entre elementos narrativos no passado e o presente como 

elemento ainda narrativo, ou ainda a diferença entre os lugares, só pode ser 

encontrada através de projeções ou figurações criadas pela presença de 

mecanismos lingüísticos de dêixis e de conectores que exprimem relações lógicas 

de tempo e espaço, tais como os tempos verbais, as expressões lexicais de caráter 

adverbial de tempo e espaço e algumas conjunções. Assim é que a presença dos 

dêiticos temporais e espaciais e conectores são pistas lingüísticas que ajudam a 

definir footings do narrador e mudanças de enquadre na narrativa. O exemplo 

abaixo pode ilustrar a presença dos dêiticos e conectores marcando os 

movimentos elocucionais do cliente em sua narrativa. 

 

Atendimento: 18: 
  

 1 Op X fone, Cristy, boa: tarde? 
 2       

3 
Cl boa tarde, Cristy? =Cristy, é::- nós tivemos o nosso:: 

fornecimento de energia interrompido ontem. 
 4 Op = sim 
 5       

6       
7 

Cl = e eu fiz o pagamento aí na agência: , da Barra ... e: tô 
aguardando:: o   o a::- religar:? =já são dezesseis: horas: , e o 
cara me garantiu: que seria:- [feito hoje? 

 8       
9 

Op                                             [qual o número do cliente, por 
favor, para que eu possa [confirmar?  

 

 No fragmento acima, o advérbio de tempo “ontem” (linha 3) marca o fim 

de um movimento narrativo, seguido de um turno de participação mínima da 

operadora. A conjunção “e” introduz o segundo movimento (linha 5: “e eu fiz o 

pagamento aí na agência da Barra”). A locução verbal com verbo principal no 

gerúndio, cuja categoria aspectual é de duração ou visão globalizante (Bechara, 

2000), e a expressão adverbial de tempo marcam o terceiro movimento (linha 6: 

“tô aguardando” e “já são dezesseis horas”). O quarto e último movimento é 

marcado pela conjunção “e” e o advérbio temporal “ontem” (linhas 6 e 7). 

  Tais mecanismos lingüísticos é que podem fazer a diferença entre passado 

e presente. Reparemos nesse exemplo que o tempo presente da interação entra no 

plot narrativo entre orações narrativas, com verbos no passado. O “estar 

aguardando”, do ponto de vista lógico, é uma ação decorrente dos fatos que 

aquelas orações expressam. A narrativa ainda está em progressão, e as ações a que 

as expressões verbais se referem são projeções em andamento. A única forma de 
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diferenciar essas ações no tempo é por meio da presença dos dêiticos, porque tudo 

é uma seqüência amarrada pela natureza figurativa da linguagem. Eles é que 

garantem o momento de virada que todo plot narrativo deve ter, ainda que esse 

momento esteja em aberto aguardando a resolução que possivelmente advenha 

com a resposta do operador na fase de atendimento propriamente dito, no segundo 

slot da interação.  

 
5.2 - A narração: dinâmica, elementos sócio-contextuais e a 
resolução do drama 

 

Conforme temos visto a partir de nossos dados, nesse tipo de contexto de 

encontro de serviço, as narrativas surgem geralmente como suporte de um pedido 

ou como o próprio pedido. Elas visam protegê-lo de uma resposta despreferida ou 

pedir reparo dessa resposta.  

Protegendo ou pedindo reparo, as narrativas mostram um drama que se está 

vivendo a fim de que esse mesmo drama seja resolvido. A resolução desse drama 

depende, portanto, da resposta da operadora ao pedido. Por isso, o momento atual 

da interação inclui e se inclui como um elemento estrutural da narrativa. Esse 

momento incluso faz parte de um elemento da ação complicadora, a resolução, 

que se inicia com a chamada telefônica e se desenrola até o final da interação. 

Vimos que isso era possível por causa da natureza figurativa do discurso que, 

transformando realidades interacionais diversas em figuras, pode encaixar ou 

superpô-las a uma certa realidade interacional.   

Ao se projetar uma narrativa, se está ao mesmo tempo projetando o 

posicionamento daquele que está com a posse da fala no arranjo interacional. Esse 

posicionamento nos dados é o de quem pede alguma coisa a alguém. Mas, nos 

dados, o que faz com que a projeção da narrativa seja a projeção desse tipo de 

posicionamento? O que há nesse drama encerrado pela narrativa e ligado ao 

momento presente, incorporando-o ao plot narrativo, que faz com que se peça a 

resolução desse drama e se evite ou se remova respostas despreferidas? Enfim, 

quais as razões apresentadas para que se evitem ou removam barreiras? 

Nos parece que as respostas se encontram no próprio ato de narrar e no 

mundo que as narrativas encenam. Em nossos dados, a narração traz, para o 
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contexto atual da interação, arranjos interacionais - com suas próprias estruturas 

de participação e seus conseqüentes formatos de produção do discurso - que não 

fazem parte propriamente do contexto em questão. A narração faz surgir 

elementos sócio-contextuais mais amplos do que aqueles diretamente ligados ao 

contexto atual da interação. Parece a revelação de um contexto invisível que aí 

vem se manifestar. 

 Narração aqui não é somente a realização canônica de elementos 

estruturais, mas a realização de diversos atos e projeções implicados no ato de 

narrar e organizados em função de um pedido ou de seu suporte. O que faz com 

que uma narrativa esteja em função de um pedido, e, logo, em função de superar 

respostas despreferidas, progressiva e regressivamente, é a revelação de situações 

e personagens cujos traços de identidade e valores a eles ligados vão além 

daqueles implicados na relação cliente/empresa/operador.  

Com certeza, dados contextuais estritamente ligados à relação 

cliente/empresa estão presentes, e nem poderia deixar de ser assim. Esses dados 

referem-se a direitos e obrigações das partes envolvidas, a cálculos de cobrança e 

a detalhes técnicos inerentes à natureza dos serviços e produtos oferecidos por 

uma empresa de energia. A reportagem a situações e personagens relacionados a 

esses dados se constitui em razões que sustentam um pedido, protegendo-o de 

uma resposta despreferida, como é, por exemplo, uma fala relatada pelo cliente 

que, mostrando um certo encontro interacional anterior entre cliente e empresa 

onde compromissos foram firmados, transfere a responsabilidade pelo que é dito 

aos personagens envolvidos naquele encontro e cria, com isso, uma razão ou 

argumento para seu pedido. Nesse sentido, o cliente se coloca no papel 

interacional de animador e autor, mas não de responsável pelo que é dito. 

O trecho a seguir fornece um exemplo de como elementos narrativos 

refletem aspectos contextuais estritamente ligados à natureza desse tipo de 

encontro de serviço em função de um pedido e sua proteção contra resposta 

despreferida. Trata-se do atendimento 18 já referido mais acima. Ele é um caso de 

reclamação, o que implica pedido de reparo de uma ação da empresa.  
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Atendimento: 18: 
 
(...) 
  4 Op = sim 

 5       
6       
7 

Cl = e eu fiz o pagamento aí na agência: , da Barra ... e: tô 
aguardando:: o   o a::- religar:? =já são dezesseis: horas: , e o 
cara me garantiu: que seria:- [feito hoje? 

 8       
9 

Op                                             [qual o número do cliente, por 
favor, para que eu possa [confirmar?  

 

 

 Esse trecho mostra o cliente, após se projetar  diante do operador como um 

“eu”, cliente, animador, autor e responsável pelo  que é dito a respeito de um 

pagamento (linha 5) se transformar apenas em animador e autor ao se referir, por 

meio de discurso indireto, à fala de um funcionário que, representando a empresa, 

firmou um compromisso com o cliente (linha 7). A fala relatada, transferindo a 

responsabilidade pelo o que é dito por um personagem/funcionário é, pois, 

oferecida como um dos suportes da reclamação.  

Como já dissemos, a projeção dos papéis interacionais e as razões 

apresentadas em proteção a um pedido não procedem, contudo, apenas de 

aspectos contextuais estritamente ligados à relação cliente/empresa/operador. Eles 

procedem também de aspectos contextuais mais amplos, dentre os quais estão as 

situações e personagens que, revelados no ato de narrar, envolvem as relações 

familiares, as situações de dificuldades pessoais e as próprias projeções de “eu” do 

cliente frente ao operador. 

 

5.2.1 - As situações de família 

 

É muito comum, em nosso corpus de dados, o cliente se auto-referir não 

somente em termos de “eu”, mas também de “nós” ou “a gente”, querendo, com 

isso, significar ele e mais aqueles que formam sua família ou seu grupo de 

relações pessoais. Nesse sentido, aparecem personagens como “marido”, 

“esposa”, “mãe”, “filho”, “criança”, “amigo”, etc.  

Quando esses personagens entram em cena fazendo parte de um “nós”, 

aquele que detém a fala é animador e autor, mas não é o único responsável por 

ela. O ente animador e autor representa não somente a si mesmo, mas a alguém 
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mais. Pode ser o caso de uma família inteira a carecer dos serviços e produtos da 

empresa. Pode ser que não se trate de explicitamente apontar para um valor social, 

como implica a noção de família, a fim de fundamentar uma argumentação. Mas 

que existem mais pessoas envolvidas que precisam do serviço e sobre as quais 

recaem os custos da relação com a empresa, isso pode ser demonstrado com o 

exemplo a seguir. 

 

Atendimento: 8 
(...) 
 

 1       
2       
3       
4 

Cl é:: a gente está esperando- que um; técnico de vocês venha aqui pra 
conectar nossa energia, e tinha sido prometido pra ontem. a gente 
°ficou preso° o dia todo ontem?.. pra não aparecer nenhum técnico?[.. 
vo- 

 5 Op                                           [qual o nº do Cliente, por favor? 
 6       

7       
8  

Cl                                           [vou te dar pelo endereço ou então pelo:: 
cep/ pelo:: cpf da minha esposa,..que eu nunca tenho aquele número, 
tá? 

 (...) 
 19   

20 
Op (17.0) realmente consta reprogramação para o dia vinte e seis, o técnico 

não foi ao local ontem, não é isso? 
 21 Cl =Não  foi? 
 22   

23 
Op au – automaticamente? este pedido, senhor, ele é reprogramado para o 

dia seguinte, que seria hoje? (2.0) 
 24   

25   
26   
27   
28 

Cl tudo bem, maluco ? (parece que é uma gíria), você tem como 
confirmar que a pessoa venha? porque >te confesso que eu 
trabalho ela também< (incompreensível) a gente fica preso,> 
porque tem que esperar ele, porque ele tem que fazer uma vistoria 
no apartamento<, 

 29 Op =Sim 
 30   

31   
32 

Cl =fica complicado pra gente ficar o dia todo das oito da manhã   
às às seis da tarde pra descobrir que a pessoa não veio, 
entendeu? 

 33   
34   
35    

Op =correto? o que ocorre, porque é automático. o técnico.. sai com as 
ordens de serviço. então, o que sobrou, o que e ele e ele deixou de fazer 
naquele dia, [é  

 36 Cl        [hum, hum 
 37 Op Repassado para a rua no dia seguinte,[ 
 38 Cl                                                              [hum? 
 39 Op [que seria hoje. já ..saíram até- 
 40   

41 
Cl [então signifi/ significa que hoje ele faria isso mas na parte da manhã 

então? .... 
 

 

 Logo no início da narrativa, o cliente se refere ao personagem que faz o 

pedido através da forma substantiva ou pronominal de tratamento “a gente”. O 

emprego dessa forma pode significar mais de uma pessoa, incluindo a que fala, ou 

significar apenas esta última (Bechara, 2000). Nesse exemplo, parece que o termo 

tem como referência o plural, pois o cliente volta a usá-lo num trecho em que 
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aparecem juntamente os pronomes pessoais “eu” e “ela” (linha 25 a 28: “...te 

confesso que eu trabalho, ela também, a gente fica preso porque tem que esperar 

ele, porque ele tem que fazer uma vistoria no apartamento [...] fica complicado pra 

gente ficar o dia todo das oito da manhã às seis da tarde pra descobrir que a pessoa 

não veio, entendeu?”). Nesse trecho fica evidenciado que o “a gente” refere-se um 

casal (na linha 7, ele menciona a “esposa”) sobre cujos parceiros recaem os custos 

da relação complicada com a empresa.  

Notemos, enfim, que esse custo se agrava na medida em que o cliente revela 

um outro traço de sua identidade, a de trabalhadores que não podem perder o dia a 

mercê da espera pela empresa. Esses traços de identidade mostram as suas 

necessidades e dificuldades pessoais, sendo, portanto, fatores que devem ser 

levados em conta na resposta da operadora.  

O trecho abaixo foi extraído do atendimento 18 já referido. Esse trecho 

refere-se ao momento em que - após o cliente ter narrado, na fase de exposição de 

motivos, o compromisso firmado com a empresa e a sua quebra por parte da 

mesma - a operadora responde com resposta despreferida, e o cliente faz a sua 

réplica a essa resposta. A réplica do cliente é a retomada e a expansão de sua 

narrativa feita na fase de exposição de motivos. Buscando, pois, remover a 

resposta despreferida, o cliente nega essa resposta (linha 50: “não pode”), 

direciona a atenção da operadora para a projeção da narrativa que se seguirá (linha 

50: “olha só”) e começa então a narrar (linha 50 a 54).    

Nessa narrativa, o cliente introduz, como elemento narrativo de orientação, 

a descrição de seu ambiente familiar, onde há a existência de uma “criança 

pequena em casa” (linha 52). A exibição desse contexto familiar, como pano de 

fundo para o evento narrado, serve de suporte para o argumento que sustenta a sua 

negação contra a resposta despreferida. O argumento contra a resposta 

despreferida refere-se ao fato de que ele, ao invés de ter pago a conta em atraso 

em loterias esportivas, pagou a mesma na própria agência da empresa, pois assim 

ele garantiria a certeza da prestação do serviço. Como suporte ou prova de que tal 

fato ou tal preocupação existiu, ele descreve seu ambiente familiar, pois tendo 

uma “criança pequena em casa” que sofrerá com a falta do serviço, ele não 

deixaria de se certificar de que o serviço fosse realmente executado.   

Atendimento: 18: 
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 (...) 

 45   
46   
47   
48   
49 

Op                                                   [i:sso: (incompreensível) só 
que, senhor, realmente: não: consta: a energia - a energia 
consta ligado normal:  =provavelmente a pessoa na agência fez 
o pedido manual pelo- formmlá:rio:,  
[encaminhou para o setor a informação - 

 50   
51   
52   
53   
54 

Cl [não pode?, olha só? eu já fui- eu fui orientado: que não 
deveria  ser pago em loteria esportiva nem nada, exatamente 
por isso? =eu tenho: criança pequena: em casa: =a gente já tá: 
com problema desde: cedo:, mas como:, o horário de vocês é 
até: às dezessete, [e - 

 

 

O fato de que a descrição do ambiente familiar aparece como um elemento 

de argumentação em segundo plano - pois é o argumento do argumento -, não 

diminui em nada a sua importância no que se refere à apresentação de razões para 

a retirada da resposta despreferida. Pelo contrário, a descrição do ambiente 

familiar é oferecida como um suporte de base, como aqueles princípios últimos 

que sustentam uma argumentação (Toulmin, 1964; Alexy, 2001). Esse princípio 

último de argumentação é o que, em última instância, ou em princípio, deve ser 

levado em consideração. 

Dessa forma, é em nome desse princípio que se pede a remoção da resposta 

despreferida. O cliente não está falando em seu próprio nome, mas em nome de 

uma criança pequena em casa. Ou seja, ele não é o único responsável pelo pedido, 

pela narrativa. Existe mais alguém interessado nisso. A exibição da cena de uma 

criança em casa, que sofre, junto com a família, com a falta do serviço, coloca, na 

cena interacional presente do atendimento em questão, não só a fala do cliente, 

mas também “a fala” daquela criança, da sua família. Assim, a projeção de 

elementos contextuais do ambiente familiar torna a narrativa uma projeção 

vinculada ao posicionamento do cliente como aquele que pede porque também 

sustenta posicionamento diante de outros e, por isso, tem fundamentos para tal 

pedido. 

Reparemos, por fim, que a revelação de elementos de identidade ligados ao 

contexto da família influencia na autoprojeção que o cliente faz de si mesmo 

através de mecanismos lexicais. No trecho acima, o cliente, ao se autoprojetar, se 

utiliza do pronome pessoal “eu” duas vezes (linha 50: “eu fui orientado...”; linha 

52: “eu tenho criança pequena em casa...”), mas, logo após exibir a cena familiar, 
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ele se auto-projeta como “ a gente” (linha 52: “a gente já tá com problema desde 

cedo...”). Essa autoprojeção revela que ele não é o único responsável pelo pedido, 

ele é um representante de sua família, fala em nome dela. O falante se divide, 

portanto, em animador, autor e “co-responsável” pelo texto de sua elocução. Além 

dos fatos narrativos ligados estritamente à relação cliente/empresa que vinculam a 

narrativa a um pedido e à proteção ou remoção de respostas despreferidas, há 

portanto os fatos referentes ao contexto familiar pessoal do cliente.  

A análise dos exemplos acima deixa entrever que a exibição do cenário 

familiar e das identidades dos personagens aí presentes está ligada a um drama 

que se estende para além daquele estritamente encenado pelos personagens 

cliente/operador/empresa no momento mesmo da interação mediada pelo call 

center. Nesses exemplos, a exibição desse cenário aponta para as dificuldades 

pessoais do cliente no que se refere a um drama por que passam os personagens de 

sua família, com suas respectivas identidades. Contudo, a projeção de dificuldades 

pessoais não provém somente da exposição de elementos cênicos do contexto 

familiar co-responsáveis pelo pedido de serviço e sua proteção contra respostas 

despreferidas. Outros elemeentos do contexto pessoal também vêm à cena 

presente. 

 
5.2.2 - O dia-a-dia do cliente 

  

O cliente expõe outras identidades e situações sociais de que participa e que 

são fontes de suas dificuldades pessoais, que, por sua vez, vinculam a narrativa 

aos mecanismos de reparo progressivo ou regressivo de respostas despreferidas. 

Conforme nossos dados, esses elementos do contexto pessoal do cliente dizem 

respeito ao mundo do trabalho, ao das ocupações diárias, à saúde, à idade, à 

urgência e aos projetos pessoais, dentre outros. Vejamos alguns casos. 

No atendimento 8 mostrado mais acima, já havíamos mostrado que  o 

cliente exibia um cenário onde, além de figurar sua identidade conjugal, figurava 

também a identidade de si e de sua esposa como trabalhadores, pessoas ocupadas, 

comprometidas com o trabalho, cujo compromisso com a empresa de energia 

acarreta custos que intervêm em sua prática profissional. Vejamos outros casos. 

O exemplo abaixo mostra as implicações das atribulações pessoais do dia a 
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dia do cliente em relação aos custos que o compromisso com a empresa acarreta 

para ele. Trata-se do atendimento 54 já mencionado. Trata-se de um atendimento 

onde o cliente reclama da quebra de compromisso e recebe como resposta 

despreferida a informação de que não consta agendamento marcado para o 

presente dia da interação, só para o dia seguinte. Ou seja, a informação implica 

que é o cliente que está com o erro. 

Atendimento 54 
 

 81   
82   
83   
84   
85   
86   
87   
88   
89 

Cl     [= olha só o que o operador me falou, olha porque.. porque eu 
tive que: .. como eu não, eu não tinha a mar:ca do, .... do aparelho,>  
eu tive que ligar pra ca:as? pra descobrir qual é, < ..ele falou:  se o 
senhor ligar até   as dezesseis horas? o servi, ah.::: vai estar 
programado pra amanhã?, como eu: voltei a falar, eu.. reconfirmei 
isso?, você tem certeza que vai amanhã? porque era indiferente pra 
mim deixar uma pessoa:.hoje, ou amanhã?... o que eu não consigo: 
é administrar a pessoa  no, é, é, presa nesse horário? .. n[é?, é: os 
dois dias? 

 

Tentando provar o contrário, o cliente então, a cada resposta despreferida, 

repete várias vezes trechos narrativos onde se projetam o evento do compromisso 

assumido e as provas de que isso aconteceu. Dentre as provas que ele apresenta, 

ele repete o fato de que para si era indiferente ocupar uma pessoa o dia inteiro 

para receber a empresa, fosse qual fosse o dia da semana; o que ele não consegue 

é ocupar essa pessoa por dois dias (linhas 86 a 88). A pessoa envolvida com as 

atribulações do dia a dia é chamada para testemunhar a seu favor, ou seja, ele, o 

cliente. 

O trecho a seguir, retirado do atendimento 3  já apresentado, mostra a 

cliente às voltas com seu dia a dia, seus planos pessoais e com a situação de 

urgência pessoal provocada por uma falta da empresa que acaba por interferir 

naqueles planos. A base de sua argumentação contra a resposta da operadora é 

justamente essa falta e a interferência que isso produz em seus planos. Parece 

óbvio que a evocação dessa base deveria ocorrer. Contudo, o que nos chama a 

atenção é fato de que, nos momentos finais da interação, o  foco da argumentação 

para o pedido de reparo deixa de ser aquela base – o que, do ponto de vista formal, 

seria suficiente para que a empresa reconhecesse e concedesse o reparo – e se 

concentra sobre a particularidade de sua situação pessoal ligada a seu dia a dia, 

uma dificuldade que ela enquadra como “emergência” duas vezes (linhas 97 e 
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121). Daí que, não obtendo uma resposta satisfatória devido à capacidade restrita 

de decisão imposta pelo contexto do call center à operadora, a cliente busca 

contato pessoal com esta última e pede solução particular e pessoal para o seu 

problema (linhas 119 a 129). 

 

Atendimento 3 
 (...) 

 93    
94 

Cl = você- você poderia me dar um: outro telefone :.. que eu possa falar pra 
resolver esse problema - 

 95 Op = > o único telefone para contato é esse comercial, <senhora? 
 96 Cl ... mas aí:,minha filha, fica: mal? e esse um nove sete? 
 97 Op = emergência: 
 98 Cl .. porque isso é- isso aqui é uma emergência, né? 
 99   

100 
Op = emergência no caso aí...só >vai ao local quando está escapando 

energia para fechar<, senhora.?... 
(...) 

 119   Cl = Nirvana, desculpa eu tá te- te chateando mas-   
 120   Op  = não, senhora, sem problemas? 
 121  

122     
Cl = mas eu tô numa emergência aí, porque vai:- o homem do ba- do 

aparelho chega e °não tem energia para experimentarº? 
 123   

124 
Op .... com certeza:, >eles estarão indo hoje, eu vou pedir para a senhora 

aguardar<, está bem? 
 125 

126  
127   
128 
129 

Cl .... eh- eh-, >não tá bem não?<, eu queria: que esse 
((incompreensível)) tivesse sido feito ontem como vocês 
disseram (3.0)  na realidade:, não tá bem, né? não posso fazer 
nada  nem você, mas .. por favor?, dá um:: dá um  jeitinho pra 
mim? [ .. tá? 

 

 

 No exemplo que segue abaixo e já mostrado mais acima, a cliente, após 

receber resposta despreferida para um pedido realizado na fase de exposição de 

motivos do atendimento, insiste em seu pedido evocando elementos de sua 

identidade de pessoa “sozinha”, “idosa”, que “fraturou uma vértebra” (linhas 12 e 

13). 

 

Atendimento 32 
(...) 

 12   
13    
14   
15   
16 

Cl .... (h) ah meu Deus? , porque eu tou : .. eu sou uma pessoa que 
moro sozinha: , sou idosa : fraturei uma vértebra : ....(fala em 
seqüência em ritmo contínuo mas bem articulado pausadamente) 
tou roubada? (2,0)... não dá um jeito: de mandar uma segunda via 
não, (h) né(h) ? 

 17   
18 

Op = não, dona : - infelizmente não tem como fazer isso pra 
senhora? 
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5.2.3 - A autoprojeção do cliente: o “eu” sofrido 
 
 

 As análises acima sugerem que a inclusão pelo cliente de elementos 

contextuais de seu ambiente familiar, de sua identidade social e pessoal e das 

atribulações do dia-a-dia em sua narrativa na função de pedir ou proteger o pedido 

de uma resposta despreferida apontam para a construção da projeção de um “eu” 

impedido, injustiçado, fragilizado, que sofre diante daqueles elementos 

contextuais de seu dia-a-dia e possivelmente diante dessa relação com empresa. 

 O atendimento 32, conforme ilustrado pelo trecho logo acima, aponta para 

a projeção desse “eu sofredor”. Diante do operador, se autoprojetar como alguém 

que é  “idosa”, “sozinha” e com uma “vértebra fraturada” é a construção de um 

“eu” cuja imagem é de fragilidade e sofrimento, alguém que necessita da proteção 

do outro. Trata-se da apresentação de uma identidade que deve ser levada em 

conta na resposta do operador, tentando fazer com ele não ponha ou retire 

barreiras a seu pedido. A apresentação dessa identidade é uma razão para que se 

atenda ao pedido. 

 Na construção dessa identidade do “eu sofredor”, os elementos descritivos 

de orientação e os elementos de avaliação, internos ou externos, verbais ou supra- 

segmentais, desempenham papel fundamental, criando uma expressão emotiva 

bastante forte, bem marcada. A orientação, a avaliação e os próprios elementos da 

ação complicadora se revestem de profunda carga emocional através da entonação 

bastante expressiva. Se pudéssemos ouvir a cliente narrando, perceberíamos logo 

o teor emocional e, logo, avaliativo  de sua situação pessoal, desse “eu sofredor”. 

A fala da cliente está marcada por prolongamentos, intervalos entonacionais e 

acentuação bem marcada de segmentos fônicos. Esses traços supra-segmentais 

indicam, pois, forte teor avaliativo e emocional. Não é à toa que a cliente se auto-

avalia como alguém que está “roubada”, conforme mais uma vez fragmento 

abaixo (linha 15). 

 

Atendimento 32 
(...) 

 12   
13    
14   
15   

Cl .... (h) ah meu Deus? , porque eu tou : .. eu sou uma pessoa que 
moro sozinha: , sou idosa : fraturei uma vértebra : .... (fala em 
seqüência em ritmo contínuo mas bem articulado pausadamente) 
tou roubada? (2,0)... não dá um jeito: de mandar uma segunda via 
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16 não, (h) né(h) ? 

 17   
18 

Op = não, dona : - infelizmente não tem como fazer isso pra 
senhora? 

 

 

O exemplo abaixo se refere ao atendimento 14, um caso em que o cliente 

telefona para reclamar dos valores cobrados pelo seu consumo de energia. Ao 

pedir verificação desses valores, o cliente ainda na fase de seqüência inserida de 

checagem de dados, insere elementos de sua identidade social revelando a 

imagem de quem vive uma situação difícil e, portanto, um sofredor. O 

apartamento em que reside é “alugado” (linha 6), ele “ganha muito pouco para 

estar pagando aquele preço” (linha 8). 

 

 
Atendimento: 14 
 (...) 

 1       
2       
3 

Cl apartamento duzentos e cinco.(2.5) porque tem que ver isso? daí, pegando: 
pô ((Fala com sotaque regional, algum do nordeste Registra insatisfação. 
Barulho de carros, parece que fala da rua))  

 4 Op (25.3) a conta está em nome? de quem, senhor? 
 5       

6       
7       
8 

Cl tá em nome de Roberto (incompreensível) de Freitas. > tem que tem que tá  
crédito automático< mas só que o apartamento é alugado, entendeu? aí  
nós que tão pagano (.) quer dizer, eu ganho? muito pôco . pa pa mi:: tá 
pagando esse preço.= aí. 

 

5.2.4 - As evocações religiosas 

 

 Evocações e rogações religiosas do tipo “ah meu Deus”, “pelo amor de 

Deus” e “Nossa Mãe”, conforme nossos dados, podem aparecer vinculadas ao 

drama narrativo como aspectos contextuais mais amplos do que aqueles 

implicados na relação estrita entre cliente e empresa. Embora não possamos 

afirmar que as evocações pertençam ao texto narrativo produzido pelo cliente, 

cremos que elas pertencem ao ato de narrar e, parecendo ligadas aos elementos 

narrativos de avaliação, contribuem para a expressão emotiva da identidade de um 

“eu” desesperado e sofredor e, portanto, para o clima emocional da narração. 

Essas evocações, tais quais os elementos narrativos, estão, portanto, ligadas à 

proteção dos pedidos de reparo de respostas despreferidas. 

Embora se possa objetar que essas expressões não sejam verdadeiras 



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 159 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 
evocações ou rogações, sendo apenas locuções interjetivas ou ações instintivas de 

alarme, muito convencionais e muito comuns na expressão lingüística do dia a 

dia, o fato é que, primeiro, as interjeições são elocuções de caráter expressivo-

emocional com contornos melódicos exclamativos (Bechara, 2000) e, segundo, no 

caso das expressões citadas acima, elas demonstram um determinado footing do 

participante interacional que as profere, o enquadre da situação como sendo de 

desespero ou temor, o posicionamento de quem suplica. Projetando um footing e, 

portanto, afetando a estrutura de participação e o formato de produção, a hipótese 

de que nesse momento da interação se está inserindo elementos contextuais outros 

que os estritamente ligados ao contexto do call center é bastante aceitável. 

Estaria-se, pois, projetando na interação, nesse contexto de call center, um 

elemento ritual próprio dos contextos religiosos. É bem possível que, numa 

interação face a face onde o participante fizesse uma dessas elocuções, ele 

juntasse as palmas das mãos em posição vertical e as levasse altura da boca ou aos 

céus, como se tivesse rezando ou evocando a Deus, a Cristo ou aos santos. A 

introdução desse gesto ritual numa interação conversacional comum seria muito 

semelhante aos gestos rituais de “conluio de aparência inofensiva” ou de “jogos 

paralelos” aos quais Goffman (1998b) se refere para mostrar que arranjos 

interacionais inteiros podem ser encaixados numa interação onde o contexto 

natural não é, no caso, o de conluio ou de ausência de participação na interação. 

No caso do conluio de aparência inofensiva, ele fala das piscadelas e cutucões que 

o acompanham obviamente e na presença do excluído; com relação ao jogo 

paralelo, ele fala do gesto de colocar a mão em concha na boca para marcar a 

confidencialidade de uma comunicação, mas neste caso, sem excluir ninguém. 

Em nossos dados, as evocações ou rogações, portanto, aparecem como 

elementos contextuais mais amplos relacionados ao contexto religioso e à 

projeção dos traços de identidade social do cliente, operando em função da 

proteção de um pedido de reparo de resposta despreferida. Abaixo, relacionamos 

três atendimentos já citados onde aparecem as evocações ou rogações ligadas ao 

pedido de reparo. No atendimento 32, a evocação ou rogação aparece na linha 12. 
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Atendimento 32 

 1 Op Xfone Aldo: boa tarde? 
 2       

3       
4       
5 

Cl (...) =° boa tarde° .. escuta:? eu - eu recebi hoje:: uma dívida - 
uma dívida pendente: e:: eu queria saber o seguinte: vocês não 
podem mandar uma segunda via não?, que eu sou uma pessoa 
idosa: ? 

(...) 
 9 Op = não : só na agência da X, senhora? 
 10 Cl .... só lá : ? (lamenta - expressão de lamento) 
 11 Op = só em uma de nossas lojas? 
 12   

13    
14   
15   
16 

Cl .... (h) ah meu Deus? , porque eu tou : .. eu sou uma pessoa que 
moro sozinha: , sou idosa : fraturei uma vértebra : ....(fala em 
seqüência em ritmo contínuo mas bem articulado pausadamente) 
tou roubada? (2,0)... não dá um jeito: de mandar uma segunda via 
não, (h) né(h) ? 

 17   
18 

Op = não, dona : - infelizmente não tem como fazer isso pra 
senhora? 

 

No atendimento 62, a evocação ou rogação aparece na linha 22. 

Atendimento 62 

(...) 

 20   
21 

Op = i:sso: . eu posso solicitar um retorno do técnico:, ele estará 
indo ao local no caso, na segunda-feira: 

 22    Cl .. (h)segu:nda-feira? =[pelo amor de Deus? não tem jeito  
 23 Op                                   [ºi:sso:º 
 24  de ir amanhã? =a minha mãe  tem setenta e sete anos? 
 25   

26   
27   
28 

Op .. não, no caso amanhã não, somente na segunda-feira: no 
horário de oito às dezoito ... que no caso, a escala de serviço de 
amanhã, ela já está fechada, já está concluída. nós não temos 
como: incluir: mais nenhum serviço: 

 29 Cl (2.5) ºham ham:º ... tá bom?. 

 

Retornado ao atendimento 10 abaixo, a evocação ou rogação aparece num 

lugar bem distanciado do texto narrativo que surge na fase de exposição de 

motivos. No caso, ocorre após a resposta da operadora na fase de atendimento 

propriamente dito que se abre em fase de negociação quando a cliente, buscando 

precisão de horário para o cumprimento de serviço, e aquela respondendo com 

uma informação que é por esta percebida como despreferida, replica 

instintivamente com a evocação ou rogação à “Nossa Mãe”.  

Reparemos ainda o seguinte. Primeiro, a narrativa na fase de exposição de 

exposição expressava enfaticamente a demora do serviço e a presença de uma 

criança pequena que, senão por acaso, está chorando em nossa gravação em 

cassete e na sua transcrição integral em apêndice.  E, por fim, há indicadores do 

distúrbio emocional da cliente ao receber a resposta da operadora. As linhas 41 a 

46, mostram a operadora pedindo telefone para contato, e a cliente, aérea, 
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perturbada, não entende o pedido e faz pequenos pedidos de reparo para 

compreender o que se está falando (Begma, 2004): linha 42: “oi?”; linha 44: “que 

que tem?”; e linha 46: “ah, sim, após o quê?”. Essas duas últimas observações nos 

permitem ver a relação do ritual das evocações/rogações com a narração no que há 

de avaliativo, emocional e de dramatização. 

 

Atendimento 10 
 
(...) 

 30 Cl é:: Isaque...(2.3) 
 31   

32   
33 

Op =correto senhora, olha- .. no sistema consta realmente > a 
solicitação  da  senhora programada  para hoje< dia vinte e sete 
do sete ? 

 34 Cl ... sei: 
 35 Op =o técnico estará indo ao local providenciar essa religação 
 36 Cl .... mas ele já está eh é,na rua? 
 37 Op =já saíram? eles saem às oito hora da X.° 
 38 Cl =ah: ta? e a senhora num::- até que horas heim? isso? 
 39 Op até às dezoito .... 
 40 Cl ...° nossa mãe°? (abaixamento da voz) .... 
 41 Op a senhora me atualiza o telefone para contato, por gentileza? 
 42 Cl =o:i?  
 43 Op telefone para contato? 
 44 Cl =que que tem?  
 45 Op [atuali- 
 46 Cl [ah, sim: após o quê? 
 47   

48 
Op não, atuali - no - no cadastro, nós precisamos atualizar o 

telefone para contato? teria como a senhora me atualizar? 
 49 Cl =sim. a senhora, qual o telefone que a senhora tem ? 

 

5.2.5 - O posicionamento do cliente e a humildade 

 

 A projeção de todos esses aspectos contextuais para além do contexto 

estrito da relação cliente/empresa inseridos ou encaixados nesse tipo de interação 

indica um footing de aproximação do cliente em direção ao operador. Contudo, 

essa aproximação é no sentido de um posicionamento, senão de nivelamento de 

poder, de rebaixamento e humildade.  

O caso do atendimento 3 já mencionado é um exemplo muito claro de 

diminuição da força ilocucionária do pedido de reparo dos danos causados pela 

falta da empresa com base em seu direito legítimo e legal de cliente ofendido. 

Após várias tentativas de obter esse direito, com a operadora sempre dando 

respostas despreferidas e apontando para a inflexibilidade do call center e a 

isenção de sua responsabilidade pessoal pelas respostas dadas em sua posição de 
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mera animadora (ela explicitamente se desvincula de sua identidade para com a 

empresa), a cliente admite a disjunção entre a pessoa da operadora e a pessoa da 

empresa e pede, em particular, em conluio, uma solução pessoal da operadora.  

Vejamos os momentos finais da interação onde se expressa a disjunção da 

operadora para com o serviço da empresa e a cliente diminui o peso da imposição, 

se alinha em termos igualitários e pessoais com a operadora e pede a solução 

pessoal para seu problema agora também pessoal. 

 

Atendimento 3 

(...) 

 58 Op (112.0) senhora Valdinéia? 
 59 Cl = sim:, minha filha? 
 60   

61 
Op = o técnico estará indo ao local hoje fazer essa religação da 

senhora:? 
 62 Cl = agora, querida? 
 63 Op sim:? 
 64            

65    
Cl = eu eu confiei, porque outro dia eu precisei daí da companhia. e fui atendida 

IMEDIATAMENTE? baseada ne:ssa precisão,  
 66    Op = sim:?      
 67        

68       
69 

 = ne:ssa, responsabilidade, eu contratei; o pessoal da Firma pra instalar o 
aparelho hoje? ... então, eu esperei o dia inteiro ontem (2.0) que vocês 
fossem co- conforme vocês combinaram.? 

 70    Op = sim? 
 71  Cl = e agora, como é que fico? 
 72 Op .. (h) mas aí, no caso, os técnicos da firma já chegaram? 
 73 Cl = não? mas eles vão chegar entre: oito e seis horas da tarde? 
 74   

75 
Op = sim: .. então, antes disso  o - a equipe já está no local, 

senhora? 
 76    Cl = mas minha querida che - se a Brás- se a Firma chegar antes?  
 77 Op (1.5) aí::, [senhora? a.o. 
 78 Cl                 [como é que eu fico? 
 79 Op ((tenta interromper)) aí:: - 
 80       

81 
Cl (continua)) mas aí, a responsabilidade .. vocês- vocês tinham que 

cumprir a palavra empenhada? 
 82   

83    
84   
85 

Op = sim, senhora? o que ocorre? > =sua solicitação consta no 
sistema e foi encaminhada para o setor responsável? =quem 
programa essas ordens de serviço para a rua, não somos nós?<, 
[nós - 

 86   
87 

Cl [tudo bem?, mas eu eu ten tenho  que - eu só posso falar com 
você?[ eu eu preciso 

 88 Op           [si::m? justamente - 
 89 Cl de uma solução ..    [porque .. - 
 90   

91    
92  

Op      ((interrompe)) [>a informação que posso passar pra senhora 
no momento  é  que eles estarão indo hoje, segundo 
informação?< 

 93   
94 

Cl = você- você poderia me dar um: outro telefone :.. que eu possa falar pra 
resolver esse problema - 

 95 Op = > o único telefone para contato é esse comercial, <senhora? 
 96 Cl ... mas aí:,minha filha, fica: mal? e esse um nove sete? 
 97 Op = emergência: 
 98 Cl .. porque isso é- isso aqui é uma emergência, né? 
 99   Op = emergência no caso aí...só >vai ao local quando está escapando 
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100 energia para fechar<, senhora.?... 

 101   Cl = e esse zero oitocentos dois quatro zero um nove sete? 
 102 Op = >sim? ele é setor de emergência?<  
 103 Cl (3.0) você não tem,co- como encaminhar isso aí? 
 104   

105 
106 

Op = bom, a informação, que eu recebi do setor quando eu pedi um 
momento para a senhora, era que a sua ordem de serviço está  na rua 
hoje?.... 

 107  
108 
109 
110 
111   
112 

Cl (2.5) mas vocês tinham que ter mais responsabilidade, dar uma 
informação correta? porque essa informação que você está me 
dando agora, me foi dada anteontem?, e ontem seria instal- seria 
.. deslacrar esse negócio: .... e a gente confia e fica: na 
mão?(4.0) vê- vê se você ah: agiliza aí, fala com-co o pessoal da 
rua pra- 

 

À linha 59, após a operadora chamar a cliente para lhe dar a resposta da fase 

de atendimento propriamente dito, esta trata àquela como “minha filha”, numa 

atitude bem informal e denotadora de simpatia e afiliação.  Após a resposta 

despreferida (linhas 60 e 61), a cliente trata a operadora de “querida” (linha 62), 

agora numa atitude de confronto e conflito. Sabemos como é comum no Brasil o 

uso de palavras como “amigo”, “irmão”, “meu tio/minha tia” numa interação onde 

sequer as pessoas se conhecem (Resende, 2002). Como se vê o uso de termos 

como esses denota informalidade, mas nem sempre indicam cordialidade. Pelo 

contrário, podem indicar uma ação violenta, antipática, como é antipático o “você 

sabem com quem está falando?” (DaMatta, 1997).  

Com esse “querida”, a cliente sinaliza que ela não foi inteiramente 

contemplada com a resposta da operadora. A expressão ganha um conteúdo 

adversativo e, antes que afetividade, sinaliza muito mais uma repreensão. O 

chamamento de “querida”, pois, inicia o pedido de reparo da resposta despreferida 

com forte peso de imposição. 

A cliente prossegue então com uma narrativa (linhas 64 a 71). Volta a narrar 

o compromisso firmado, só que acrescentando eventos anteriores a esse 

compromisso relativos à mesma empresa de energia. Essa narrativa retoma dois 

pontos contextuais expressos na narrativa da fase de exposição de motivos. 

Enquanto aquela desenvolvia o compromisso assumido, ratificado por falas 

relatadas, e a contratação de uma outra empresa sob a confiança naquele 

compromisso, esta narrativa retoma essa questão e acrescenta um episódio que 

projeta a origem dessa confiança, ou seja, a prontidão, a precisão e a 

responsabilidade com que foi atendida naquele episódio. 
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Projetada a origem e os elementos de confiança como um pano de fundo, a 

cliente passa a projetar o episódio de negócios com a segunda empresa e o 

episódio de espera fundado no compromisso assumido e da confiança nesse 

compromisso. A narrativa termina com um clímax avaliativo, projetando o tempo 

presente da interação como um momento de embaraço e provavelmente de danos. 

A projeção do “eu” aqui é a de um “eu” traído, desamparado (linha 71). 

A operadora então questiona tentando minimizar o sentido de dano causado 

conforme o sugerido pela cliente (linhas 72 a 75). A cliente encurrala a operadora, 

que se escusa, “lava as mãos” (linhas 77 e 79). A cliente acusa a empresa, 

incluindo a operadora, de falta de responsabilidade. Reparemos que ela usa a 

forma de tratamento “vocês”, no plural (linha 80). A operadora responde a essa 

acusação com mais escusa e disjunção entre ela (ou seu setor) e os demais setores 

da empresa (linhas 82 a 88).  

A cliente reconhece que está falando com dois participantes, a operadora  

como simples animadora e a empresa como personagem circunstante e 

responsável pela resposta padrão dada pelo sistema informatizado, fatos que 

englobam o que Oliveira (prelo) chama de “animação” e “fala encaixada”. 

Contudo, a cliente adverte que o único veículo dessa comunicação é a operadora 

(linhas 86 e 87).  A operadora prossegue com resposta despreferida (linhas 90 a 

92). 

Após mais tentivas de negociação, volta a avaliar negativamente repetindo 

elementos das narrativas anteriores, como desabafo pessoal, a enganada, a 

injustiçada, volta a falar diretamente com a operadora, pedindo solução pessoal 

(linhas 107 a 118). 

O último trecho da interação mostrado mais abaixo ilustra o momento em 

que a operadora muda completamente de postura, saindo da imposição e passando 

ao rebaixamento, buscando nivelar, igualar sua posição pessoal em relação à da 

operadora. Ela faz essa busca de maior aproximação e intimidade procurando 

saber o nome da operadora (linha 117), baixa o tom das acusações, se torna 

humilde pedindo desculpas à pessoa da operadora e enquadra avaliativamente a 

situação atual como dramática, de emergência, de embaraço (linhas 119 a 122). 

Com nova resposta despreferida da operadora (linhas 123 e 124), a cliente 
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muda o tom novamente e faz um desabafo em tom acusatório.  Contudo, logo a 

seguir, ela baixa o tom novamente, assume cumplicidade com operadora na base 

da falta de poder de ambas, pede por favor, pede jeitinho à pessoa da operadora, 

irmanada agora com “sua amiga” (125 a 129). 

 

Atendimento 3 

(...) 

 113  
114 

Op = (interrompe) >sim, senhora? já está sendo providenciado, já está 
sendo tomada as as providências necessárias 

 115 Cl (1.5) pra me atender, né? 
 116 Op = si:m: 
 117 Cl ... bom, como é seu nome? 
 118 Op = Nirvana 
 119   Cl = Nirvana, desculpa eu tá te- te chateando mas-   
 120   Op  = não, senhora, sem problemas? 
 121  

122     
Cl = mas eu tô numa emergência aí, porque vai:- o homem do ba- do 

aparelho chega e °não tem energia para experimentarº? 
 123   

124 
Op .... com certeza:, >eles estarão indo hoje, eu vou pedir para a senhora 

aguardar<, está bem? 
 125 

126  
127   
128 
129 

Cl .... eh- eh-, >não tá bem não?<, eu queria: que esse 
((incompreensível)) tivesse sido feito ontem como vocês 
disseram (3.0) na realidade:, não tá bem, né? não posso fazer 
nada nem você, mas .. por favor?, dá um:: dá um jeitinho pra 
mim? [ .. tá? 

 130 Op           [correto: 
 131 Cl ... até logo? 
 132  

133 
Op = a X fone agradece. tenha um bom dia?senhora? ((parece com um ar 

de riso)) 
 134 Cl ... bom dia.. té lê- tá legal, >tchau<? 

 

 

Esse último movimento de baixar o tom, se irmanar, buscar cumplicidade e 

pedir solução pessoal pelo jeitinho define o footing de humildade. Esse footing de 

humildade e cumplicidade é a projeção de um arranjo interacional que não é o 

próprio desse contexto formal que é o call center. É quase como se fosse um ritual 

de conluio. Se imaginássemos uma situação como essa numa interação face a 

face, veríamos a cliente tentar abraçar ou falar ao “pé do ouvido da operadora”, 

simulando intimidade e evitando que outros vissem ou ouvissem que se trata de 

um pedido de privilégio fundado na pessoa que se encontra necessitada.   
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6  - O JEITINHO BRASILEIRO 

 

Nas análises precedentes, vimos que as narrativas, em função de um pedido, 

protegendo-o de resposta despreferida ou buscando removê-la, mostram um 

drama que se está vivendo a fim de que esse mesmo drama seja resolvido. Esse 

drama, portanto, se estende até o momento atual da interação que, por isso, inclui 

e se inclui entre os elementos estruturais da narrativa. Isso é possível porque o 

discurso, dada sua natureza figurativa, transforma realidades interacionais 

diversas em figuras, podendo assim encaixá-las ou superpô-las numa outra 

determinada realidade interacional.  

Nesse processo de figuração, encaixes e superposições, mostramos que o 

narrador/cliente, a fim de evitar ou remover respostas despreferidas, através 

projeções criadas na e pela narrativa, insere, no contexto atual da interação, 

elementos sócio-contextuais mais amplos do que aqueles diretamente ligados a 

esse tipo de contexto, técnico-burocrático. Nessa inserção, revelam-se situações e 

personagens cujos traços de identidade e valores a eles ligados vão além daqueles 

implicados na relação cliente/empresa/operador. 

Vimos que, em nossos dados, esses elementos sócio-contextuais mais 

amplos referem-se às situações de família, às atribulações do dia a dia, ao “eu” 

barrado, injustiçado e sofrido, às evocações religiosas e ao posicionamento 

pessoal de aproximação, humildade e igualdade do cliente frente ao operador. 

Ora, a inserção desses elementos no contexto de call center parece se relacionar a 

um drama, a um ritual, a que a literatura sócio-antropológica tem se referido como 

um traço específico da cultura brasileira, o “jeitinho brasileiro” (Barbosa, 1992).  

Em nossos dados, parece que há indicações da presença de elementos 

ideológico-comportamentais e mecanismos de ritualização que, conforme 

DaMatta (1997), comparecem e formam a base estrutural das três grandes formas 

rituais de congraçamento do povo brasileiro, a parada militar do Sete de 

Setembro, as procissões e o carnaval. Além disso, o surgimento de narrativas de 

acordo com nossos exemplos parece se conformar ao que Lívia Barbosa chama de 

a “gramática do jeitinho” . 

Conforme DaMatta (1997, 2001), a “casa” e a “rua” são duas categorias 
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básicas do universo social brasileiro, e os valores ideológicos e morais a elas 

relacionados tecem a malha de nossa sociedade e atravessam deslocadamente 

estas três grandes formas de ritual de congraçamento do povo brasileiro, o 

carnaval, as procissões e as paradas militares do Sete de Setembro, essas formas 

dramatizadas num desfile de aspectos de identidade da cultura nacional. Isso quer 

dizer que esses rituais são atravessados pelos dramas sociais do dia a dia ao 

mesmo tempo em que marcam e destacam, de seu lugar, justamente aquela 

oposição básica da rotina brasileira. É por marcar e destacar de seu contexto 

ordinário, que se tornam dramatizações extraordinárias, rituais que revelam a 

identidade (ou identidades) do tecido cultural.  

Segundo o autor, os deslocamentos nessas dramatizações correspondem a 

três mecanismos pelos quais se pode ritualizar. No carnaval, o deslocamento é 

feito pelo mecanismo da inversão; na parada militar, pelo reforço ou repetição; e 

nas procissões, pela neutralização, o meio caminho entre o reforço e a inversão. 

Ou seja, no carnaval, as relações entre casa e rua (assim como pessoa e indivíduo, 

pobre e rico, homem e mulher e outros pares de opostos) se encontram invertidas, 

transfiguradas; na parada militar, as diferenças entre casa e rua se encontram 

reforçadas; e nas procissões, essas diferenças se encontram neutralizadas, a rua 

habita a casa e esta habita a rua , os seres do alto vêm a terra ao mesmo tempo em 

que os seres da terra vão aos céus. 

Esses rituais e a oposição casa/rua como categorias básicas de nossa 

sociedade trazem consigo a ambigüidade ideológica de nosso sistema social, entre 

o individualismo da sociedade ocidental moderna e  a hierarquia  das sociedades 

tradicionais arcaizantes, enfim, entre as categorias de indivíduo e pessoa. De 

acordo com a situação, onde surge um conflito ou um drama social, os 

personagens de nossa sociedade costumam migrar da posição de indivíduo para a 

posição de pessoa, e da posição de pessoa para a posição de indivíduo (DaMatta, 

1997: 226; Barbosa, 1992: 36-37).  

O câmbio entre indivíduo e pessoa, e vice-versa, é o que ocorre, por 

exemplo, nas situações mais ordinárias dos grandes centros urbanos brasileiros 

onde surge o antipático “você sabe com quem está falando?” ou, “inversamente”, 

o simpático “dá um jeitinho”. O que se verifica nessas situações é um 

deslocamento de posições. É esse deslocamento, através de reforço, inversão ou 
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neutralização, que faz com que esses dramas ordinários se transformem em rituais, 

marquem posições. Como diria DaMata, são as situações ordinárias no dia a dia 

de uma cultura se rebatendo nos grandes rituais, e esses, por sua vez, se rebatendo 

no ordinário, deslocando, destacando, marcando identidades.  

 

6.1 - As narrativas como mecanismos rituais de inversão e 
neutralização 

 

Parece que são essas formas de deslocamentos que ocorrem na projeção das 

narrativas em nossos dados. Nelas, há indícios da atuação dos mecanismos de 

inversão e neutralização, ritualizando essa passagem do impessoal para o pessoal. 

Pela narrativa, o cliente sairia, então da posição de quem ocupa a categoria de 

indivíduo para a ocupar a posição de pessoa. Em nossos dados, “inverter” essas 

posições é buscar “neutralizar” a separação radical que o call center, pela sua 

lógica racional e impessoal, impõe entre essas duas categorias. Ou melhor, o call 

center tende a reconhecer somente o indivíduo, o cliente. Buscar então ocupar a 

posição de pessoa é tentar “inverter”  e “neutralizar” essa lógica impessoal. 

Vejamos o caso do atendimento 32 já referido. 

 

Atendimento 32 

 1 Op Xfone Aldo: boa tarde? 
 2       

3       
4       
5 

Cl (...) =° boa tarde° .. escuta:? eu - eu recebi hoje:: uma dívida - 
uma dívida pendente: e:: eu queria saber o seguinte: vocês não 
podem mandar uma segunda via não?, que eu sou uma pessoa 
idosa: ? 

 6 Op = é de que mês senhora, essa dívida? 
 7       

8 
Cl = qui   tá escrito, tá escrito  assim: .. total da dívida: é treze: = é  

no mês dez? .. tá  dez: de - da –de noventa e nove : 
 9 Op = não : só na agência da X, senhora? 
 10 Cl .... só lá : ? (lamenta - expressão de lamento) 
 11 Op = só em uma de nossas lojas? 
 12   

13    
14   
15   
16 

Cl .... (h) ah meu Deus? , porque eu tou : .. eu sou uma pessoa que 
moro sozinha: , sou idosa : fraturei uma vértebra : ....(fala em 
seqüência em ritmo contínuo mas bem articulado pausadamente) 
tou roubada? (2,0)... não dá um jeito: de mandar uma segunda via 
não, (h) né(h) ? 

 17   
18 

Op = não, dona : - infelizmente não tem como fazer isso pra 
senhora? 
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Nesse exemplo, a cliente, tendo uma dívida pendente com a empresa, pede 

segunda-via do impresso de cobrança e fornece como razão desse pedido o fato de 

ser uma pessoa idosa (linhas 2 a 5). Antes de responder a esse pedido, o operador 

checa a data dessa pendência (linha 6). A checagem de dados e informações é um 

procedimento da burocracia do call center. A informação fornecida pela cliente 

não habilita ao sistema informatizado reconhecer o seu pedido e como uma 

operação válida ou possível. Assim, pela lógica racional do sistema, o pedido é 

inexcusavelmente negado (linha 9).  

A cliente, então, busca inverter e neutralizar essa lógica, insistido com um 

apelo para que se considere a sua situação de “pessoa” idosa, sozinha e com uma 

vértebra fraturada (linhas 12 a 16). Através do processo de figuração pela 

narrativa, o deslocamento desses traços de identidade social para o contexto de 

call center é um modo de ritualização que tenta inverter o tipo de relação imposto 

pelo call center. A cliente recusa a máscara do indivíduo ao tentar substituí-la pela 

máscara da pessoa. Contudo, o sistema, desconhecendo as razões emotivas, 

pessoais, dessa máscara, nega, pois (linhas 17 e 18).  

Não se trata, como já dissemos, só de um mecanismo ritual de inversão, mas 

de neutralização também. Reparemos que a cliente evoca a Deus (linha 12). Como 

diz DaMatta (1997: 104-106), as procissões são rituais operados pelo mecanismo 

de neutralização, pois é pelos santos que se anulam as diferenças. Vai-se ao céu 

para que Deus intervenha cá na terra, se estabelece a sua “autoridade” separada 

para igualar, juntar a todos sem distinção. Evocar a Deus é buscar a identidade 

entre os homens, tornando a todos, pessoas, pertencentes ao mesmo rebanho, à 

mesma cultura, unidos pela mesma crença. 

Repetimos aqui um argumento esboçado anteriormente. 4A objeção de que a 

evocação a Deus em casos como esse é uma simples interjeição, um ato 

irrefletido, instintivo, diante de uma situação desesperadora, não sendo, portanto, 

uma estratégia de persuasão e de envolvimento, seria válida se não soubéssemos 

que as interjeições equivalem a orações inteiras e se deixássemos de perceber que 

são uma forma ritual de expressar emoções, pois muitas delas possuem  um 

caráter altamente convencional  (Bechara, 2000: 330-332). Enfim, as interjeições, 

de qualquer modo, são projeções e definem, por isso, um footing. 

                                                
4 Ver seção 5.2.4 
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Ora, os rituais são altamente convencionais, um ato colocado em destaque, 

em situação especial. Possivelmente, em interação face a face, poderíamos 

observar o falante, ao projetar o que estamos chamando de evocação, justapor as 

palmas das mãos e dirigi-las aos céus, num gesto que se desloca dos ambientes 

religiosos para um ambiente ordinário do dia a dia, tal como aponta Goffman 

(1998: 94) ao ser referir aos deslocamentos e encaixes de estruturas de 

participação para um contexto que não o próprio daquelas estruturas. 

Abaixo, indicamos um outro caso, bastante parecido com o ilustrado acima. 

Trata-se do atendimento 62, também já citado. Nesse caso, o cliente pede um 

serviço, ao qual a operadora concede, mas cuja promessa se restringe ao sistema 

de agendamento da empresa (linhas 20 e 21). O cliente reage à resposta da 

operadora, pedindo exceção à data do agendamento imposto em nome de “Deus” 

e sua mãe, uma senhora idosa de “setenta e sete anos” (linhas 22 e 24). A esse 

pedido de consideração em respeito a uma pessoa idosa e sob os olhos de Deus, a 

operadora nega em nome do sistema de atendimento da empresa, pois a “escala de 

serviço de amanhã já está fechada” e não há “como incluir mais nenhum serviço” 

(linhas 25 a 28).   

 

Atendimento 62 

(...) 
 20   

21 
Op = i:sso: . eu posso solicitar um retorno do técnico:, ele estará 

indo ao local no caso, na segunda-feira: 
 22    Cl .. (h)segu:nda-feira? =[pelo amor de Deus? não tem jeito  
 23 Op                                   [ºi:sso:º 
 24  de ir amanhã? =a minha mãe  tem setenta e sete anos? 
 25   

26   
27   
28 

Op .. não, no caso amanhã não, somente na segunda-feira: no 
horário de oito às dezoito ... que no caso, a escala de serviço de 
amanhã, ela já está fechada, já está concluída. nós não temos 
como: incluir: mais nenhum serviço: 

 29 Cl (2.5) ºham ham:º ... tá bom?. 

 

 Como se pode observar, a estratégia de inserir, através de projeções 

narrativas, um elemento pessoal  e religioso dentro de um contexto impessoal, 

buscando inverter e neutralizar a sua lógica, falha, pois essa lógica é inflexível. 

 Abaixo, ilustramos mais uma vez a tentativa de inversão e neutralização da 

lógica da burocracia do call center. Trata-se do atendimento 34, já referido. A 

cliente está solicitando um produto cuja entrega só é possível em sete dias úteis. 
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Ela já conhece esse sistema de entrega da empresa. Não obstante, ela quer reduzir 

esse prazo. Para isso, a cliente assume determinados footings. Primeiro, busca se 

aproximar da operadora através da projeção de um pedido para fazer uma 

pergunta (linhas 38 e 39). Em segundo lugar, ela faz uma explanação, ou seja, 

uma descrição de sua rotina familiar (linhas 41 a 43). Em terceiro, ela projeta uma 

pergunta de checagem, própria dos mecanismos de pré-pedidos (linhas 44 e 45). 

Em quarto, ela narra ou explana um plano de viagem de sua família e a situação 

daí decorrente (linhas 47 e 48). Por fim, ela projeta, como elemento estrutural 

complicador inserido naquela narrativa, um pedido na forma de uma pergunta 

sobre a possibilidade de antecipar o prazo de entrega do produto (linhas 48 a 50). 

   

Atendimento 34 

(...) 

 38   
39 

Cl  ah: é meia. tudo bem. o meu é que está ilegível pra mim (7.0) deixa eu 
te perguntar uma coisa? 

 40 Op pois não ? 
 41   

42   
43   
44   
45 

Cl = é: .. no caso, eu e meu marido a gente trabalha fora: né? e: e só tem uma 
pessoa que fica lá em casa segundas quartas e sextas, tá? bom no caso 
segunda feira, a pessoa vai tá lá pra receber a visita desse funcionário da X, 
né? só que aí a instalação, depois que a gente der o ok, acontece mais ou 
menos sete dias úteis, não é isso? 

 46 Op = de sete a dez dias úteis, exatamente. 
 47   

48   
49   
50  

Cl = sete dias úteis..  o que que acontece? nós vamos viajar no dia sete: de 
agosto : .. (h) e aí não vai ter ninguém lá em casa? .. há possibilidade de 
nós agendarmos a data, é a ida dessa pessoa pra instalar o novo 
equipamento, antes de antes desta data? 

 51   
52  

Op .... senhora: , é :: °eu creio que até o dia sete de agosto não deve ter 
completado os – sete ou dez dias úteis° ? 

 53   
54 

Cl = eu sei meu amor: e mas eu tou te falando pra - se não dá pra 
gente: .. ad[ministrar- 

 55   
56   
57   
58   
59 

Op                 [eu não tenho - eu não tenho como dar informação com 
relação a isso? ..  porque: , no caso é realmente:  de sete a dez dias 
úteis. então quanto a isso, nós aqui não temos nenhuma influência : 
, porque quem agenda: a a a instalação: é o setor responsável pela 
companhia: e não nós. 

 60   
61   
62   
63   
64   
65 

Cl .. ta? só um minutinho, tá? [será?: (fala com o marido: ela não pode nenhuma 
garantia pra gente que essa visita vai ser antes da data porque não é ela que 
faz essa agenda, é outra área que faz. é melhor então fazer depois, né? não 
não tem. ela falou que não tem como). então meu amor: olha só: eu 
agradeço: a tua atenção: mas eu vou deixar pra tá fazendo isso quando eu 
retornar da viagem ? 

 66 Op = tudo bem ? 

  

Toda a seqüência de projeções citadas acima vai de encontro ao que seria 

lógico do ponto de vista do call center. Primeiro, há toda uma indiretividade, uma 

busca de aproximação e preparação do pedido, buscando evitar o confronto ou a 



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 172 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 
imposição. Em segundo lugar, há a projeção de elementos contextuais pessoais de 

sua família que vão para além daqueles estritamente ligados ao contexto do call 

center. Nos parece que a cliente se dirige não a uma simples animadora, 

representante do sistema, mas a uma responsável que, podendo entender as suas 

razões pessoais, poderia também decidir em seu favor. 

Não há, neste exemplo, o apelo ao religioso, mas há a busca de inserção do 

elemento pessoal e particularizante a fim de se ultrapassar a barreira do sistema 

inflexível de agendamento e assim atender aos interesses pessoais e particulares 

da cliente. Essas projeções tentam inverter os papéis e assim neutralizar o ritual 

separador, individualizador, do call center. O pedido da cliente é obviamente 

negado, pois o sistema inflexível não reconhece essa forma de dramatização da 

cliente. O sistema desfaz o que os mecanismos do jeitinho tentam fazer, ou seja, a 

superposição, pelas projeções desse drama, entre as categorias de indivíduo e 

pessoa, invertendo-as e neutralizando as suas diferenças.  

 

6.2 - A apresentação da identidade e a busca da solidariedade 
 

 Conforme DaMatta (1997: 181/207), o “você sabe com quem está 

falando?” é um rito porque é uma forma de marcar ou destacar as posições e 

identidades sociais envolvidas numa situação de conflito entre duas pessoas. E 

porque, junto com essa elocução verbal tão convencionalmente reconhecida pelos 

brasileiros, geralmente envolve uma outra ação teatral e também convencional, a 

chamada “carteirada”. 

 Junto com a frase antipática, geralmente se mostra a “carteira de 

identidade” para se comprovar a posição social superior daquele que está sendo 

impedido ou sendo posto na condição anônima de indivíduo por alguém 

supostamente considerado inferior. Então, mostrar a identidade é marcar os 

lugares, estabelecer domínios e, antes de mais nada, separar posições. 

 A nossa análise das narrativas em nosso corpus de dados vem indicando 

que as suas projeções servem à expressão do jeitinho e que revelam uma situação 

dramática cuja resolução passa também por uma espécie de “carteirada”, mas não 

aquela antipática, arrogante, separadora. Trata-se de uma carteirada que não 

separa quem é quem no mundo do anonimato da individualidade. Antes, a 
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apresentação da identidade pela narrativa é um ritual de aglutinação. Se elas 

marcam uma identidade, estabelecem um domínio, não é para submeter alguém 

pela violência do “você sabe com quem está falando?”, mas para sair do 

anonimato pela aglutinação e, assim, se estabelecer a complementaridade de quem 

necessita do outro, de uma pessoa que entenda a situação de quem pede jeitinho. 

Pela apresentação da identidade se busca a solidariedade. 

As narrativas parecem, pois, um lugar para a apresentação da identidade 

como forma de se buscar a solidariedade, o compadecimento. Elas seriam uma 

forma de ritualizar essa passagem do indivíduo à pessoa. Pela pessoa é que se 

pode criar o sentido da irmanação, tornar a relação complementar, ao invés da 

relação simétrica que o individualismo implica.  

Daí que, nos exemplos que temos fornecido, os clientes incluem em sua 

narrativa elementos de identidade social que vão além dos elementos contextuais 

estritamente ligados à relação cliente empresa. Assim, por meio da narrativa, se 

desloca, para o contexto atual da interação, o mundo pessoal da família, do 

sofrimento, das atribulações diárias e das situações particularizantes em que o 

cliente se encontra. Trata-se de expor a identidade do “eu” sofrido, daquele que, 

uma vez conhecido, passa a ser o “eu” amigo, capaz de solidarizar-se, condoer-se 

e suscitar a boa vontade.   

No exemplo abaixo, mostramos um caso de atendimento onde o cliente faz 

menção a laços de família e de amizade. Embora essa menção não se refira a esses 

tipos de laços com a própria operadora, o cliente tenta mostrar como ele é 

solidário, como ele tem laços de amizades que podem resolver a sua situação. É 

como se o cliente estivesse convidando a operadora a participar desse clima de 

solidariedade e comunhão.  

 

Atendimento 73 
 (...) 

 10    
11 

Op (5.0) só um momento? (16.0) senhor? é Recreio dos Bandeirantes? ou a 
Barra da Tijuca? 

 12 Cl = Barra da Tijuca (11.0) bloco: dois, eu falei pra você, né? 
 13 Op ..Como? 
 14 Cl = é bloco dois, eu falei com você, né? 
 15 Op ... bloco dois? 
 16   

17 
Cl = isso: (33.0) cinqüenta reais a senhora à toa, é restaurar a energia: 

(fala com alguém, mulher) 
(...) 

 28 Op (93.0), senhor qual seria seu ce-pe-efe:? 
 29 Cl .. não é meu não?,  no nome da pessoa que vai ficar? 
 30 Op .. ah: certo? .... qual seria o ce-pe-efe da pessoa? 
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 31 Cl = é oito, oito, meia: 
 32 Op .. oito oito meia: 
 33 Cl .... é: nove quatro um 
 34 Op = nove quatro um 
 35   

36   
37    
38     

Cl = três cinco sete:, oito sete .... é que não pode ficar no meu nome 
que não tá-  eu tenho só a procuração do apartamento↓  não 
tenho- não tá em meu: nome: o apartamento↓,  no nome da 
minha irmã.  

 39 Op .. ah: correto:, esse seria o::: o ce-pe-efe da sua irmã:, então? 
 40   

41 
Cl = isso:, da minha irmã: que ela mora muito longe daqui, não tem 

condição nenhuma dela resolver isso? 
 

 

 Embora o exemplo acima não apresente narrativas no sentido tradicional, 

com orações narrativas no passado, ele apresenta elementos descritivos tais como 

apareceria numa narração daquele tipo. Ele serve como um bom exemplo para 

mostrar como a apresentação de identidades sociais serve como estratégia de 

promoção da solidariedade e de amizade.  

Reparemos de início, que o cliente busca ser solidário com a operadora ao 

fornecer informações suplementares à operadora sem ter sido solicitado (linha 14: 

“bloco dois, eu falei com você, né?”). Mais abaixo, o cliente fornece mais 

informações adicionais sem que tenha sido solicitado. Dessa vez ele 

descreve/narra que o apartamento é de sua “irmã” e que ela “mora muito longe 

daqui, não tem condição nenhuma dela resolver isso” (linhas 40 e 41). 

No trecho abaixo, do mesmo atendimento ainda, , o cliente, através de um 

elemento narrativo/descritivo, mostra uma relação de amizade que, vindo a calhar 

(“inclusive”), poderia resolver logo a sua situação problemática, desde que, como 

é insinuado, ele tivesse o serviço logo para o dia seguinte. Trata-se de um 

“amigo”, “engenheiro”, que estará no apartamento nesse dia. A operadora 

simplesmente ignora tal insinuação (linha 69 a 71). 

 

Atendimento 73 
(...) 

 65 Op Senhor o senhor sabe me informar se tem é aparelho no local? 
 66   

67 
Cl tem mas está desligado ainda, estou esperando instalar a energia pra ligar o 

aparelho, por enquanto não tem nada instalado lá 
 68 Op Certo 
 69   

70   
71 

Cl e inclusive se conseguisse instalar esse energia amanhã, eu tou eu tou 
cum o engenheiro lá amanhã no local, um amigo meu estará no local 
amanhã, ele instalaria pra mim o aparelho 

 72 Op (...) o senhor gostaria de anotar o número do Cliente? 
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Tais apresentações de identidade por meio da exibição de laços de família e 

de amizade estão em função de marcar valores como parentesco, amizade e 

solidariedade. Com relação a sua irmã, o cliente mostra que está sendo solidário 

com ela, uma pessoa que se encontra em situação complicada por morar longe. Já 

com relação a seu amigo engenheiro, mostra que este pode lhe quebrar um galho. 

No fragmento abaixo, essas nossas sugestões se confirmam quando vemos o 

cliente pedir, a principio por meios indiretos, a definição de um horário para a 

prestação do serviço. Ele faz isso sempre buscando a aproximação informal com a 

operadora. Porém, obtendo resposta negativa, ele, enfim, brincando, apresenta sua 

identidade de pessoa ocupada, trabalhadora. Acaba por se resignar com a 

expressão “é o jeito”. Vejamos todo o trecho. 

 

Atendimento 73 
(...) 

 73 Cl Deixa 
 74 Op pra qualquer informação é só informar esse número, tá? 
 75 Cl (...) pode falar menina 
 76 Op Sete dois: 
 77 Cl = ah ? 
 78 Op =sessenta meia sete: 
 79 Cl + sessen- sessen- sete dois, sete dois sessenta meia sete. 
 80 Op = isso: 
 81 Cl = isso é do meu: número, no caso, né? o número do cliente? 
 82 Op =i:sso:, o número do  cliente? 
 83 Cl .. (h)é, qual o seu nome mesmo:? 
 84 Op = Diane:, senhor? 
 85   

86 
Cl = o: Diane:, me- me diga uma coisa? quanto tempo: tu acha: que 

vão instalar isso pra mim, lá? 
 87 Op .... amanhã:, senhor? 
 88   

89 
Cl = amanhã a hora? que eu tenho que tá lá? não tenho que estar lá 

[eu? 
 90   

91 
Op [é: .. no caso:: .. nós não temos horário, seria dentro do horário 

comercial, de oito às dezoito horas:? 
 92   

93 
Cl .. então eu tenho que tá lá de oito à dezoito horas? eu tenho que tá 

lá no: apartamento? 
 94   

95   
96   
97   

Op ...(h) não, no caso, como é prédio: novo: o senhor não não num: 
há necessidade: .. mas é bom que esteja? porque qualquer: (h)é:: 
irregularidade ele- que ele apontar, ele- pa para:: é:: ele informar 
ao senhor:? 

 98   
99   

100  

Cl = (h) porque o apartamento ele não tem nada?, lógico?.. ele tem só 
aquele: registrozinho: normal? que tá no local, lá?.. e::: você acha 
que tem condições de ele ir pra lá de manhã:? 

 101  
102 

Op .... aí  senhor: eu não:  teria:  como:  precisar: o- para  o senhor 
[o horário? 

 103 
104 

Cl [não:- >mas por exemplo<,>se você se você - você vai passar < 
pra lá: agora:, não vai, o  pedido? pra pra ::? - 

 105 Op eh :: - nós informamos via: sistema: =já foi informado: já? 
 106  

107 
Cl = você  acha: que: tem condições de ir pra lá amanhã de 

manhã? 
 108 Op .... amanhã: 
 109  Cl = amanhã eu não trabalho, então?, fico lá no apartamento? (rindo 
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110 levemente em tom de gozação e crítica) 

 111 
112  
113 

Op .. é: senhor:, infelizmente nós não temos como: agendar: horário: 
....   se o senhor desejar, o senhor pode deixar uma outra: 
pessoa:? 

 114 
115  
116   

Cl = não, tudo bem? > mas o problema < é que:: que eu não tenho: 
ninguém: que possa estar lá amanhã: cedo? =a parte - depois↑ de 
de – onze: horas:, eu posso: ficar, à vontade:? ... [...che: chegar  

 117 Op                                                                            [ºcertoº? 
 118  

119 
 antes das onze:  da manhã: (como se falasse consigo mesmo) .. 

será que tem: chance de chegar antes das onze : da manhã:? 
 120 Op ....é? no caso, seria:- de oito às dezoito?  
 121  

122 
Cl °tudo bem°? (resignadamente) hhh: , °eu vou ver o que posso 

fazer°? .. eu falto trabalho amanhã?, é o jeito? 
 123  

124  
125   

Op .. tá em todo caso:, já:: é:: - seria dessa forma, o senhor pagaria 
uma : taxa de inscrição de cinqüenta reais. =já foi informado: ao 
senhor:, né? 

 126 Cl = já foi já? 
 127 Op ..e este – (confuso,  se interrompe) deseja em duas vezes ou::? 
 128 Cl = é: bota: em duas: vezes? [ (incompreensível) 
 129  

130 
Op                                          [em duas: vezes:? =de vinte: e cinco: e 

sessenta e oito. 
 131 Cl .. ah? 
 132  

133 
Op é, em duas vezes – daria- é:: duas de vinte e cinco e sessenta e 

oito. 
 134 Cl .. vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos? 
 135 Op = i:sso? 
 136 Cl Tu::do: bem,  então? =eu vou:: [>então eu vou<- 
 137 Op                                                 [eu estou falando com quem? 
 138 Cl =Paulo. = >quer meu nome todo<? 
 139 Op ...pois não? 
 140 Cl .. Paulo: Henrique; Tansolin: 
 141 Op (2,5) pois não, senhor Carlos? .. já está agendado para amanhã: 
 142  

143 
Cl = então ta?, >então amanhã eu vou pra lá na parte da manhã 

então?< 
 144 Op ...pois não? 
 145 

146  
147 

Cl = não dá nem pra dar uma andadinha na praia? que é longe? aí não 
tem como me achar lá. .. bom, menina? por enquanto muito 
obrigado?  

 148 Op =por nad[a a X agradece, tenha uma boa tarde? 
 149 Cl               [tchau::? 

 

 

Assim, o cliente se vale de vários expedientes para evitar uma resposta 

despreferida a seu pedido de definição do horário da prestação do serviço. Entre 

esses expedientes, estão as formas de tratamento informal, a busca de 

aproximação com a operadora, as checagens como mecanismos reparadores 

progressivos para proteção de seu pedido e, enfim, a apresentação de sua 

identidade. Seguem-se então as referências a esses expedientes.  

Ele chama a operadora de “menina” (linha 146); pergunta pelo seu nome, 

buscando aproximação (linha 83); faz checagens sobre o prazo e horário de 

prestação do serviço, como estratégia indireta de pedido (linhas 85, 88, 92, 98, 
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103, 106); faz checagem, rindo e apresentando sua identidade de trabalhador 

(linha 109); descreve sua situação particular de dificuldade pessoal para deixar 

alguém no apartamento para receber o técnico (linha 114); volta a checar a 

possibilidade de definição de horário (linha 119); por fim, se resigna expressando 

sua dificuldade de trabalhador e pessoa ocupada, seguindo-se a interjeição “é o 

jeito” (linha 121). 

Vimos, pois, que as estratégias de aproximação e indiretividade e a 

expressão de identidades sociais ligadas às relações familiares e às atividades 

rotineiras pessoais parecem pôr em marcha a busca da solidariedade da operadora 

para com o cliente no sentido da realização de seus intentos particulares.  

Toda a descrição acima mostra, contudo, que não basta apresentar essas 

identidades para que o jeitinho se complete como mecanismos de inversão e 

neutralização das diferenças entre indivíduo e pessoa. É necessário também um 

modo de fazê-lo.  

Os rituais não se fazem apenas pelo seu conteúdo. Eles são dramatizações 

do reino do extraordinário, do marcado,  deslocado, destacado. Os rituais, pois, 

possuem formas gramaticais específicas operadas pelos mecanismos de 

deslocamento. Elas são pistas que sinalizam para seu caráter extraordinário e 

propriamente ritual (DaMatta, 1997: 63-84; 98). Em nossos casos, parece se tratar 

de pistas contextuais para a determinação do footing que o cliente está assumindo 

e, logo, do ritual a que estamos associando à expressão do jeitinho. É necessária a 

polidez, a humildade e a manha, estratégias que passamos a desenvolver mais 

abaixo.  

 

6.3 - O ethos  elocucional do jeitinho: polidez, humildade, 
cordialidade e manha 

 

Aqui, estamos, pois, interessados no ethos, a estética da expressão verbal do 

jeitinho. Mas, antes, vejamos resumidamente o que DaMatta (1997) nos diz a 

respeito da “polidez” em sua associação com os valores relacionados à cultura 

Brasileira. Segundo o autor, a demarcação de espaços como a casa e a rua e a 

diferenciação entre indivíduo e pessoa estabelecem regras de relacionamento 

social e são acompanhadas de uma série de considerações morais e estéticas. 

Parece que essas regras e considerações surgem da vertente ideológica 
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hierarquizante e personalista existente no Brasil.  

A casa é o lugar da ordem, de cada coisa em seu lugar, do respeito, 

consideração, lealdade e demais noções relacionais ligadas a regras de interação 

bem demarcadas. É também o lugar do conforto e da segurança. A casa é a 

representação daqueles que possuem nome e endereço, ou seja, daqueles que 

possuem um domínio e uma identidade que lhes qualifica como alguém, uma 

pessoa, de boa família. Por isso, é tão importante tomar banho antes de sair de 

casa, estar bem vestido, ser polido.  

Ao contrário, a rua é o lugar da insegurança, da desordem, da 

individualização e do anonimato. Ser chamado de indivíduo no Brasil é ter uma 

designação pejorativa, alguém sem “eira nem beira”, sujo, jogado à sorte cruel do 

mundo exterior à casa. Daí que os personagens que possuem nome e domínio 

buscam logo marcar sua posição social e pessoal quando acachapados pela 

impessoalidade opressora do domínio individualista da rua.  

Quando surge um drama social nesse lugar sem precisão, se procuram logo 

separar as posições sociais dos envolvidos, resultando, por exemplo, em rituais 

antipáticos e violentos como o “você sabe com quem está falando?”. Com essa 

frase, se mostra quem é quem, quem tem um domínio e pode submeter o outro.  

Assim, a rua é o lugar onde sempre se pode deparar com a violência, com o 

sobressalto resultante da individualização que nos remete ao anonimato.  

Conforme o autor, porque a rua é um lugar incerto, perigoso, onde sempre 

se pode deparar com um representante de um “medalhão”, ou mesmo com ele 

próprio, em pessoa, é necessário que tenhamos cuidado com quem se fala e como 

se fala. É necessário, portanto, que sejamos polidos a fim de evitarmos os 

confrontos. Devemos ser corteses, legais, boas praças, boas conversas, humildes, 

alegres, simpáticos, enfim, indiretos. É preciso, pois, que sejamos “maneiros”, de 

maneirista, aquele que sabe manejar, de fácil manobra, hábil, jeitoso. O modo de 

falar e de nos apresentar é, assim, fundamental para que possamos nos relacionar e 

navegar nas águas do universo social brasileiro.  

É a partir desse ponto que passamos a nos debruçar sobre o ethos, a estética 

da expressão verbal do jeitinho.  

Pelo que temos visto até aqui, a projeção de narrativas serve à expressão 
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verbal do que estamos associando ao ritual de dramatização social que se conhece 

como jeitinho. Esse é um formato de produção discursiva que indica um 

determinado footing, um determinado posicionamento do cliente em sua relação 

com operador/empresa. Diríamos que se trata de um footing que indica que 

estamos em presença desta forma de dramatização social, o jeitinho.  

Narrar, pois, nas situações para as quais temos apontado, é já a expressão de 

um ethos, um estilo. Contudo, como nos indica Goffman (1998b), as narrativas 

podem admitir projeções internas, encaixes e superposições de um grande número 

de figuras e posicionamentos, enfim, uma série de laminações que tornam o 

footing um fenômeno complexo em detalhes e finas sutilezas. Nos parece que são 

essas laminações as responsáveis pela produção verbal do que estamos chamando 

de “polidez”, “humildade”, “cordialidade” e “manha”, noções que nos 

aproximariam da noção de ethos e estilo (Gumperz, 1998; Brown & Levinson, 

1987; Wierzbicka, 1991; Scollon & Scollon,1995).  

Ainda conforme Goffman, a Lingüística, e não a Sociologia, nos daria a 

chave para tratar dessas sutilezas de footing. Ele nos sugere um começo dessa 

pesquisa ao se referir ao fenômeno do encaixamento e à noção de figura 

implicados no modo como as afirmações são construídas. A partir dessas noções, 

o autor avança relacionando o processo de laminação da fala e as sutilezas de 

footing daí decorrentes à utilização de elementos lingüísticos que funcionam 

como atenuadores, qualificadores, modalizadores (no caso, os verbos modais 

performativos: “gostaria”, “acho”, “poderia”, “espero”, etc), reticências e 

hesitações, sátiras, insinuações, adágios, etc. Ele inclui ainda, entre esses 

processos sutis de laminações na fala em interação, o contato físico, o tom 

utilizado, as expressões de feto e as respostas indiretas. 

Ora, cremos que as expressões lingüísticas apontadas por essas sugestões 

coincidem com elementos de uma retórica do texto ou ainda com algumas 

estratégias interacionais em sua forma lingüístico-discursiva. Essas estratégias, 

além de envolverem mecanismos lexicais, sintáticos e de seqüência 

conversacional em sua condução, envolvem também aspectos supra-segmentais, 

ou seja, aspectos entonacionais.  

Conforme a literatura, essas estratégias, juntamente com o nível da 

expressão entonacional, podem ser culturalmente determinadas, se constituindo 
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em verdadeiros códigos dialetais ou ainda códigos situacionais de acordo com os 

membros de uma comunidade social ou étnica e os alinhamentos entre eles 

assumidos em determinada situação interacional (Gumperz, 1998; Brown & 

Levinson, 1987; Wierzbicka, 1991; Scollon & Scollon,1995).  

Assim, a partir da noção de estratégias lingüísticas de interação social, 

estaremos associando as laminações lingüísticas e os fenômenos sutis de footing 

daí decorrentes ao que pensamos ser a polidez, a humildade, cordialidade e manha 

na expressão lingüística do jeitinho conforme nosso corpus de dados. Desse 

modo, o cliente executa uma série de ações lingüísticas para a formação desse 

ethos verbal ligado ao processo de ritualização do jeitinho. 

Se repararmos no modo como essas ações são executadas, veremos que elas, 

em sua maioria, se assemelham a mecanismos de proteção de face ligados ao que 

se tem chamado de rituais de polidez. As ações denotadoras de polidez, 

humildade, cortesia e manha relacionadas ao jeitinho se assemelham, em sua 

forma lingüística, a algumas das estratégias referidas como de polidez positiva, de 

polidez negativa e de indiretividade ou veladas (Brown & Levinson, 1987; 

Wierzbicka, 1991; Scollon & Scollon,1997).  

As estratégias de polidez positiva simulam intimidade ou proximidade. Já as 

estratégias de polidez negativa e de indiretividade (ou veladas) buscariam 

diminuir a taxa de imposição de atos ameaçadores de face, sendo, por isso, 

preferencialmente proferidas pelos indivíduos que têm menos status de poder em 

relação a seu interlocutor e/ou precisam estabelecer distância social. Dentre essas 

estratégias, destaquemos as seguintes categorias: i) uso de linguagem e formas de 

tratamento informais; ii) as checagens e/ou insinuações; iii) a prestação de 

deferências; iv) os pedidos de desculpas, hesitações e argumentação moral; v) os 

subentendidos e vi) as ironias. 

A primeira categoria de estratégia, como já se disse, busca simular 

intimidade e aproximação. Nesse caso, se usam a linguagem informal e as mais 

variadas formas de tratamento que denotam intimidade, como primeiros nomes, 

apelidos e termos relacionados aos afetos carinhosos. 

A segunda categoria de estratégias refere-se, de maneira geral, a dois tipos 

de mecanismo que buscam evitar respostas despreferidas. No primeiro caso, são 
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utilizados modalizadores que diminuem a força ilocucional de um ato de fala. O 

segundo mecanismo, protegendo desta forma o ato de fala em questão, atua por 

indução5 ao levar o interlocutor, passo a passo, à concordância. Nesse último caso, 

se fazem perguntas e insinuações cujas funções são testar a disponibilidade do 

interlocutor para a aceitação daquele ato e, assim, evitando a sua imposição, 

chegar aonde se quer. Esses mecanismos estão associados aos “estratagemas 

retóricos” próprios da “arte do rodeio” e da “inteligência ardilosa”.6  

A terceira categoria de estratégias, a prestação de deferências, atua por dois 

modos, pela demonstração de humildade e rebaixamento ou pela demonstração da 

superioridade do interlocutor. Uma das formas básicas de se prestar deferências é 

pelo uso de honoríficos e formas de tratamento que denotam respeito. 

O quarto grupo de estratégias se insere no campo da argumentação moral. 

Dentre elas, estão os pedidos de desculpas, as hesitações e os argumentos na 

forma de escusas e justificativas, nos quais se mostra a força das circunstâncias 

que leva ou levou à ação em questão. 

 A quinta categoria refere-se aos subentendidos e todo tipo de expressão ou 

elocução vaga passíveis das mais sutis interpretações. Esses tipos de ato têm uma 

natureza propriamente ritualística, pois que agem por deslocamentos de certos 

traços do contexto que estariam implícitos ou que propriamente não atuariam no 

contexto em questão, criando assim somente a sugestão de um ato. Essa categoria 

mantém semelhanças com a segunda categoria de estratégias interacionais, pois 

estas como aquelas podem servir à arte do rodeio e do ardil.   

A sexta categoria de estratégias é relacionada, além da ironia, às figuras de 

humor e outras figuras de linguagem. Essa última categoria poderia se incluir na 

categoria anterior na medida que ela também pode operar pelos subentendidos. 

Gostaríamos de acrescentar que todas essas estratégias são envolvidas em 

determinados contornos entonacionais e melódicos que lhe são próprios e que 

exprimem muito da carga emocional e afetiva presente na interação. Podemos 

falar mesmo de uma melopéia, um elemento sensível, humoral,  que mais 

                                                
5 Sobre o conceito de indução ver: COPI, I. M. indução, in: “introdução à lógica”  (tradução de 
Álvaro Cabral – 2ª ed; - São Paulo, Mestre Jou, 1978); LEVINSON, S. C. Activity types and 
language, in: DREW, P. e HERITAGE (ed). “Talk at Work” , Cambridge, Cambridge University 
Press, 1992);  
6 BELLENGER, L. “A Persuasão”. Rio de Janeiro, editor: Jorge Zahar, 1987. 
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propriamente se aproxima de um elemento da noção de ethos, a expressão afetiva. 

O jeitinho nos  parece conter um elemento melódico bastante característico. 

Voltemos agora para alguns daqueles nossos exemplos que identificamos 

como casos em que há elementos narrativos ligados à expressão do jeitinho. 

Vejamos de início o  atendimento 10, onde, na fase de exposição de motivos há 

um longo trecho narrativo e, na fase de atendimento propriamente dito que  se 

abre em fase de negociação, há uma evocação à Nossa Senhora, dita pela cliente 

“Nossa Mãe”, uma expressão bastante marcada afetiva e entonacionalmente.  

 

 

Atendimento 10 

 1 Op X fone, Cíntia, °bom dia°? 
 2       

3       
4       
5       
6 

Cl alô: °bom dia°, dona Cíntia? é: o seguinte, nós: -é: estávamos 
com um probleminha aqui, no atraso de uma conta.é: aha ha 
(hhh) é uma ah:- é foi feito pagamento, tá? de uma delas 
ontem. = e a moça inclusive falou: que poderia ser pago,  que:: 
o religamento seria feito,.. né? 

 7 Op =sim 
 8       

9            
10   
11   
12  

Cl =nós fomos ontem mais ou menos, ah,:: perto de duas horas 
lá:na:: X: da:Gamboa, né?, na Rua Figueira. efetuamos o:- eh - 
mostramos, né? a conta já paga e eles já autorizaram o 
religamento.... só que eles fala:ram.. que .. não ia poder ser 
feito religamento:: eh::: ontem: 

 13 Op =no mesmo dia. 
 14 Cl =é no mesmo dia. °seria no dia seguinte°? 
 15 Op =°sim° 
 16   

17   
18   
19 

Cl =só que até agora, eu. eh::: inclusive eu tô com criança 
peque:na:,  eu estava pensando que eles iam fazer cedo: até 
agora ninguém apareceu? eu gostaria de saber se foi solicitado 
esse: esse:: esse::: religamento?- 

 20 Op =qual o número de cliente da senhora, por gentileza? 
 (...) 

 30 Cl é:: Isaque...(2.3) 
 31   

32   
33 

Op =correto senhora, olha- .. no sistema consta realmente > a 
solicitação  da  senhora programada  para hoje< dia vinte e sete 
do sete ? 

 34 Cl ... sei: 
 35 Op =o técnico estará indo ao local providenciar essa religação 
 36 Cl .... mas ele já está eh é,na rua? 
 37 Op =já saíram? eles saem às oito hora da X.° 
 38 Cl =ah: ta? e a senhora num::- até que horas heim? isso? 
 39 Op até às dezoito .... 
 40 Cl ...° nossa mãe°? (abaixamento da voz) .... 
 41 Op a senhora me atualiza o telefone para contato, por gentileza? 
 42 Cl =o:i?  
 43 Op Telefone para contato? 
 44 Cl =que que tem?  
 45 Op [atuali- 
 46 Cl [ah, sim: após o quê? 
 47   

48 
Op não, atuali - no - no cadastro, nós precisamos atualizar o 

telefone para contato? teria como a senhora me atualizar? 
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 49 Cl =sim. A senhora, qual o telefone que a senhora tem ? 

 

Como já vimos, esse atendimento encera um caso em que a cliente tendo 

necessidade de pressa e considerando que a empresa está demorando, embora 

ainda dentro do prazo, para prestar o serviço, liga para o serviço de tele-

atendimento. Dada essa situação, temos tudo para considerar que o ato dela 

envolve, mesmo que de leve, uma reclamação. E de fato, é uma reclamação leve 

porque não há nenhuma reprovação, acusação ou pedido de reparo explícito.7  

Ao fim de sua exposição de motivos, ela termina dizendo que “gostaria de 

saber se foi solicitado esse religamento” (linhas 18 e 19). Essa elocução em 

particular tem a forma de um pedido de informação. Contudo, pelos elementos 

contextuais que a narrativa revela (linhas 1 a 19), mais a sua expressão de 

desespero através da evocação a Nossa Senhora (linha 40) nos permite afirmar 

que a demora da empresa cria uma situação opressora que atenta contra as 

necessidades e o bem estar da cliente e sua família. Ora, temos aqui, então, um  

caso  de conflito moral, de ofensa, algo que, num tribunal, seria um pedido de  

reparo através de uma queixa ou uma reclamação. 

Não bastasse a cliente não reclamar abertamente, o pedido que a forma 

daquela elocução citada acima encerra é modalizado. A  cliente usa o verbo modal 

performativo “gostaria”, tal qual o  elencado por Goffman ao falar das laminações 

e formas sutis de footing. Segundo o autor, haveria um duplo afastamento entre a 

figura de  “eu” e o  animador. Não se trata de uma relação direta entre o desejo 

desse animador e o desejo da figura, pois esta não deseja ainda diretamente, deseja 

de forma modalizada.  

Esse mecanismo modalizador é próprio das estratégias interacionais 

indiretas, cuja função é diminuir a força ilocucionária do ato em questão, evitando 

dessa forma a imposição sobre o outro. Se repararmos na transcrição acima, 

encontraremos, coincidentemente ou não, uma série de sinalizações gráficas que 

indicam hesitações, ações essas que se associam às estratégias ligadas à 

demonstração de humildade e aos pedidos de desculpas inseridos no campo da 

argumentação moral. Ou seja, a cliente reclama se rebaixando e quase que 

pedindo desculpas por isso. 

                                                
7 Sobre a grau da força ilocucionária das reclamações, ver Trosborg (1994) 
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No campo da argumentação moral, há ainda o uso da escusa e da 

justificativa que, no exemplo, são projetadas por um elemento narrativo de 

orientação. No que se refere à escusa, trata-se de uma ação descritiva que aponta 

para a existência de uma “criança pequena”, ou seja, a cliente não é propriamente 

a responsável pelo ato, pois que ela está sendo levada por motivos de força maior, 

alheios a sua vontade. No que se refere às justificativas, trata-se da conjunção de 

um elemento de orientação e um de ação complicadora, respectivamente, “estava 

pensando que eles iam fazer cedo” e “até agora ninguém apareceu (linhas 17 e 

18). Em contraste com a escusa, ela assume a responsabilidade pelo ato mas 

ressalva que isso é normal  na medida em que se tem motivos para fazê-lo 

(“demorar e até agora não chegar”).  

Além das estratégias acima, ela explicitamente usa a linguagem da 

humildade ao tratar a operadora como “dona” Cíntia (linha 2) e “senhora” (linhas 

38 e 49). Reparemos ainda que a prestação de deferências e a argumentação 

moral, nesse caso, de alguma forma se ligam à evocação religiosa, o apelo a quem 

tem mais poder e pode interceder pelos fracos. 

Por fim, a transcrição tenta registrar o contorno entonacional que compõe 

toda a seqüência narrativa. Verifica-se, então, uma série de alongamentos 

vocálicos de sílabas, alternâncias fonéticas consonantais e vocálicas que mais 

parecem respectivamente aliterações e assonâncias,  acentuações e entonações 

ascendentes e descendentes. Dada a nossa brevidade, não podemos apontar 

precisamente para cada um dos sinais gráficos que se referem e esses elementos 

entonacionais. Contudo, a transcrição pode nos fazer entrever tais fenômenos. 

No trecho onde se desenvolve a argumentação moral e que se finaliza com o 

pedido de informação (linhas 16 a 19), o qual é um ponto crítico da narrativa, o 

contorno melódico parece bem característico daquelas pessoas que pedem 

intensamente, com contornos entonacionais bastantes marcados. Tal contorno 

lembra a manha no sentido de quase chorar. E mais uma vez recorremos à 

evocação religiosa para explicitar o caráter altamente emocional das expressões da 

cliente. A título de observação final, a cliente fica completamente desnorteada 

com a resposta da operadora, que a seguir lhe pede informações cadastrais. A 

cliente, zonza, não conseguindo entender, faz pedidos de reparo, ou seja, pede 

para que a operadora repita seu pedido  enquanto ela recobra os sentidos (linhas 
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38 a 49).   

A existência das estratégias interacionais e dos contornos entonacionais a 

elas relacionados nos faz presumir que estamos diante do ritual de polidez do 

jeitinho realizado pela expressão verbal da humildade, simpatia e manha. 

Vejamos agora o exemplo fornecido pelo atendimento 3. Nele, a cliente 

reclama abertamente, embora sem agressividade. Como já vimos, a sua narrativa 

na fase de exposição de motivos e a repetição de alguns de seus elementos em 

vários momentos da fase de negociação incluem elementos pessoais, 

particularizantes e informais que a nosso ver se relacioam com as estratégias de 

polidez do jeitinho. O trecho a seguir é capaz de refletir o uso de estratégias 

lingüísticas em função do ritual de polidez e estratagemas retóricos do jeitinho. 

 

Atendimento 3 
 (...) 

 93    
94 

Cl = você- você poderia me dar um: outro telefone :.. que eu possa falar 
pra resolver esse problema - 

 95 Op = > o único telefone para contato é esse comercial, <senhora? 
 96 Cl ... mas aí:,minha filha, fica: mal? e esse um nove sete? 
 97 Op = emergência: 
 98 Cl .. porque isso é- isso aqui é uma emergência, né? 
 99   

100 
Op = emergência no caso aí...só >vai ao local quando está escapando 

energia para fechar<, senhora.?... 
(...) 

 113  
114 

Op = (interrompe) >sim, senhora? já está sendo providenciado, já está 
sendo tomada as as providências necessárias 

 115 Cl (1.5) pra me atender, né? 
 116 Op = si:m: 
 117 Cl ... bom, como é seu nome? 
 118 Op = Nirvana 
 119   Cl = Nirvana, desculpa eu tá te- te chateando mas-   
 120   Op  = não, senhora, sem problemas? 
 121  

122     
Cl = mas eu tô numa emergência aí, porque vai:- o homem do ba- do 

aparelho chega e °não tem energia para experimentarº? 
 123   

124 
Op .... com certeza:, >eles estarão indo hoje, eu vou pedir para a senhora 

aguardar<, está bem? 
 125 

126  
127   
128  

Cl .... eh- eh-, >não tá bem não?<, eu queria: que esse ((incompreensível)) 
tivesse sido feito ontem como vocês disseram (3.0) na realidade:, não 
tá bem, né? não posso fazer nada nem você, mas .. por favor?, dá um:: 
dá um jeitinho pra mim? [ .. tá? 

 

  

Em primeiro lugar, esse trecho corresponde a uma seqüência de negociação 

onde, a cada resposta despreferida da operadora (linhas 95, 97, 99-100 e 123-124), 

a cliente busca uma solução alternativa (linhas 93-94, 96, 98, 119-129). Essa 

busca de alternativas lembra as estratégias interacionais que buscam evitar 
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resposta despreferida através dos mecanismos de indução, passo a passo, para que, 

enfim, se consiga a aceitação do ato em questão que está sendo executado por 

partes. Esse é um mecanismo que parece relacionado aos ardis. 

 Em segundo lugar, há as estratégias ligadas à simulação de intimidade e 

aproximação através de meios informais. A cliente, pois, chama a operadora de 

“minha filha” (linha 96) quando em outros trechos da interação já havia usado 

essa mesma expressão e as expressões “querida” e “minha querida”. Na análise 

desses outros trechos, já havíamos chamado a atenção para o emprego 

indiscriminado no Brasil de formas de tratamento como essas, conforme registra o 

estudo cultural de Resende (2002), as quais, diga-se de passagem, nem sempre são 

carinhosas como se poderia pensar. Além disso, há também a busca de 

aproximação pessoal com a operadora. A cliente pergunta pelo seu nome (linha 

117) e assim a chama (linha 119). 

 Em terceiro lugar, apesar de estar plena de razão, a cliente se “desculpa” 

por estar “chateando” a operadora (linha 119) e pede “por favor” (linha 127). 

Essas são estratégias ligadas à argumentação moral que, conforme podemos 

observar, são também formas de se rebaixar, de se humilhar. 

 Em quarto lugar, o trecho que vai da linha 121 a 128, conjuga uma série de 

estratégias. Inicialmente, há a busca de aproximação e igualdade pessoal, ao se 

identificar com a operada no que concerne à falta de poder das duas para resolver 

a situação (linha 127). Depois, existe a argumentação moral com escusa e 

justificativa. A escusa se refere ao motivo de força maior, que é a situação de 

“emergência” (linhas 121 e 122); a justificativa refere-se ao fato de que situação 

“não está bem” (linha 125) e ao próprio fato de ambas não terem poder, como 

acabamos de nos referir. Por último, o próprio pedido de jeitinho é um pedido 

modalizado, uma forma de estratégia indireta. 

 Por fim, a mudança de um footing de exigência de reparo imediato para o 

footing modalizado pelo pedido de jeitinho revela dois fatos. O primeiro é uma 

mudança de tática e estratagema, se associando, por isso, às estratégias ardilosas. 

O outro é que essa mudança de footing revela um contorno entonacional bem 

característico, em tom de súplica, de quem quase chora e que, juntamente com as 

estratégias de aproximação, chama a operadora para uma espécie de conluio. 

 Mais abaixo expomos dois trechos dos atendimentos 62 e 32, 

respectivamente. Neles,  há evocação religiosa, a busca de alternativa na medida 



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 187 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 
em que os clientes recebem respostas despreferidas, numa atitude de resistência a 

elas. Neles o pedido de jeitinho também é um pedido modalizado, que é 

acompanhado de argumentação moral e com contornos entonacionais bastante 

característicos e semelhantes aos atendimentos 10 e 3. 

 

Atendimento 62 

(...) 
 20   

21 
Op = i:sso: . eu posso solicitar um retorno do técnico:, ele estará 

indo ao local no caso, na segunda-feira: 
 22    Cl .. (h)segu:nda-feira? =[pelo amor de Deus? não tem jeito  
 23 Op                                  [ºi:sso:º 
 24  de ir amanhã? =a minha mãe  tem setenta e sete anos? 
 25   

26   
27   
28 

Op .. não, no caso amanhã não, somente na segunda-feira: no 
horário de oito às dezoito ... que no caso, a escala de serviço de 
amanhã, ela já está fechada, já está concluída. nós não temos 
como: incluir: mais nenhum serviço: 

 29 Cl (2.5) ºham ham:º ... tá bom?. 

 

Atendimento 32 

 1 Op Xfone Aldo: boa tarde? 
 2       

3       
4       
5 

Cl (...) =° boa tarde° .. escuta:? eu - eu recebi hoje:: uma dívida - 
uma dívida pendente: e:: eu queria saber o seguinte: vocês não 
podem mandar uma segunda via não?, que eu sou uma pessoa 
idosa: ? 

 6 Op = é de que mês senhora, essa dívida? 
 7       

8 
Cl = qui   tá escrito, tá escrito  assim: .. total da dívida: é treze: = é  

no mês dez? .. tá  dez: de - da –de noventa e nove : 
 9 Op = não : só na agência da X, senhora? 
 10 Cl .... só lá : ? (lamenta - expressão de lamento) 
 11 Op = só em uma de nossas lojas? 
 12   

13    
14   
15   
16 

Cl .... (h) ah meu Deus? , porque eu tou : .. eu sou uma pessoa que 
moro sozinha: , sou idosa : fraturei uma vértebra : ....(fala em 
seqüência em ritmo contínuo mas bem articulado pausadamente) 
tou roubada? (2,0)... não dá um jeito: de mandar uma segunda via 
não, (h) né(h) ? 

 17   
18 

Op = não, dona : - infelizmente não tem como fazer isso pra 
senhora? 

 

 

O exemplo abaixo é um trecho do atendimento 73. Aqui, existem as 

estratégias ardilosas, de aproximação informal, de argumentação moral e de 

humor. 
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Atendimento 73 
(...) 

 65 Op Senhor o senhor sabe me informar se tem é aparelho no local? 
 66   

67 
Cl tem mas está desligado ainda, estou esperando instalar a energia pra ligar o 

aparelho, por enquanto não tem nada instalado lá 
 68 Op Certo 
 69   

70   
71 

Cl e inclusive se conseguisse instalar esse energia amanhã, eu tou eu tou 
cum o engenheiro lá amanhã no local, um amigo meu estará no local 
amanhã, ele instalaria pra mim o aparelho 

 72 Op (...) o senhor gostaria de anotar o número do Cliente? 
 (...) 

 73 Cl Deixa 
 74 Op pra qualquer informação é só informar esse número, tá? 
 75 Cl (...) pode falar menina 
 76 Op Sete dois: 
 77 Cl = ah ? 
 78 Op =sessenta meia sete: 
 79 Cl + sessen- sessen- sete dois, sete dois sessenta meia sete. 
 80 Op = isso: 
 81 Cl = isso é do meu: número, no caso, né? o número do cliente? 
 82 Op =i:sso:, o número do  cliente? 
 83 Cl .. (h)é, qual o seu nome mesmo:? 
 84 Op = Diane:, senhor? 
 85   

86 
Cl = o: Diane:, me- me diga uma coisa? quanto tempo: tu acha: que 

vão instalar isso pra mim, lá? 
 87 Op .... amanhã:, senhor? 
 88   

89 
Cl = amanhã a hora? que eu tenho que tá lá? não tenho que estar lá 

[eu? 
 90   

91 
Op  [é: .. no caso:: .. nós não temos horário, seria dentro do horário 

comercial, de oito às dezoito horas:? 
 92   

93 
Cl .. então eu tenho que tá lá de oito à dezoito horas? eu tenho que tá 

lá no: apartamento? 
 94   

95   
96   
97   

Op ...(h) não, no caso, como é prédio: novo: o senhor não não num: 
há necessidade: .. mas é bom que esteja? porque qualquer: (h)é:: 
irregularidade ele- que ele apontar, ele- pa para:: é:: ele informar 
ao senhor:? 

 98   
99   

100  

Cl = (h) porque o apartamento ele não tem nada?, lógico?.. ele tem só 
aquele: registrozinho: normal? que tá no local, lá?.. e::: você acha 
que tem condições de ele ir pra lá de manhã:? 

 101  
102 

Op .... aí  senhor: eu não:  teria:  como:  precisar: o- para  o senhor [o 
horário? 

 103 
104 

Cl [não:- >mas por exemplo<,>se você se você - você vai passar < 
pra lá: agora:, não vai, o  pedido? pra pra ::? - 

 105 Op eh :: - nós informamos via: sistema: =já foi informado: já? 
 106  

107 
Cl = você  acha: que: tem  condições de ir pra  lá amanhã de 

manhã? 
 108 Op .... amanhã: 
 109  

110 
Cl = amanhã eu não trabalho, então?, fico lá no apartamento? (rindo 

levemente em tom de gozação e crítica) 
 111 

112  
113 

Op .. é: senhor:, infelizmente nós não temos como: agendar: horário: 
....   se o senhor desejar, o senhor pode deixar uma  outra: 
pessoa:? 

 114 
115  
116   

Cl = não, tudo bem? > mas o problema < é que:: que eu não tenho: 
ninguém: que possa estar lá amanhã: cedo? =a parte - depois↑ de 
de – onze: horas:, eu posso: ficar, à vontade:? ... [...che: chegar  

 117 Op                                                                            [ºcertoº? 
 118  

119 
 antes das onze:  da manhã: (como se falasse consigo mesmo) .. 

será que tem: chance de chegar antes das onze : da manhã:? 
 120 Op ....é? no caso, seria:- de oito às dezoito?  
 121  Cl °tudo bem°? (resignadamente) hhh: , °eu vou ver o que posso 
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122 fazer°? .. eu falto trabalho amanhã?, é o jeito? 

 123  
124  
125   

Op .. tá em todo caso:, já:: é:: - seria dessa forma, o senhor pagaria 
uma : taxa de inscrição de cinqüenta reais. =já foi informado: ao 
senhor:, né? 

 126 Cl = já foi já? 
 127 Op ..e este – (confuso,  se interrompe) deseja em duas vezes ou::? 
 128 Cl = é: bota: em duas: vezes? [ (incompreensível) 
 129  

130 
Op                                             [em duas: vezes:? =de vinte: e cinco: 

e sessenta e oito. 
 131 Cl .. ah? 
 132  

133 
Op é, em duas vezes – daria- é:: duas de vinte e cinco e sessenta e 

oito. 
 134 Cl .. vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos? 
 135 Op = i:sso? 
 136 Cl Tu::do: bem,  então? =eu vou:: [>então eu vou<- 
 137 Op                                                   [eu estou falando com quem? 
 138 Cl =Paulo. = >quer meu nome todo<? 
 139 Op ...pois não? 
 140 Cl .. Paulo: Henrique; Tansolin: 
 141 Op (2,5) pois não, senhor Carlos? .. já está agendado para amanhã: 
 142  

143 
Cl = então ta?, >então amanhã eu vou pra lá na parte da manhã 

então?< 
 144 Op ...pois não? 
 145 

146  
Cl = não dá nem pra dar uma andadinha na praia? que é longe? aí não 

tem como me achar lá. .. bom, menina? por enquanto muito 
obrigado?  

 148 Op =por nad[a a X agradece, tenha uma boa tarde? 
 149 Cl                [tchau::? 

 

 

No que se refere aos estratagemas ardilosos, o cliente se utiliza das 

insinuações e dos mecanismos indutivos de persuasão que conduzem o 

interlocutor passo a passo a aceitar o ato em questão. Dentre outros, podemos ver 

um exemplo de insinuação quando, aproveitando uma deixa da operadora ao 

perguntar se “tem aparelho no local” (linha 65), o cliente insinua sua pressa em 

resolver o problema introduzindo, através de partícula adverbial (a palavra 

denotativa “inclusive”), um elemento narrativo onde aparece um personagem, um 

“engenheiro amigo seu” (linhas 69 a 71). 

As ações que são postas em marcha pelos mecanismos indutivos também 

podem ser vistos como insinuações. Contudo, a seqüência dessas ações indica a 

presença desse estratagema específico, que busca cercar e conduzir o cliente 

aonde o cliente quer chegar. Toda a seqüência que vai da linha 85 a 119 é 

entremeada por perguntas e checagens que vão testando ou conduzindo a 

disponibilidade do operador para que lhe conceda seu intento. Ao fim da 

seqüência, o cliente acaba por se resignar com o uso das expressões “tudo bem” e 
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“é o jeito” (linhas 121 e 122).  

O cliente se utiliza também das estratégias que buscam aproximação e 

contato informal. Por exemplo, ele pergunta pelo nome da operadora (linha 83), a 

chama por esse nome (linha 85) e ainda pela suposta expressão carinhosa 

“menina” (linhas 75 e 146).  

Os trechos referentes às linhas 109 e 110 e 114 a 116 são exemplos de 

argumentação moral, sendo que o primeiro inclui a ironia e o riso. No que se 

refere à argumentação, ela é de tipo moral na medida em que, primeiro, ele 

reclama dos custos de ter que ficar esperando o técnico da empresa em horário 

indeterminado e, depois, na medida em que ele justifica e se escusa dessa 

reclamação, pois é um motivo de força maior o fato de ele não ter ninguém que 

possa esperar em seu lugar.  

Vale  acrescentar que o cliente impõe um estilo bem pessoal e informal de 

interação. Um estilo que chamaria de descontraído, alegre e simpático, qualidades 

com que se costuma caracterizar, por exemplo, o personagem tipo carioca. A 

propósito disso, vejam-se os trechos finais do atendimento (linhas 145 e 146). 

Os exemplos abaixo se referem aos atendimentos 40 e 45. Neles, podemos 

apontar a existência de estratégias ligadas ao subentendidos, insinuações e humor, 

sem falarmos que o elemento contextual deslocado e sutil  que caracterizam esses 

atos diz respeito a um aspecto moral na medida em que se refere a uma situação 

de necessidade ou de padecimento. 

 

Atendimento 40 

(...) 

 15   
16   
17   
18    
19   
20   
21  

Op (10.0) bem senhora, após a assinatura da adesão:, tá:? ... apo -após a 
aquisição do aparelho, a senhora teria um prazo de sete a dez dias 
úteis para a instalação do mesmo: ... tá? =eu peço por gentileza 
que a senhora aguarde, que eles estarão entrando em contato ... eh 
através desse telefone que a senhora deixou:, noventa e sete sete 
três, quatro cinco meia: , tá?, marcando assim a instalação do seu 
aparelho: 

 22 Cl .... tem↑ como você colocar uma observação aí, [pra alguma  
 23 Op                                                                              [pois não? 
 24   

 25   
Cl eh: eh: .. com relação à urgência?, porque eu estou sem aparelho:, 

entendeu? e eu, eh .. eu preciso, né?, e é pro chuveiro: 
 27   

28 
Op .. certo? em todo caso eu estarei colocando essa observação, senhora, e 

encaminhando ao setor responsável: 
 29 Cl = tá, me faz: essa: gentile:za:? 
 30 Op = pois não, senhora? 
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 31 Cl .. tá? 
 32 Op ... correto: 
 33 Cl = obrigada: 
 34   

35 
Op = por nada: a X é que agradece a ligação, a senhora tenha uma boa 

tarde? 
 36 Cl = tá, obrigada, igualmente: 

 

 No exemplo acima, a cliente quer uma ação da empresa e, numa estratégia 

de indiretividade, modaliza esse interesse através de um pedido que, por sua vez, 

tem a forma de uma pergunta onde a escolha da palavra “sugestão” (linhas 22 a 

25) também parece sinalizar uma ação modalizadora.  Reparemos que a elocução 

é toda segmentada, com poucos mecanismos de coesão sintática e com elementos 

de hesitação. As referências a situações de padecimento, portanto no campo da 

argumentação moral, são apenas sugestões que reclamam o trabalho inferencial de 

interpretação por parte da operadora (“entendeu?, e eu eh, eu preciso, né? e é pro 

chuveiro”) 

 No exemplo abaixo, temos uma situação bem semelhante ao que ocorre no 

atendimento exemplificado acima. Contudo, existe uma diferença para a qual vale 

a pena chamar a atenção e que nos parece ligada ao que estamos chamando de 

simpatia. Trata-se de um pedido bem humorado. 

 

Atendimento 45 

(...) 

 67   
68   
69 

Op I:sso:, nesse caso eles vão entrar em contato com o senhor pra 
lhe da:r as informações: ... em todo caso, o senhor gostaria de 
executar o serviço? 

 70   
71 

Cl .. é:, eu gostaria de- eu queria saber quanto- quanto vai ser também, né? 

 72   
73 

Op = certo: .... eles vão entrar em contato com o senhor. =eu peço por gentileza 
que o senhor aguarde:, senhor? 

 74 Cl = quanto tempo? .. de: contato? 
 75 Op = ou ou hoje ou amanhã. 
 76 Cl .... ou hoje ou amanhã? 
 77 Op = i:sso:  
 78 Cl .. é:  tá bom? eu queria .. fazer logo: esse serviço porque: .. >muito frio, né?< (ri) 
 80   

81   
82 

Op = correto:, senhor? .. (entre-sorri) em todo caso, eles estarão entrando 
em contato com o senhor. =eu peço por gentileza que o senhor 
aguarde? =eu estou falando com quem?  

 83 Cl = Alexandre ... eu estou falando com quem? 
 84 Op Luana, senhor? Tá bom, senhor? 
 85 Cl Luana: 
 86 Op … tá bom, senhor:? 
 87   

88 
Cl = tá bom: então eu vou fazer isso: tá- então eu espero, né? =tá bom, 

obrigado? 
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 O cliente pergunta pelo prazo de atendimento a seu interesse (linha 74) e, 

diante da resposta indeterminada da operadora, ele, como numa insinuação, sugere 

o seu padecimento por um subentendido acompanhado de riso (linha 78). A 

operadora interpreta essa insinuação como uma estratégia bem humorada e, 

portanto, entre-sorri também, mostrando que é simpática a esse modo de agir de 

seu interlocutor. 
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Nessas considerações resumiremos as principais questões levantadas pelo 

nosso trabalho de análise, buscando comentá-las tendo em vista a literatura 

estudada. Em seguida apontamos para as contribuições que pensamos ter realizado 

para a pesquisa sociolingüística. Por fim, indicamos aqueles pontos que poderiam 

ter sido mais explorados, ficando pois a sugestão para trabalhos futuros.     

 
O nosso objetivo neste trabalho foi estudar lingüisticamente o “jeitinho 

brasileiro” através de narrativas de clientes em contexto de atendimento via call 

center. Partimos, então, da hipótese de que o estudo das narrativas nos ajudaria 

nessa tarefa, na medida em que elas poderiam refletir a projeção de identidades 

sociais e individuais e, logo, hábitos lingüístico-discursivos e comportamentos 

determinados pela cultura, pela individualidade e pela natureza situada da 

interação (Cabral, prelo; Misheler, 2002; Moita Lopes, 2002). 

 
 Assim sendo, desenvolvemos mais dois objetivos. Buscamos, pois, 

investigar o que significa narrar e como as narrativas de clientes ocorrem no 

processo interacional desenvolvido no contexto de atendimento via call center. A 

fim de cumprir esses objetivos, nos servimos de dois instrumentais teóricos para 

análise. O primeiro foi aquele desenvolvido pela Análise da Conversação. Nesse 

sentido ainda, nos apoiamos nos estudos da estrutura narrativa (Cabral, prelo; 

Misheler, 2002). No que se refere ao segundo instrumental, nos apoiamos 

amplamente em Goffman (1998), de cujo trabalho tomamos a sugestão de que 

poderíamos tratar a narrativa como um elemento de dramatização por via de suas 

projeções. Daí que aproximamos as narrativas das formas de projeção 

cinematográfica para empreendermos a nossa análise. 

 Usando esses dois instrumentais teóricos de análise, pudemos, então, 

identificar e revelar uma série extensa  de questões ligadas ao desenvolvimento 

das narrativas em contexto interacional, que passamos a enumerar. Em primeiro 

lugar, narrativas são co-construídas e se desenvolvem conforme o curso do 

processo interacional. Narrar não é um ato solitário do cliente, pois os operadores 

de call center freqüentemente intervêm com diversas formas de participação: com 

turnos de participação mínima, mostrando, com isso, atenção à narrativa e 
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sinalizando para o seu prosseguimento; com pedidos de reparo de trechos 

narrativos; com questionamentos e desafios ao que está sendo narrado; e com a 

própria negação do ponto narrativo.   

No que se refere a seu desenvolvimento durante o curso da interação, o que 

se quer dizer com isso é que as narrativas não ocorrem num fluxo único e 

localizado num ponto específico da interação. Tais observações seriam meras 

constatações não fosse a natureza do contexto institucional onde ocorrem os dados 

interacionais coletados. As narrativas não acontecem aqui por elicitação do 

interlocutor, como ocorre nos casos de entrevista médica ou de pesquisa; também 

não ocorrem de forma natural,  como estratégia de envolvimento, apoio à face 

positiva do outro e mostra de compreensão do que foi dito por um interlocutor em 

conversa espontânea entre amigos, por exemplo.  

Queremos dizer com isso que, nesse contexto, o surgimento da narrativa é 

quase que certo e tem seu lugar de surgimento mais ou menos determinado, ou 

seja, na fase de exposição de motivos. Porém, isso não é algo determinístico. Na 

verdade, o surgimento e desenvolvimento da narrativa dependem muito das 

reações do operador ao que está sendo solicitado pelo cliente. Daí que as 

narrativas podem surgir, se desenvolver e se repetir em diversos pontos do 

atendimento ao cliente. 

Em segundo lugar, e de certa forma ligado à primeira questão, os elementos 

constituintes da narrativa freqüentemente se encontram dispersos, sem a unidade 

de um fluxo único, em pontos isolados e ao sabor do curso da interação. Por isso, 

é muitas vezes difícil nos darmos conta de que existe ali uma narrativa. Sendo 

assim, é preciso que esperemos pelo final da interação para, primeiro, podermos 

identificar que elementos presentes são narrativos e, enfim, termos uma idéia de 

toda a configuração de seu enredo. Esse é um fato que nos parece relacionado à 

noção de “final de história”. 

Em terceiro lugar, a interação não só é um local de inclusão das narrativas, 

mas também ela mesma se inclui no plot narrativo, ou seja, o momento presente 

da interação é ainda parte da história que está sendo narrada, na medida em que é 

mais um episódio dentre os episódios narrativos em sua relação causal e na 

medida em que os movimentos elocucionais da narrativa sempre acabam numa 

elocução que se refere a esse momento presente. 
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Em quarto lugar, as narrativas operam como mecanismos de reparo 

progressivo e regressivo. O nosso estudo aponta claramente para essas funções da 

narrativa no processo de organização seqüencial da interação. Conforme nossa 

análise, elas funcionam como mecanismos de proteção de um pedido, seja 

evitando barreiras que se lhe venham interpor, seja buscando removê-las após 

respostas despreferidas. Dentre os procedimentos utilizados para se efetuarem 

reparos, as narrativas não se encontram mencionadas pela literatura a esse 

respeito. 

Em quinto lugar, a diferença entre passado e presente ocorre basicamente 

pela linguagem, podendo por isso ser incluídos como narrativos aqueles 

elementos que se referem também ao mundo presente da interação. Ora, desse 

ponto de vista, não haveria uma diferença substancial entre a expressão de ações 

passadas e a expressão de ações presentes, como se faz, por exemplo, com a 

diferença entre narrativas e explanações. 

De acordo com a literatura, a configuração do enredo não é simplesmente a 

representação de fatos estritamente correspondentes à seqüência cronológica com 

que supostamente ocorreram. Essa organização é conforme ao tempo experiencial 

e ao processo seletivo intrínseco aos fatos de memória. E entendamos por tempo 

experencial não só a recontagem de experiências passadas, mas a própria 

experiência presente que seleciona os fatos de memória. É do presente que se 

pode organizar o tempo, seja ele passado ou o próprio presente.  

O passado, uma vez passado, é irrecuperável. O único acesso a ele é pela 

linguagem, ou seja, pela projeção que os elementos lingüísticos de dêixis temporal 

permitem acessar. O mesmo parece valer, portanto, para as explanações. Daí que 

o tempo presente da interação pode ser incluído como um elemento do plot 

narrativo. 

Entendemos, assim, por tempo experencial o próprio processo de construção 

de significado para o mundo que nos cerca. As narrativas são, pois, pertencem  a 

esse processo a partir da experiência presente. E, do mesmo modo, assim também 

são as explanações, processos de construção de significados. Segundo Bastos 

(prelo), Charlotte Linde (1993) inclui as explanações entre o conjunto de histórias 

que compõem a história de vida de cada pessoa. Talvez seja essa diferença, dada 

somente pela linguagem, a que Linde esteja se referindo, pois a experiência é 
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sempre presente, lugar de onde se pode construir o significado do mundo e a partir 

somente da linguagem. 

Em sexto lugar, em nossos dados, as narrativas projetam arranjos 

interacionais e elementos contextuais que vão para além dos estritamento ligados 

à relação cliente/empresa. Sendo o call center um contexto voltado para a 

execução de tarefas de modo bastante formal, o cliente, apesar disso, inclui nessa 

relação elementos de informalidade e de sua referência pessoal. Esse pode ser um 

dado de relevância para os estudos referentes à conexão entre linguagem, contexto 

institucional, identidade e cultura. 

Em sétimo lugar, e estritamente relacionado à consideração acima, esses 

elementos do contexto pessoal e informal, juntamente com a forma como são 

projetados pelas narrativas, se relacionam aos mecanismos rituais e categorias 

ideológicas em jogo nas dramatizações sociais do jeitinho brasileiro. A análise por 

via de uma teoria do drama, aplicada lingüisticamente à interação em situação de 

fala, aponta para a natureza ritual da linguagem através de pistas lingüísticas que 

definem posicionamentos dos interlocutores e que deslocam e marcam 

significados. O jeitinho, então, seria uma forma de sinalização ritualizada das 

concepções ideológicas, morais e relacionais vigentes no Brasil.  

Por último, conforme a nossa análise, as narrativas, suas projeções e 

laminações aí presentes parecem corresponder ao sistema de polidez empregado 

no jeitinho, cofingurando-se como um ethos tanto no sentido das formas de 

expressão como no sentido das emoções e afetos que as expressões verbais e não 

verbais podem revelar. Desse modo, verificamos a existência de um ethos 

complementar de comportamento nas acepções que desse termo fazem DaMatta 

(1971), Bateson (1971) e Watzlawick (2002). Juntando as formas de expressão e 

os afetos e emoções por elas revelados, podemos sugerir que estamos diante de 

um estilo de comportamento social. 

Gostaríamos, nesse momento de nossas considerações finais, de fazer 

algumas justificativas de nosso trabalho. Cremos que a nossa colaboração para a 

pesquisa socilonguistica deve-se sobretudo à relação que estabelecemos entre 

linguagem e cultura brasileira, tentando revelar aí como se desenvolve um 

provável ethos lingüístico de um drama social, o jeitinho, dentro de um contexto 

institucional mediado pela tecnologia.  
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Além disso, a análise não só confirma como também levanta discussões a 

respeito do que é a narrativa de clientes, porque e como ela se desenvolve no 

contexto de call center. Em particular, a concepção de que a interação inclui e se 

inclui na narrativa é algo que a literatura abordadada não trata, embora seja 

largamente discutida a noção de “final de história”. Ainda nesse sentido, a 

discussão sobre o que é o tempo da narrativa parece contribuir para a 

compreensão da relação entre tempo, linguagem e construção de significado. 

Uma outra contribuição refere-se ao fato de que as narrativas atuam como 

procedimentos de reparo progressivo e regressivo. 

Por fim, no que se refere ao campo da antropologia social, pensamos que o 

“jeitinho” não é só o inverso do “você sabe com quem está falando?” ou 

simplesmente a síntese de duas vertentes ideológicas brasileiras. Especificamente, 

o jeitinho congrega as duas vertertes, pois não só as inverte como também as 

neutralizam ao se utilizar mecanismos rituais de deslocamento que operam no 

carnaval e na procissão, conforme aqueles apontados por DaMatta (1997). 

  

Encerramos estas considerações finais apontando para alguns pontos que 

não foram suficientemente desenvolvidos em nossa análise, ficando pois como 

sugestão para trabalhos futuros. Gostaríamos de ter fechado a análise lingüística 

do jeitinho focando um pouco mais no trabalho de Barbosa (1992), ainda que, 

conforme pensamos, muitos dos aspectos da sua “gramática do jeitinho, tenham 

sido cobertos em nossa análise. Cremos, assim, que pudemos desenvolver 

lingüisticamente o que a autora apenas esboçou ao falar das técnicas e do  que ela 

chama de “idioma” do jeitinho.  

Um outro ponto que gostaríamos de ter abordado mais extensamente seria 

com relação às estratégias de envolvimento e construção do sentido da interação 

conforme Tannen (1989) delas trata. Tratar-se-ia de ampliar o estudo de um 

possível estilo nacional de relacionamento interpessoal e, assim, tentarmos definir 

com maior precisão uma retórica do jeitinho, aliás um tema que se encontra 

naquele esboço de Barbosa às referências lingüísticas do jeitinho.  

Um último ponto que gostaríamos de ter desenvolvido, também ligado a 

essa gramática do jeitinho, é com relação ao ambiente ou a situação onde ocorre 

esse drama social. Barbosa faz referência especial aos ambientes burocráticos 

alimentados pelo Estado. Ora, os nossos dados foram coletados em um ambiente 
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que podemos chamar de burocrático, embora seja ele de natureza privada (Sarangi 

& Slembrouck, 1996).  

No que se refere a essa burocracia privada, o ethos interacional do 

atendimento via call center parece derivar da razão prática empresarial, fundada 

nos princípios da eficiência e da eficácia. No mundo empresarial moderno, isso 

significa produzir mais, a baixo custo e com qualidade. O uso do call center como 

aplicação dos princípios de eficiência e eficácia produz a mecanização das ações e 

a abstração das relações interpessoais, seja entre funcionários, seja entre estes e os 

clientes.  

Por outro lado, pensamos que os fundamentos do jeitinho parecem se 

relacionar com o que Gumperz chama de “lógica cultural” (1998: 172-186) ao 

discutir a rede de relações sociais, as estruturas de expectativa culturalmente 

desenvolvidas, a comunicação interétnica e o estilo étnico na retórica política. 

Wierzbicka (1991: 59-65), inspirada em Gumperz, também se utiliza dessa noção 

para discutir a relatividade dos estilos de comunicação intercultural em função dos 

principais valores de relacionamento nas diversas culturas. 

Daí que valeria a pena fazer um estudo da lógica que rege o sistema de 

relacionamento com o cliente conforme o operado pelo call center para depois 

fazer um confronto com a lógica que subjaz ao drama social em que emerge o 

jeitinho brasileiro.  
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Anexos  

 

Atendimento 3:  
 
 (...) 
  

ATORES 
 
 AÇÕES  

1            
2        

Cl (...) e pra vocês ligarem o o o, a energia do apar- do  meu 
apartamento,  

3 Op = sim? 
4       
5       

Cl entendeu?, e vocês ficaram de:- de.. ligar ontem, entre os dias- 
de oito às dezoito: horas:  

6  =  sim? 
7       
8      
9 

 Confiada: nessa informação de vocês, eu comprei um aparelho, e 
pedi pra Firma instalar esse aparelho hoje...moral da história, eu 
não  sem a energia eu-eu- não sei como .. vai ser.   

10 Op =sim? 
11    
12 

Cl =bem, o:: a moça- eu- .... eu ti- tinha uma inquilina, que saiu em 
abril: .. Alô? 

13 Op =sim, eu estou lhe ouvindo, senhora? 
14     
15       
16          
17          

Cl =e ela deixou: uma: uma dívida, que eu paguei no dia, -eu 
paguei sabe quando? no di:a sete, não não sei que dia foi, sei 
que paguei. então↑- mas a energia está lacrado?, e a moça aí 
me perguntou, qual era a cor do lacre? é vermelho?  

18 Op ... sim? 
19   
20   
21    

Cl  agora, eu preciso que vocês mandem deslacrar isso i-me-di-a-
ta-mente,  porque vem: - a- Firma vem instalar o aparelho, 
querida?  

22 Op =a senhora me informa o nº do cliente por gentileza, senhora? 
23 Cl = o número,  é:? 
24 Op = isso: 
25 Cl é: sete: um:      
26    Op = sim?   
27 Cl Cinco: três: 
28 Op = sim? 
29 Cl meia oito: .. traço: sete: 
30  (14.0) está no nome de quem? 
31 Cl Valdileia Mota Correia 
32   
33 

Op (69.0)senhora, só mais um momento que eu estou verificando, 
está bem? 

34    
35 

Cl °pois não, está certo°  (38.0) Cleide (3.0) ((fala com alguém 
perto de si)) 

36 Cleide ah? 
37   
38 

Cl vê se tu acha...  (10seg) vê se você acha esse negócio, da 
Firma, aqui do aparelho? 

39   
40 

Op ((interrompe)) senhora, >só mais um momento que esta – é:: 
seu nome é Valdileia:? 

41 Cl Valdileia Mota, - [Correia 
42 Op                             [só um momento? 
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43 
44 
45    
46 

Cl (9falando com alguém)) tá bom, vê se está aí embaixo (suspira) 
(57.0) isso aqui, Cleide, não foi pago não, né? do crea. eu vou 
até falar com o Nildo. oh mas era... dezoito do doze de mil 
novecentos e noventa e nove  

47 Cleide (incompreensível)  
48   
49 

Cl não sei.? muita coisa pra eu- recebo. botei lá em baixo, tá  
gramp- huum 

50 Cleide ((pergunta incompreensível)) 
51 Cl é. essa bomba aqui, né? 
52 Cleide tem que organizar. 
53      
54   
55 

Cl pois é  minha filha mas as coisas chegam tudo de última hora- 
o Nildo ontem- fiquei doidinha atrás do telefone daquele seu 
Aldemar. eu vou organizar isso é agora? 

56 Cleide tem que botar tudo ((incompreensível)) 
57 Cl botá tudo num lugar só? 
58 Op (112.0) senhora Valdileia? 
59 Cl = sim:, minha filha? 
60   
61 

Op = o técnico estará indo ao local hoje fazer essa religação da 
senhora:? 

62 Cl = agora, querida? 
63 Op sim:? 
64            
65     

Cl = eu eu confiei, porque outro dia eu precisei daí da companhia. e 
fui atendida IMEDIATAMENTE? baseada ne:ssa precisão,  

66    Op = sim:?      
67        
68       
69 

 = ne:ssa, responsabilidade, eu contratei; o pessoal da Firma pra 
instalar o aparelho hoje? ... então, eu esperei o dia inteiro ontem 
(2.0) que vocês fossem co- conforme vocês combinaram.? 

70    Op = sim? 
71  Cl = e agora, como é que fico? 
72 Op .. (h)mas aí, no caso, os técnicos da Firma já chegaram? 
73 Cl = não? mas eles vão chegar entre: oito e seis horas da tarde? 
74   
75 

Op = sim: .. então, antes disso o - a equipe já está no local, 
senhora? 

76    Cl = mas minha querida che - se a Brás- se a Firma chegar antes?  
77 Op (1.5) aí::, [senhora? a.o. 
78 Cl                 [como é que eu fico? 
79 Op ((tenta interromper)) aí:: - 
80       
81 

Cl (continua)) mas aí, a responsabilidade .. vocês- vocês tinham 
que cumprir a palavra empenhada? 

82   
83    
84   
85 

Op = sim, senhora? o que ocorre? > =sua solicitação consta no 
sistema e foi encaminhada para o setor responsável? =quem 
programa essas ordens de serviço para a rua, não somos nós?<, 
[nós - 

86   
87 

Cl [tudo bem?, mas eu eu ten tenho  que - eu só posso falar com 
você?[ eu eu preciso 

88 Op          [si::m? justamente - 
89 Cl de uma solução ..    [porque .. - 
90   
91    
92  

Op        ((interrompe)) [>a informação que posso passar pra 
senhora no momento é que eles estarão indo hoje, segundo 
informação?< 
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93   
94 

Cl = você- você poderia me dar um: outro telefone :.. que eu possa 
falar pra resolver esse problema - 

95 Op = > o único telefone para contato é esse comercial, <senhora? 
96 Cl ... mas aí:,minha filha, fica: mal? e esse um nove sete? 
97 Op = emergência: 
98 Cl .. porque isso é- isso aqui é uma emergência, né? 
99   

100 
Op = emergência no caso aí...só >vai ao local quando está 

escapando energia para fechar<, senhora.?... 
101   Cl = e esse zero oitocentos dois quatro zero um nove sete? 
102 Op = >sim? ele é setor de emergência?<  
103 Cl (3.0) você não tem,co- como encaminhar isso aí? 
104   
105 
106 

Op = bom, a informação, que eu recebi do setor quando eu pedi 
um momento para a senhora, era que a sua ordem de serviço 
está  na rua hoje?.... 

107  
108 
109 
110 
111   
112 

Cl (2.5) mas vocês tinham que ter mais responsabilidade, dar uma 
informação correta? porque essa informação que você está me 
dando agora, me foi dada anteontem?, e ontem seria instal- 
seria .. deslacrar esse negócio: .... e a gente confia e fica: na 
mão?(4.0) vê- vê se você ah: agiliza aí, fala com-co o pessoal 
da rua pra- 

113  
114 

Op = (interrompe) >sim, senhora? já está sendo providenciado, já 
está sendo tomada as as providências necessárias 

115 Cl (1.5) pra me atender, né? 
116 Op = si:m: 
117 Cl ... bom, como é seu nome? 
118 Op = Nirvana 
119   Cl = Nirvana, desculpa eu tá te- te chateando mas-   
120    Op  = não, senhora, sem problemas? 
121  
122     

Cl = mas eu tô numa emergência aí, porque vai:- o homem do ba- 
do aparelho chega e °não tem energia para experimentarº? 

123   
124 

Op .... com certeza:, >eles estarão indo hoje, eu vou pedir para a 
senhora aguardar<, está bem? 

125 
126  
127   
128 
129 

Cl .... eh- eh-, >não tá bem não?<, eu queria: que esse 
((incompreensível)) tivesse sido feito ontem como vocês 
disseram (3.0) na realidade:, não tá bem, né? não posso fazer 
nada nem você, mas .. por favor?, dá um:: dá um jeitinho pra 
mim? [ .. tá? 

130 Op           [correto: 
131 Cl ... até logo? 
132  
133 

Op = a X fone agradece. tenha um bom dia?senhora? ((parece com 
um ar de riso)) 

134 Cl ... bom dia.. té lê- tá legal, >tchau<? 
 
 
Atendimento: 8 
 
 
1       
2       
3       

Cl é:: a gente está esperando- que um; técnico de vocês venha 
aqui pra conectar nossa energia, e tinha sido prometido pra 
ontem. a gente °ficou preso° o dia todo ontem?.. pra não 
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4 aparecer nenhum técnico?[.. vo- 
5 Op                                           [qual o nº do Cliente, por favor? 
6       
7       
8  

Cl                                            [vou te dar pelo endereço ou então 
pelo:: cep/ pelo:: cpf da minha esposa,..que eu nunca tenho 
aquele número, tá? 

9 Op sim, só um momento...(4.0) qual o cpf, senhor?: 
10 Cl Zero vinte e um ... 
11 Op Sim? 
12 Cl = três nove dois 
13 Op =Sim?  
14 Cl =nove meia sete 
15 Op =Sim 
16 Cl =oito oito.... 
17 Op ... está em nome de Maria? 
18 Cl =Maria Cristy do Livramento:,  
19   
20 

Op (17.0) realmente consta reprogramação para o dia vinte e seis, 
o técnico não foi ao local ontem, não é isso? 

21 Cl =Não  foi? 
22   
23 

Op au – automaticamente? este pedido, senhor, ele é reprogramado 
para o dia seguinte, que seria hoje? (2.0) 

24   
25   
26   
27   
28 

Cl tudo bem, maluco ? (parece que é uma gíria), você tem como 
confirmar que a pessoa venha? porque >te confesso que eu 
trabalho ela também< (incompreensível) a gente fica preso,> 
porque tem que esperar ele, porque ele tem que fazer uma 
vistoria no apartamento<, 

29 Op =Sim 
30   
31   
32 

Cl =fica complicado pra gente ficar o dia todo das oito da manhã 
às às seis da tarde pra descobrir que a pessoa não veio, 
entendeu? 

33   
34   
35    

Op =correto? o que ocorre, porque é automático. o técnico.. sai 
com as ordens de serviço. então, o que sobrou, o que e ele e ele 
deixou de fazer naquele dia, [é  

36 Cl                                                    [hum, hum 
37 Op repassado para a rua no dia seguinte,[ 
38 Cl                                                            [hum? 
39 Op [que seria hoje. já ..saíram até- 
40   
41 

Cl [então signifi/ significa que hoje ele faria isso mas na parte da 
manhã então? .... 

42   
43   
44 

Op É huhum (balbucia)sim é (imcompreensível) pode até ser, 
senhor,? eu não tenho como confirmar pois é um trabalho de 
rua?....  

45 Cl =ta:? (dúvida do pesquisador) 
46   
47 

Op =mas eles já até saíram do local, às oito horas e só retornam 
aqui às dezoito .... 

48   
49   
50 

Cl hhh... está? mas eu- então> significa que o que ele não 
conseguiu fazer ontem, fica na mesma ordem lógica, acaba 
sendo uma coisa em primeiro< (incompreensível) 

51 Op =justamen:te? .... correto? 
52 Cl =(incompreensível) respeitar? 
53 Op =i:sso? (2.0) 
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54 Cl .hhhtá bom, [então! (em tom de concessão). mas hoje 
55 Op                     [me/ me confir=?(dúvida do pesquisador) 
56 Cl eu acho que sem falta ,hoje, o cara vem? 
57 Op =sim. me confirma, por gentileza, o telefone pra contato? 
58   
59  

Cl é:::::: na não sei qual que a gente deu (incompreensível) péra aí 
(murmura incompreensível) 

60 Op =sim, é só para cadastro?, .. não tem problema 
61   
62 

Cl tá, não porque o telefone provisório - o tele que eu tô ligando, 
meu, é meu celular de São Paulo, certo? 

63  Op sim?  
64 Cl zero onze 
65   
66 

Op é consta aqui no sistema dois nove três, ainda tem esse 
telefone? .. dois nove três, oito um trinta e quatro? 

67 Cl esse é da ir-mã da Maria, [que mora aqui ao lado 
68   
69 

Op                                            [pode continuar esse? 
pode continuar esse? não tem problema? 

70 Cl pode continuar esse sem problema? 
71 Op tudo bem?[ mas alguma inform? 
72   
73 

Cl                  [ou então, ou então, pega o telefone 
(incompreensível) improvisado mas que é daqui? 

74 Op =sim? 
75 Cl =que é o dois sete três ... 
76 Op Sim? 
77 Cl oito um zero sete 
78 Op =correto, senhor, foi feita a atualização, está bem? 
79 Cl tá ok?, muito obrigado? 
80 Op A X fone agradece, tenha um bom dia senhor 
81 Cl bom dia 
 
 
Atendimento: 73 
 
 (...) 
1 Op (não se ouve) boa tarde? 
2       
3 

Cl Luana, boa tarde? =eu queria fazer um pedido: de da: da:: 
instalação da energia↓, é a primeira locação↑ 

4    Op (2.0) só um momento por favor? 
5 Cl = hum hum?: 
6 Op (22.0) qual seria o endereço, senhor? 
7       
8       
9 

Cl = Rua Carlon da Costa , (1.5) (h)número um, tres, cinco: (2.0) 
apartamento   duzentos e quatro (1.5) edifício Apple Day 

10    
11 

Op (5.0) só um momento? (16.0) senhor? é Recreio dos 
Bandeirantes? ou a Barra da Tijuca? 

12 Cl = Barra da Tijuca (11.0) bloco: dois, eu falei pra você, né? 
13 Op ..Como? 
14 Cl = é bloco dois, eu falei com você, né? 
15 Op ... bloco dois? 
16   
17 

Cl = isso: (33.0) cinquenta reais a senhora à toa, é restaurar a 
energia: (fala com alguém, mulher) 
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18  Mulher (incompreensível) 
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27 

Cl = (em todo o trecho a seguir, fala com mulher) quarenta e oito 
horas. não (incompreensível) deixa eu ver aqui, não marquei 
com o cara do arJosé, é:: uma e meia, marquei com com o 
amigo do Arnaldo lá, duas horas, marquei com o cara da 
janela, uma e meia, marquei com o marceneiro, ah não 
tulmutua não? boto tudo no mesmo tempo, aqui eu preciso de 
instalar sem a energia e colocar (incompreensível) também, 
amarra tudo logo, vinte e quatro por quarenta e oito, vou está 
com ela aqui (incompreensível) 

28 Op (93.0), senhor qual seria seu ce-pe-efe:? 
29 Cl .. não é meu não?,  no nome da pessoa que vai ficar? 
30 Op .. ah: certo? .... qual seria o ce-pe-efe da pessoa? 
31 Cl = é oito, oito, meia: 
32 Op .. oito oito meia: 
33 Cl .... é: nove quatro um 
34 Op = nove quatro um 
35   
36   
37    
38     

Cl = três cinco sete:, oito sete.... é que não pode ficar no meu 
nome que não tá- eu tenho só a procuração do apartamento↓ 
não tenho- não tá em meu: nome: o apartamento↓, no nome da 
minha irmã.  

39 Op .. ah: correto:, esse seria o::: o ce-pe-efe da sua irmã:, então? 
40   
41 

Cl = isso:, da minha irmã: que ela mora muito longe daqui, não 
tem condição nenhuma dela resolver isso? 

42 Op = e ela é proprietária? 
43 Cl = é: proprietária: 
44   
45 

Op (2.0) só um momento senhor? (176.0) só um momento, ta?, 
senhor? 

46 Cl = tá ok: 
47 Op (56.0) senhor, qual o nome? 
48 Cl = Rosane, Souza: 
49 Op ... o senhor teria algum telefone pra contato senhor? 
50 Cl Dois oito zero: 
51 Op Dois oito zero:? 
52 Cl Oito cinco, nove sete, comercial 
53   
54     

Op o senhor, no caso, o senhor sabe é é me informar a vigência, 
data da escritura? 

55   
56 

Cl olha, a primeira prestação desse apartamento foi paga  no dia 
dezenove do doze de mil novecentos e noventa e quatro 

57 Op Dezenove do doze? 
58   
59 

Cl de mil novecentos e noventa e quatro (...) foi a primeira 
prestação que foi paga foi essa 

60   
61 

Op sim mas, é o senhor não tem escritura? eu gostaria de de saber 
a data da escritura 

62 Cl um minutinho só que  estava com ela na mão aqui agora 
63 Op pois não 
64 Cl achei. é: dois do cinco de dois mil 
65 Op senhor o senhor sabe me informar se tem é aparelho no local? 
66   
67 

Cl tem mas está desligado ainda, estou esperando instalar a energia 
pra ligar o aparelho, por enquanto não tem nada instalado lá 
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68 Op Certo 
69   
70   
71 

Cl e inclusive se conseguisse instalar esse energia amanhã, eu tou 
eu tou cum o engenheiro lá amanhã no local, um amigo meu 
estará no local amanhã, ele instalaria pra mim o aparelho 

72 Op (...) o senhor gostaria de anotar o número do Cliente? 
73 Cl Deixa 
74 Op pra qualquer informação é só informar esse número, tá? 
75 Cl (...) pode falar menina 
76 Op Sete dois: 
77 Cl = ah ? 
78 Op =sessenta meia sete: 
79 Cl + sessen- sessen- sete dois, sete dois sessenta meia sete. 
80 Op = isso: 
81 Cl = isso é do meu: número, no caso, né? o número do cliente? 
82 Op =i:sso:, o número do  cliente? 
83 Cl .. (h)é, qual o seu nome mesmo:? 
84 Op = Diane:, senhor? 
85   
86 

Cl = o: Diane:, me- me diga uma coisa? quanto tempo: tu acha: que 
vão instalar isso pra mim, lá? 

87 Op .... amanhã:, senhor? 
88   
89 

Cl = amanhã a hora? que eu tenho que tá lá? não tenho que estar 
lá [eu? 

90   
91 

Op     [é: .. no caso:: .. nós não temos horário, seria dentro do 
horário comercial, de oito às dezoito horas:? 

92   
93 

Cl .. então eu tenho que tá lá de oito à dezoito horas? eu tenho que 
tá lá no: apartamento? 

94   
95   
96   
97   

Op ...(h) não, no caso, como é prédio: novo: o senhor não não 
num: há necessidade: .. mas é bom que esteja? porque 
qualquer: (h)é:: irregularidade ele- que ele apontar, ele- pa 
para:: é:: ele informar ao senhor:? 

98   
99   

100  

Cl = (h) porque o apartamento ele não tem nada?, lógico?.. ele tem 
só aquele: registrozinho: normal? que tá no local, lá?.. e::: você 
acha que tem condições de ele ir pra lá de manhã:? 

101  
102 

Op .... aí  senhor: eu não:  teria:  como:  precisar: o- para  o senhor 
[o horário? 

103 
104 

Cl [não:- >mas por exemplo<,>se você se você - você vai passar < 
pra lá: agora:, não vai, o  pedido? pra pra ::? - 

105 Op eh :: - nós informamos via: sistema: =já foi informado: já? 
106  
107 

Cl = você acha: que: tem condições de ir pra lá amanhã de 
manhã? 

108 Op .... amanhã: 
109  
110 

Cl = amanhã eu não trabalho, então?, fico lá no apartamento? 
(rindo levemente em tom de gozação e crítica) 

111 
112  
113 

Op .. é: senhor:, infelizmente nós não temos como: agendar: 
horário: ....   se o senhor desejar, o senhor pode deixar uma 
outra: pessoa:? 

114 
115  
116   

Cl = não, tudo bem? > mas o problema < é que:: que eu não tenho: 
ninguém: que possa estar lá amanhã: cedo? =a parte - depois↑ de 
de – onze: horas:, eu posso: ficar, à vontade:? ... [...che: chegar  

117 Op                                                                                 [ºcertoº? 
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118  
119 

 antes das onze:  da manhã: (como se falasse consigo mesmo) .. 
será que tem: chance de chegar antes das onze : da manhã:? 

120 Op ....é? no caso, seria:- de oito às dezoito?  
121  
122 

Cl °tudo bem°? (resignadamente) hhh: , °eu vou ver o que posso 
fazer°? .. eu falto trabalho amanhã?, é o jeito? 

123  
124  
125   

Op .. tá em todo caso:, já:: é:: - seria dessa forma, o senhor pagaria 
uma : taxa de inscrição de cinqüenta reais. =já foi informado: 
ao senhor:, né? 

126 Cl = já foi já? 
127 Op ..e este – (confuso,  se interrompe) deseja em duas vezes ou::? 
128 Cl = é: bota: em duas: vezes? [ (incompreensível) 
129  
130 

Op                                             [em duas: vezes:? =de vinte: e 
cinco: e sessenta e oito. 

131 Cl .. ah? 
132  
133 

Op é, em duas vezes – daria- é:: duas de vinte e cinco e sessenta e 
oito. 

134 Cl .. vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos? 
135 Op = i:sso? 
136 Cl Tu::do: bem,  então? =eu vou:: [>então eu vou<- 
137 Op                                                   [eu estou falando com quem? 
138 Cl =Paulo. = >quer meu nome todo<? 
139 Op ...pois não? 
140 Cl .. Paulo: Henrique; Tansolin: 
141 Op (2,5) pois não, senhor Carlos? .. já está agendado para amanhã: 
142  
143 

Cl = então ta?, >então amanhã eu vou pra lá na parte da manhã 
então?< 

144 Op ...pois não? 
145 
146  
147 

Cl = não dá nem pra dar uma andadinha na praia? que é longe? aí 
não tem como me achar lá. .. bom, menina? por enquanto 
muito obrigado?  

148 Op =por nad[a a X agradece, tenha uma boa tarde? 
149 Cl                [tchau::? 

 
 
Atendimento: 10 
 
 
1 Op X fone, Sintia, °bom dia°? 
2       
3       
4       
5       
6 

Cl alô: °bom dia°, dona Sintia? é ::o seguinte, nós é: estávamos 
com um probleminha aqui, no atraso de uma conta.é: aha ha 
(hhh) é uma ah:- é foi feito pagamento, tá? de uma delas 
ontem. = e a moça inclusive falou: que poderia ser pago,  que:: 
o religamento seria feito,.. né? 

7 Op =sim 
8       
9            
10   
11   
12  

Cl =nós fomos ontem mais ou menos, ah,:: perto de duas horas 
lá:na:: X: da: Méier, né?, na Rua Cerqueira. efetuamos o:- eh - 
mostramos, né? a conta já paga e eles já autorizaram o 
religamento.... só que eles fala:ram.. que .. não ia poder ser 
feito religamento:: eh::: ontem: 

13 Op =no mesmo dia. 
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14 Cl =é no mesmo dia. °seria no dia seguinte°? 
15 Op =°sim° 
16   
17   
18   
19 

Cl =só que até agora, eu. eh::: inclusive eu tô com criança 
peque:na:,  eu estava pensando que eles iam fazer cedo: até 
agora ninguém apareceu? eu gostaria de saber se foi solicitado 
esse: esse:: esse::: religamento?- 

20 Op =qual o número de cliente da senhora, por gentileza? 
21   
22 

Cl deixa chorar um pouquinho, depois eu atendo (dúvida do 
pesquisar), depois eu atendo (fala com alguém) é: é:: treze-  

23 Op =sim? 
24 Cl dois dois 
25 Op =sim? 
26 Cl oito quatro 
27 Op Sim  
28 Cl traçinho um . 
29 Op tá em nome de quem? 
30 Cl é:: Isaque...(2.3) 
31   
32   
33 

Op =correto senhora, olha- .. no sistema consta realmente > a 
solicitação  da  senhora programada  para hoje< dia vinte e sete 
do sete ? 

34 Cl ... sei: 
35 Op =o técnico estará indo ao local providenciar essa religação 
36 Cl .... mas ele já está eh é,na rua? 
37 Op =já saíram? eles saem às oito hora da X.° 
38 Cl =ah: ta? e a senhora num::- até que horas heim? isso? 
39 Op até às dezoito .... 
40 Cl ...° nossa mãe°? (abaixamento da voz) .... 
41 Op a senhora me atualiza o telefone para contato, por gentileza? 
42 Cl =o:i?  
43 Op telefone para contato? 
44 Cl =que que tem?  
45 Op [atuali- 
46 Cl [ah, sim: após o quê? 
47   
48 

Op não, atuali - no - no cadastro, nós precisamos atualizar o 
telefone para contato? teria como a senhora me atualizar? 

49 Cl =sim. a senhora, qual o telefone que a senhora tem ? 
50 Op =dois cinco quatro, vinte [e oito zero meia 
51 Cl                                          [esse °mesmo° 
52 Op = é esse mesmo?  
53 Cl = é 
54   
55   

Op = sem problemas, então? => vou pedir pra senhora aguardar, 
até às dezoito horas, [que eles estarão indo< 

56   
57 

Cl                                   [então está autorizado realmente pra hoje, 
né? - então então ta: 

58 Op =correto 
59 Cl =pra o religamento ?>pra fazer..:< 
60 Op =°isso°? 
61 Cl =tá bom. então isso vai ser feito sem falta? 
62 Op =sim. 
63 Cl tudo bem então? com quem que eu falei? dona...? 
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64 Op =°Sintia° .. 
65 Cl =tudo bem, dona Sintia. muito obrigada, °tá°? 
66 Op a x fone agradece, tenha um bom [dia, senhora 
67 Cl                                                       [tá, °tchau° tchau 
 
 
Atendimento: 18  
 
 
1 Op X fone, Cristy, boa: tarde? 
2       
3 

Cl boa tarde, Cristy? =Cristy, é::- nós tivemos o nosso:: 
fornecimento de energia interrompido ontem. 

4 Op = sim 
5       
6       
7 

Cl = e eu fiz o pagamento aí na agência: , da Barra ... e: tô 
aguardando:: o   o a::- religar:? =já são dezesseis: horas: , e o 
cara me garantiu: que seria:- [feito hoje? 

8       
9 

Op                                                [qual o número do cliente, por 
favor, para que eu possa [confirmar?  

10 Cl                                         [nu:mero: do cliente? [=deixa eu  
11 Op                                                                            [i:sso: 
12   
13 

Cl pegar minha conta, um minutinho:? (17.0) hum hum  
(pigarreia) número: do Cliente:? (fala para si mesmo) .. 

14 Op na parte de cima da conta, do lado direito: 
15 Cl (1.5) é:: cinco:. sete, cinco: 
16 Op = sim? 
17 Cl = nove: sete cinco, bê: 
18 Op (4.0) a conta está em nome de quem, senhor? 
19 Cl = Carlos  Brás 
20 Op ... o senhor pode confirmar o endereço do imóvel, por favor? 
21   
22 

Cl Avenida:, Canal:  .. do Rio: Itú, número quinhentos e dez: .. 
bloco: oito ..  apartamento novecentos: e quatro. 

23    
24 

Op (3.0) o senhor poderia atualizar o seu telefone de contato, por 
favor? 

25 Cl = quatro: quatro dois: 
26 Op = sim? 
27   
28 

Cl .. quatro meia, um dois (interferencia na ligação) (11.0) tira 
essa roupa? (passa a falar com uma criança) - 

29    Op o senhor fez o pedido ontem na agência de religação? 
30 Cl = fiz: 
31 Op o seu - a energia do senhor- do imóvel foi cortado? 
32   
33   
34   
35 

Cl = foi. =e o pior de tudo foi o seguinte↑ foi cortado: .. é:: sem aviso,      
né? eles vieram aqui ontem .. é: na parte: da manhã?, cortaram sem 
eu receber nenhuma comunicação que ia se::r? - normalmente, eles 
mandam um aviso que - ? 

36  Op = exatamente: a companhia [emite °um aviso por carta°                 
38   
39   
40 

Cl                                                        [eu não - não recebi aviso nenhum?, e 
foi interrompido por falta de pagamento - realmente estava em aberto: 
↑, isso aí eu não vou:: discutir, que estava? 

41 Op = eu entendo: 
42   Cl = só que↑, normalmente: eu sei que .. deveria ter sido 
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43   
44 

comunicado:, que a partir do dia tal seria feito o interromp- né? 
interromper o: fornecimento .. [mas   

45   
46   
47   
48   
49 

Op                                                   [i:sso: (incompreensível) só 
que, senhor, realmente: não: consta: a energia - a energia 
consta ligado normal:  =provavelmente a pessoa na agência fez 
o pedido manual pelo- formmlá:rio:,  
[encaminhou para o setor a informação - 

50   
51   
52   
53   
54 

Cl [não pode?, olha só? eu já fui- eu fui orientado: que não 
deveria  ser pago em loteria esportiva nem nada, exatamente 
por isso? =eu tenho: criança pequena: em casa: =a gente já tá: 
com problema desde: cedo:, mas como:, o horário de vocês é 
até: às dezessete, [e - 

55   
56 

Op                             [não?, horário de: religação: é até às 
dezenove horas? 

57 Cl = ah é? 
58   
59   
60   
61   
62  

Op = a aliás - desculpa: a religa - o tele-atendimento que é até às 
dezenove. =o horário de religação é até às vinte: e uma horas. 
= religação por pagamento. sendo que eu quero que o senhor 
entenda que realmente no sistema não: consta: nenhuma: 
solicita[cão, porque tá ligado:  normal?, o sistema não permite 

63 Cl            [o que é que eu faço? 
64   
65   
66   
67   
68   
69   
70 

Op essa solicitação? =então uma vez que o senhor informe que a 
energia foi cortada, nós temos que preencher um formulário:,  
no tele-atendimento, e   na agência é o mesmo procedimento: . 
eu vou encaminhar para o setor agora: para confirmar se 
realmente: eles lá: na agência: eles fizeram o formulário que, é 
claro?, eles atenderam o senhor, consta que o senhor fez o 
pagamento da conta ontem: , lá na agência: , [e rea:lmente: eu:  

71 Cl                                                                        [°foi°? 
72   
73   
74    

Op peço: que o senhor entre em contato conosco daqui há uma hora 
para confirmar:?, porque eu vou verificar com o setor de 
cobrança:, e nós estaremos lhe confirmando essa informação. 

75 Cl .. tá:,  mas a energia será religado hoje: ainda? 
76   
77 

Op =se realmente: a ordem de serviço, fo- tiver sido repassada pela 
agência, senhor, será religado hoje? 

78   
79    
80 

Cl = é, eu tô tentando entrar em contato com vocês: desde cedo é - 
através desse telefone:, eu não: consigo: em hipótese alguma, 
só dá ocupa[do °ocupado ocupado°? 

81  Op                    [é que realmente tem o- ocupado? 
82   
83 

Cl = é, só dá ocupado? (2.0) e tanto que eu liguei até: para aquele: 
de emergência:, [e (balbucia alguma coisa) 

84 Op                           [então o problema é da Telefonia:? 
85  Cl = é: 
86    
87    
88 

Op = porque realmente: nós temos: a informação de que existe 
alguns horários na parte da manhã que nós tivemos realmente 
fila de espera:, mas não: dá: o sinal de ocupado. [=o senhor  

89 Cl                                                                                    [não - 
90 Op Entra: numa gravação: pedindo [pra aguardar? 
91   
92   

Cl                                                        [não não não?, não houve 
gravação?, só sinal: de ocupado:  = eu cheguei a ligar até: pro de 
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93    
94   
95 

emergência:, não porque: se tra- tratasse de um caso: obviamente 
de emergência, mas também saber: o que tava: acontecendo: - se 
tinha um outro: telefone pra mim poder entrar em contato. 

96 Op .. entendo: 
97     
98   
99 

Cl = mas me informaram que não: tinha:, que era só: esse:, que eu 
continuasse: tentando, que eu ia conseguir. =consegui agora, já 
quase às dezesseis horas, [né? aliás já são dezesseis: [horas né? 

100                                                                                 [certo: 
101  = aliás já são dezesseis horas: 
102 
103   
104   
105 

Op = já: já são dezesseis. eu peço que o senhor ligue daqui a 
uma hora, senhor, para que possamos verificar. =e com 
relação ao telefone, eu vou passar para nosso supervisor essa 
informação. 

106 Cl = tá bom, então? 
107 Op = sim? 
108 Cl = tá? 
109 Op a X fone agradece sua ligação, uma boa tarde? 
110 Cl = obrigado, igualmente. 

 
 
Atendimento: 54 
 
 
1 Op Xfone Neia, boa tarde? 
2       
3       
4       
5       
6   

Cl Boa tarde? :: eu tive um agendamento: : ontem :prum técnico de 
vocês: .. olha:r o  nosso .. aparelho e:: me confirmaram que ele  
estaria fazendo uma visita  hoje durante o dia.  e : já são quase  
seis horas e não apareceu ninguém? eu deixei uma pessoa o dia -  
°inteiro° no apartamento[ - 

7      
8 

Op                                       [= o senhor pode me fornecer o número 
do cliente, por favor? 

9 Cl o meu cepeéfe? a minha conta não tá comigo? um oito um.,  
11 Op = aguarde só um momento? (3.0)um oito um.? 
12 Cl ..um nove do:is: 
13 Op =um nove do=is: 
14 Cl meia três sete: 
15 Op =meia três sete: 
16 Cl dígito quinze: 
17 Op (3.0) está em nome de quem? 
18 Cl =José  Fernandes  
19 Op (4.0)pode confirmar o endereço por favor? 
20 Cl =Estrada dos Três Rios: 
21 Op =pois não? 
22 Cl =duzentos e vin:te e três: 
23 Op =pois não? 
24 Cl =bloco dois, apartamento: um zero quatro: 
25   
26 

Op .... o senhor pode autorizar um telefone de contato,  senhor 
José,  por favor? 

27 Cl =quatro três me:ia: 
28 Op =pois não?. 
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29 Cl zero tre:s: 
30 Op .... pois não? 
31 Cl =dois dois 
32   
33 

Op =o senhor aguarda um momento, por favor? que nós estamos 
verificando e já passo uma posição. 

34 Cl =pois não. (vozes ao fundo) (1.0) 
35 Op (65.0)é o próprio senhor José Fernandes que está falando? 
36 Cl siim::? 
37    
38 

Op senhor José Luis? no caso foi serviço de assistência técnica, né 
isso? 

39 Cl =is:so. 
40    Op ....para o [aparelho  
41 Cl                [isso 
42    
43    
44 

Op do senhor? no caso .. o .. o que o que nós temos ..   uma ordem 
de serviço: .. mas (h)que, no caso, ela foi programada para ser 
feita amanhã e não hoje? 

45   
46   
47 

Cl =  não, mas o operador me falou que seria hoje? se ele tive- se 
ele tivesse < me falado que seria amanhã? eu não teria feito: 
uma pessoa ficar[  

48                             [mas não te..]   
49  esperan:do? não seria o problema? 
50   
51    

Op Cer:to: mas não temos nenhuma informação que estaria sendo 
feito hoje não? somente amanhã?... tá? [ 

52   
53 

                                                                [(incompreensível, 
tenta falar e é interrompido)- [ 

54  o senhor :solicitou ontem...    [mais ou menos .. a que horas? 
55 Cl = antes das dezesseis? 
56   
57 

Op (2.5) >é porque nós só temos a informação.. mas que eles 
estarão indo amanhã < e não  hoje? °eh.° 

58   
59   
60 

Cl ....eh ... bom, amanhã não vai  ter ninguém na parte da 
manhã:.. em  casa?..  porque, vocês deram o horário em 
aberto? [aí eu falei 

61 Op =          [isso? horário de oito às dezoito? 
62   
63   
64   
65 

Cl =sim, aí a pessoa ficou.: até agora: desde oito às dezoito: .. eu 
falei, você tem certeza : que vai amanhã.? ele falou, com certeza 
vai amanhã? - (2.0) (hhh) tá, tá bom? se ela me dissesse,    não? 
vai quarta [feira : .. pra mês: ia ser- ia ser °indiferente°?-] 

66   
67   
68 

Op =            [realmente: o serviço; senhor ... mais ou menos que 
horas o    senhor solicitou? = antes de dezesseis horas, mas que 
horas? 

69 Cl =ah:: [bem próximo das dezesseis. 
70   
71    
72    

Op          [o senhor saberia informar? =o que pode ter ocorri:do: é 
..como o senhor tiv - informado, que solicitou bem próximo às 
dezesseis horas: [ta?  

73 Cl                                                                            [hhh] 
74    
75    
76    
77    
78    

Op                                                                             [deles não 
terem colocado o serviço para hoje?.. que repro- a 
programação do serviço:, não é feita pelo nosso setor:, e 
quando o serviço é  feito próximo às dezesseis horas?.... né? 
nós não temos como garantir que será feito no dia seguinte?  
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79    
80 

porque o se -  o serviço  ele pode ou não ser inclu:so, no 
ca[so:>na escala de serviço <= 

81   
82   
83   
84   
85   
86   
87   
88   
89 

Cl     [= olha só o que o operador me falou, olha porque.. porque eu 
tive que: .. como eu não, eu não tinha a mar:ca do, .... do 
aparelho,>  eu tive que ligar pra ca:as? pra descobrir qual é, < ..ele 
falou:  se o senhor ligar até   as dezesseis horas? o servi, ah.::: vai 
estar programado pra amanhã?, como eu: voltei a falar, eu.. 
reconfirmei isso?, você tem certeza que vai amanhã? porque era 
indiferente pra mim deixar uma pessoa:.hoje, ou amanhã?... o 
que eu não consigo: é administrar a pessoa  no, é, é, presa nesse 
horário? .. n[é?, é: os dois dias? 

90   
91 

Op                     [humhum. certo (meio  
....eu compreendo a posição do senhor,   mas real[men.. = 

92    
93 

Cl =                                                                     [você não tem 
nem previsão de horário, amanhã? 

94   
95 

Op <[não? .. somente amanhã o horário de oito às dezoito?.. nós 
não temos como passar o horário que o técnico vai ao local. 

96   
97 

Cl (8.0) hhh °Absurdo°? é absurdo absurdo isso .... (vozes ao fundo)     
bom, vamos jogar com a sorte, né? [É o jeito. 

98 Op                                      Hhh, hem?[Cer:to, tudo bem? 
99   

100   
101   

Cl =agora se você.. se vocês tiverem sistema de gravação, vocês 
podem res:gatar essa ligação de ontem e vão verificar o que 
que eu to falando. 

102 Op =certo, tudo bem. 
103 Cl e:  Tá bom? .. Obrigado. 
104 Op =Por nada. Xfone agradece sua ligação e tenha uma boa tarde? 

 
 
Atendimento: 14 
 
 (...) 
1       
2       
3 

Cl apartamento duzentos e cinco.(2.5) porque tem que ver isso? daí, 
pegando: pô ((Fala com sotaque regional, algum do nordeste 
Registra insatisfação. Barulho de carros, parece que fala da rua))  

4 Op (25.3) a conta está em nome? de quem, senhor? 
5       
6       
7       
8 

Cl tá em nome de Roberto (incompreensível) de Freitas. > tem que 
tem que tá  crédito automático< mas só que o apartamento é 
alugado, entendeu? aí  nós que tão pagano (.) quer dizer, eu 
ganho? muito pôco . pa pa mi:: tá pagando esse preço.= aí. 

9     
10 

Op =o senhor aguarda só um momen-.:é é o próprio senhor Roberto 
que está falando? 

11 Cl não não é::: quem tá falando é::: é um mor/ é::: 
12 Op =o inquilino= 
13 Cl =é, é isso aí 
14   
15 

Op um momento pôr favor senhor, que estou verificano? (6.2)... o 
senhor poderia atualizar o telefone de contato? por favor? 

16 Cl telefone de cotato? : é::: pera aí(4.5)... é - é cinco meia sete 
17 Op =sim 
18 Cl =dezoito cinqüenta 
19 Op (12.0)o senhor reside nesse imóvel há? quanto tempo? 
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20 Cl eu tô há:: quato meses   
21 Op (3.0) é mais realmente todas as suas contas estão corretas = 
22 Cl =ma que? té de vinte e cinco, cara?= 
23 Op =como? 
24   
25 

Cl =até de vinte e cinco? < porque no mês passado veio vinte  
cinco e quatorze> entendeu? 

26 Op =i:sso 
27 Cl =aí aí eu não eu nem reclamei, eu deixei [passar 
28   
29   
30   
31  

Op                                                                       [>essa conta do mês de 
junho ela foi faturada com quarenta e seis metros cúbicos a conta 
do mês de julho também com quarenta e seis, a conta de maio foi 
faturada [com  quarenta     [e ]um < 

32 Cl              [não uh!] =[hhh]  [ueh?] 
33    
34 

Op                                           [portanto seu consumo está 
co?rreto= 

35   
36   
37 

Cl   [ma ma ne nã          oi, eu não tenh eu não tenh aparelho eu não 
tenho na:da! quer dizer, tem nêgo aqui, no meu serviço que tem 
tudo e e não - tem aparelho, é é:: toma banho que[nte 

38   
39    

Op                                [=quantas = pessoas residem no imóvel 
utilizando somente o aparelho a energia? 

40   
41   
42  

Cl ói, nós moramos. cinco, entendeu? nós moramos.cinco.< ago só 
que? todos, todos, trabalham, só chegam . à noite.  quer dizer, a 
energia é só consumido à noite 

43 Op =é mas realmente tá correto esse con[sumo senhor 
44   
45  

Cl                                                            [=não: é brincadeira é é:: 
> é sacanagem isso daí.<. pa vinte e cinco e qua[torze? 

46   
47   
48  

Op                                                                                    [ é é o seu 
consumo > senhor. <está sendo> marcado no medidor <do 
senhor. existe um medidor [ a companhia-  

49                                               [ah = 
50   
51 

 =é feita a leitura todos os meses e é feita > a cobrança, está 
correto esse consumo das [contas 

52   
53 

Cl                                    ... [uh quer dizer, não tem nenhuma coisa 
errada, problema de aparelho (dúvida do pesquisador), [nada? 

54 Op                                                                                       =[nã:o 
55 Cl =que: i::sso rapá?! 
56   
57   
58 

Op =o senhor pode verificar?, o senhor pode fazer uma? manutenção 
no aparelho do senhor, o senhor? sente cheiro de energia. no 
imóvel?= 

59   
60   
61   
62 

Cl =ó, veja bem? a gent ne mora- morava. a gente morava cinco 
pessoas (.) aí antes de trocar o aparelho, entendeu?e tem tá 
morando a mesma quantidade o mesmo consumo de energia. é o 
mesmo consumo, não mudou nada. são as mesmas pessoas -   

63   
64 

Op =mas realmente pra essa quantidade 
 de pessoa e [utilizando 

65   
66 

Cl                      [nã:o? mas nem todo mundo- tô falan- eu tô 
falando a você, todo mundo chega à noite? [depois 

67   
68   
69   

Op                                                                            [entendo senhor?> 
mas realmente está correto. o senhor pode verificar o seu 
aparelho, seu aparelho e pedir uma manutenção pra fazer um 
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70   
71   
72   

concerto no aparelho <porque realmente todas as suas contas 
estão corretas> .... (fala aceleradamente e como algo fatal, quase 
ironia e imposição de sua certeza, da X) 

73   
74   
75 

Cl mas não tem negó:- esse:: -aqui- no caso, não te:m problema 
de gambiarra, de morador às vezes passar a fazer isso aí, 
não?(1,5) 

76 Op como? 
77   
78    

Cl às vezes, um relógio, não tem gambiarra, não? às vezes às vezes  fica 
- morador pode.. fazer isso aí? aí pode tá gastando a nossa custa? 

79   
80 

Op =na::o <senhor> eh- existe um medidor para cada apartamento. 
seu medidor é individual 

81   
82   
83   
84 

Cl (2.0) porque é exagero? não tem aparelho, não tem nada?= a gent- 
toma banho mas é banho frio. entendeu? eu ganho muito pouco. = 
eu ganho apenas duzentos reais (dúvida do pesquisador) pa tá 
pagando um exagero [desse aí todo 

85   
86 

Op                                   [senhor, mas o senhor está 
consumindo?essa - a companhia está lhe cobrando 

87   
88   
89   
90 

Cl                            ih:: não::: ih::: tá cobran- oh veja bem? eu to; 
eu tô consumindo o que/ antigamente eu consumia, que pagava 
oito e pouco. até nove reais chegava. agora não, quer dizer, 
tripicou 

91   
92   
93 

Op =>é mas realmente pra quatro pessoas que residem no imóvel e 
um aparelho é essa média senhor. o senhor deseja mais alguma 
informação? 

94 Cl o que eu desejo é só isso mesmo. eu eu vô:: 
95 Op =pois não eh - 
96   
97 

Cl =eu vô dá um jeito de pro procurar outra maneira de de melhorar 
isso daí. quer dizer, essa conta pode baixar. porque eu não vô  

98 Op                      senhor,                               
99 Cl [ficar pagando esse esse preço não? 

100   
101  
102  
103  
104 

Op [então basta, basta o senhor consumir menos energia, a companhia 
está lhe cobrando realmente °seu° consumo, basta o senhor 
consumir menos energia para o senhor efetuar o pagamento de 
menos consumo, somente dessa forma? (3.0) (enquanto a atendente 
fala, o cliente murmura e balbucia. parece inconformado) 

105  
106  
107 

Cl Agora eu fiquei um pouco bolado (gíria que expressa angústia, 
irritação, desconfiança); que::eu consumia a mesma quantidade 
e pagava..esse: oito e pouco? 

108 
109 

Op =o medidor do senhor provavelmente não estava marcando 
corretamente, senhor? 

110  
111 

Cl =que isso? (2.0) (barulho de motocicleta, provavelmente está 
falando da rua) 

112 Op ... >o senhor deseja mais alguma informação?< 
113  Cl não não valeu 
114  
115 

Op =X fone agradece e uma boa tarde (fala acelerada e pressa em 
desligar. Bate o telefone.) 
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Atendimento: 25 
 
  
1 Op X fone, Vânia, bom dia? 
2       
3       
4 

Cl  (parece estar rindo, talvez com outra passoa e se interrompe) 
bom dia, >ºfilhaº< eu liguei ess se – é:: segunda - segunda-feira 
pra fazer uma reclamação: quanto ao: valor de uma: conta?  

5 Op = sim? 
6 Cl = e :: me >pediram que retornasse hoje?< pa - 
7 Op = >para verificar o resultado:?<. 
8 Cl I:sso: 
9 Op = eu vou verificar pra senhora. qual o número [do cliente? 
10    
11 

Cl                                                                            [é sete meia um, 
meia sete, 

12 Op = sim? 
13 Cl = dígito seis 
14 Op = está em nome de quem, senho[ra, a conta:? 
15    
16 

Cl                                                     [Maria do Livramento Leis 
Francisco. 

17 Op (13.0) um momento, que estou verificando pra senhora? 
18 Cl =  pois não? 
19   
20   
21    

Op (40.0) senhora. eles estiveram na sua residência no dia 11 do 7. 
a senhora pode confirmar o endereço?  
=é Rua Barão? [do Bom Retiro↓ 

22    
23 

Cl                          [doBom Retiro, dois mil setecentos e vinte e 
três, apartamento duzentos e sete, bloco dois. 

24     Op =correto. eles estiveram, além de verificarem a leitura: ..  
25  [ºham:º 
26    
27 

 [eles também verificam: como está o medidor: , né? se está 
marcando corretamente. [.. (h) e: - pela avaliação que o  

28                                          [ºsei:º 
29  Técnico: fez:,  [aqui consta 
30                         [ºham:º 
31    
32 

 que esse consumo que fo – que foi cobrando pra senhora, está 
correto: . [não há: nenhuma: irregularidade:  

33                  [ºentão: tá certo:º 
34  no medidor; não, senhora:? 
35 Cl = é:: é sempre: a mesma coisa? =não é a primeira: [vez que eu  
36                                                                               [hum?   
37  pe:ço: .. 
38 Op = sim: 
39    
40 

Cl = >eu não consigo<, >eu não sei como resolver essa 
situação<?. 

41 Op Hum 
42   
43   
44 

 = por que  que - é a: a minha conta é sempre crescente? eu 
posso até estar ausente, não estar usando a energia [mas a 
minha: conta: é sempre: crescente:? .. 

45 Op = sim: 
46   
47 

Cl = então eu quero: descobrir qual é esse segredo?, porque eu já 
estive várias: vezes na cia da energia, hhh 
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48 Op = sim 
49 Cl = >já pedi; , já estive ausente:, estive de férias:< .. 
50 Op = ºcorreto:º 
51   
52   
53   
54   
55 

Cl = no período de férias, a minha conta continuava subindo:, a 
(h)minha conta, > tem pessoa aqui que têm<, >que têm mais 
pessoas em casa<, que fazem almoço e janta, e consomem menos 
energia que eu. não há nenhum vazamento, eu  não consigo 
entender o que? 

56    
57 

Op = a senhora confirmou que realmente não há nenhum 
vazam[ento? 

58 Cl           [>não não?< 
59 Op = ºnão?º 
60    Cl = não existe vazamento porque [nós seríamos – nós é: ih -  
61 Op                                                  [hum 
62 Cl Sentiríamos ... (h)aqui fica eu, eu expliquei da outra vez, eles  
63 Op                        [a to – (tenta interromper)  
64    
65 

 sempre alegaram problema de número de pessoas, três pessoas, 
(h)em média, esse consumo não tem nada a [ver?, as pessoas não 

66    Op                                                                     [sei 
67   
68 

Cl >ficam aqui, duas pessoas só estão fim de semana, eu não faço 
comida diariamente, [tem aparelho, um banho pela manhã, um  

69 Op                                   [correto: 
70    
71 

Cl banho à noite, uma pessoa ou duas pessoa no máximo: . =não 
consigo entender i:sso?< 

72    
73    
74    
75 

Op = bem:, senhora:, até o medidor, né? é: o-  a X foi, né? e 
verificou, mas pra que a senhora ºpossa confirmar se há algum 
vasamentoº, a senhora já fez- a senhora chegou a fazer o teste?, 
pra confirmar? 

76 Cl = já:: [já: já? - olha, porque não é a primeira vez que eu faço 
77 Op          [já? o teste foi feito quando? 
78   
79 

Cl Reclamação: . eu venho lutando há mui:to te:mpo pra estabilizar 
essa [situação da energia, e não consigo? .. entende? =quer dizer,  

80 Op         [ºsim?º 
81 Cl eu estou comparando [as as  
82 Op                                  [ºhum humº  
83 Cl as contas anteriores:  .. quer dizer, ham (parece riso) ninguém está  
84 Op                                [sei? 
85 Cl comendo mais? é uma coisa impressionante? não há, [num num 
86 Op                                                                                 [ºhum humº 
87   
88   
89  

Cl não justifica? eu só vou- uso o aparelho na hora de fazer uma 
refeição, uma coisa rápida? quando eu esquento, ou como- é 
congelado, é micro-ondas, eu não consigo entender [porque 

90 Op                                                                                     [hum hum 
91   
92 

Cl que eu tenho esse consumo, não tenho criança aqui em minha 
casa, [são pessoas adultas, não justifica.? eu faço a maior 

93 Op          [sim senhora 
94   
95  

Cl economia com a energia, e todo mês vem sempre a > mais, a mais 
a mais.< eu posso estar fora: da minha: casa: .. [como aconteceu 

96 Op                                                                         [sim 
97   Cl no mês passado de eu ficar doze dias fora de casa, a minha 
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98   
99   

100 

conta continuou .. gente? não dá pra entender isso:? eu eu há 
muito que eu venho insistindo com isso? .. venho aqui, é nunca 
dizem que estão errados:? [sempre -. 

101   
102   
103   
104   
105   
106 

Op                                           [é: até o medidor a X verificou, até: 
o medidor:?, o medidor, senhora, não há nenhuma 
irregularidade, se houvesse?, a X com certeza iria substituir 
esse medidor, inclusive até no mesmo dia .. se houvesse 
alguma irregularidade? =foi feito um exame nele, não há 
nenhuma: irregularidade:, [junto: ao medidor:? 

107   
108    

Cl                                            [bom?, eu já esperava essa resposta. 
eu liguei até [pro  desen]cargo de consciência, [e falei:, não é 

109                      [ºhum hum]º                                   [orreto:] 
110   
111 

 possível? .. eu estou tentando fazer economia de todas as 
formas  [é com energia, é com consumo de  de luz, só quem mexe 

112 Op              [hum hum 
113   
114   
115 

Cl  no aparelho sou eu, entende? =quer dizer, não tem >não tem 
empregada:, que eu saia e a empregada faça comida, que deixe< é:: 
o aparelho a aceso (tosse) =não tem nada disso? 

116 Op = corre:to? 
117   
118 

Cl só que:: - eu não consigo:? sabe? ..o que me alegavam aqui, 
ah? na sua casa consta que tem três pessoas, o consumo médio-  

119 Op = é, a senhora me explicou. 
120   
121 

Cl = não tem nada a ver,  gente? não tem, não não justifica? .. é:: 
[eu é que sei o que eu consumo:? 

122   
123 

Op [a senhora tem feito a- a senhora tem feito a manutenção 
periodicamente nos seus aparelhos? 

1254 Cl = no aparelho? 
125 Op = tanto aparelho como no outro? 
126 Cl é:? meu aparelho inclusive: é novo? 
127 Op = é novo: 
128   
129 

Cl = meu aparelho não tem nenhum: problema? =eu quando eu u- 
é- eu uso- eu uso rápido? como estou falando pra [você-? 

130  
131 

Op                                                                                 [sim, mas o 
aparelho também é novo? 

132 Cl = não, meu aparelho não é novo não. [meu aparelho tem o  
133 Op                                                             [sei: 
134  
135  
136 

Cl período que eu tenho aqui nesse prédio, dezesseis anos. mas 
ele é sempre limpo, desentupido. que até a gente se sente mal 
com o mau cheiro. [chama o:: ou ele ele já: é:: o período que  

137 Op                                [correto: 
138  
139  
140   

Cl tem que fazer limpeza, a gente já começa a sentir que tá que tá 
com cheiro forte, não tem porque não não é: deixar 
permanecer, né? [mas é realmente é que eu vou ter que 

141                             [comprendo, senhora? 
142  
143 
144  

 trabalhar mais, pra pagar cada vez mais energia e comer 
menos? que cada vez a gente consome menos, faz menos 
comida, e não tem- [não tem como segurar esse valor desse  

145                                  [ºhum humº 
146  energia? [=eu acho realmente um absurdo? eu conheço gente  
147                [ºhum hum? .. sei?º 
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148  
149 

 que mantém - e eu nunca sei, qual é o problema do meu?, 
[porque eu já fui, não é 

150 Op  [sim: .. correto: 
151 Cl coisa- e eu vou continuar fazendo reclamação porque [até um  
152  
153 

Op                                                                                        [ºsim, 
senhora, pode fazer?º 

154  
155 

Cl dia eu vou conseguir: pra descobrirem e que a a:: a companhia da 
da::- que a X [é:: tá errada? e eu  e: - porque não é possível? eu ligo  

156                         [hum hum              
157  e tou sempre - sou eu que estou consumindo muito? .. [mas valeu a  
158   [hum hum 
159  
160 

 pena, pelo menos ficou essa essa-, eu sei eu sei que eles estiveram 
aqui:, eu consultei a portaria .. [eu estava com esperança: que  

161                                                     [correto: 
162  houvesse realmente::  .. [ºencontrado erroº 
163  
164 

Op                                      [não:, no medidor:, não há nenhuma 
irregularidade: não:, senhora?, [está bem?  

165  
166 

Cl                                                   [é:, quer dizer:, eu eu  
[comparan]do a a a::: .. as contas anteriores? [há um::: consumo: 

167 Op [hum hum]                                                      [sim? 
168  
169 

Cl em média: de nove: dez: de um mês: para o outro:, entende? quer 
dizer, é é coisa que  que é: crescente? [=eu falo, pô?, eu faço isso 

170  
171  
172  
173  

Op                                                              [não?, eu estou verificando 
aqui essas contas anteriores? .. (h)é:: geralmente é o consumo 
tende a subir um pouco mais, durante: o inverno, apenas:? =agora 
eu estou verificando aqui, essas contas anteriores constam metros:  

174  
175 

                                             [>ºé:::? mas não houve muito frio, 
não?º< 

176  Cúbicos: .. tá?, então foi confirmado? 
177  
178 

Cl é:? .. porque o consumo anterior quarenta: e cinco:, essa já veio 
cinqüenta e [oito?,]quer dizer? treze de diferença:? [(1.5)não é? 

179 Op                    [i:sso:]                                                    [é durante 
180  
181 

Op o inverno o cliente consome um pouco mais, pôr ele estar 
utilizando [também: o aparelho:? 

182 Cl                  [é::? >mas infelizmente nós nós não tive[mos: frio:  
183                                                                                    [hum hum 
184  Pra: isso?, que é o:- aqui:, nós nós usamos o- è:: - mesmo no  
185                   [correto:? 
186  verão:?, eu sempre uso o aparelho. Só pra quebrar a água?  
187  = compreendo: 
188  
189  
190 

 = sabe?, a não ser quando está aquele verão?, assim de janeiro, 
que a gente não está suportando que a água já sai morna:, 
(h)mas não altera: nada:? 

191 Op = compreendo: 
192  
193 

Cl = sabe?, até pelo:- no inverno a gente até leva menos tempo no 
banho, é uma coisa bem mais rápida? 

194 Op Sim: 
195  
196 

Cl = então não é o fato de:, não é isso que vai aumentar meu 
consumo: 

197  Op = mas se houvesse alguma irregularidade, senhora, junto ao 
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198  
199   

medidor, com certeza? a X iria substituir esse medidor pra 
senhora:? 

200  Cl = é:? eu espero: realmente: que [no próximo: mês.. porque vai  
201                                                 [está: bem:? 
202  
203 

 chegar: uma hora?, que:- (entre-sorri ironicamente)  (h) até o final 
do ano eu já to:: paga::ndo: próximo ao salário? ..  

204 Op                                           [hum hum .. correto, senhora? 
205  do jeito: que tá indo: [esse- essa essa, essa corrida:? 
206                                  [hum hum 
207 Cl tá bom? Muito obrigada? 
208 Op nada senhora, bom dia 

 
 
Atendimento 32 
  
 
1 Op Xfone Aldo: boa tarde? 
2       
3       
4       
5 

Cl (...) =° boa tarde° .. escuta:? eu - eu recebi hoje:: uma dívida - 
uma dívida pendente: e:: eu queria saber o seguinte: vocês não 
podem mandar uma segunda via não?, que eu sou uma pessoa 
idosa: ? 

6 Op = é de que mês senhora, essa dívida? 
7       
8 

Cl = qui   tá escrito, tá escrito  assim: .. total da dívida: é treze: = é  
no mês dez? .. tá  dez: de - da -de noventa e nove : 

9 Op = não : só na agência da X, senhora? 
10 Cl .... só lá : ? (lamenta - expressão de lameto) 
11 Op = só em uma de nossas lojas? 
12   
13    
14   
15   
16 

Cl .... (h) ah meu Deus? , porque eu tou : .. eu sou uma pessoa que 
moro sozinha: , sou idosa : fraturei uma vértebra : ....(fala em 
seqüência em ritmo contínuo mas bem articulado pausadamente) 
tou roubada? (2,0)... não dá um jeito: de mandar uma segunda via 
não, (h) né(h) ? 

17   
18 

Op = não, dona : - infelizmente não tem como fazer isso pra 
senhora? 

19 Cl ....pode ir outra pessoa, né? 
20 Op = pode ser outra pessoa : 
21 Cl Pra que? pra pagar lá? 
22 Op = pra pagar na própria agência 
23   
24 

Cl .... muito obrigado? = eu posso - qual é que - ? a da Tijuca está 
aberta? 

25 Op = não: senhora : 
26 Cl .. só a da Presidente Vargas,? [Saba mais ou menos o  [uh -? 
27    
28 

Op                                                 [= certo                    [fica na -  
altura da, ao lado do -  Telefonia :  na altura da Praça XI      

29 Cl muito obrigada, viu? 
30 Op Boa tarde : 
31 Cl Boa tarde . 
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Atendimento 34 
 
(...)  
1       
2       
3       
4 

Cl é meu nome é Panilda : eu tava falando com a Anita : .. há três 
minutos atrás, quando caiu a ligação, ela tava preenchendo aí o 
atendimento pra mim. eu eu começo de novo com você, ou: tem 
como me passar pra ela? 

5 Op = a senhora já é cliente? 
6 Cl = e . e . eu eu sou usuária da [X:, eu não sei como você  
7 Op                                               [=é o cliente: 
8 Cl entende isso.  [ah sim ? 
9     
10 

Op                        [é no- é: no caso, a senhora: .. gostaria de fazer o 
quê? 

11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18    
19  

Cl veja bem? eu tava, ex eu expliquei pra ela, que o equipamento lá de 
casa, o aparelho : ele está com proble:mas : que nós já tentamos 
consertar: com com .. essas lojas de rua, né? de atendimen:to: e ::: 
não não ficou bom, e a gente quer através de vocês, agora, de 
repente estar trocando o aparelho. então ela falou que poderia .., ela 
tava entrando na te:la: pra agendar: .. uma um orçamento, uma 
pessoa indo lá em casa, na na , em dois dias úteis, pra fazer o 
orçamento, pra ver se precisava realmente trocar , .. o aparelho, e a 
gente já tava [preenchendo os da:dos: ? 

20   
21   
22   
23 

Op                     [o problema - é o seguinte, senhora? que a pessoa 
que vai a sua residência: ela não vai verificar se realmente 
precisa trocar - °ela vai apenas pra fazer a venda°- de um novo 
aparelho : 

24 Cl = mas é isso que eu quero fazer mesmo ? 
25   
26   
27 

Op = sim - °... senhora - é - não, eu estou explicando .. para não 
haja nenhuma dúvida ?.. compreendeu? [qual seu número de 
cliente por favor? 

28   
29   
30   
31 

Cl eu prefiro te passar o cepeefe porque eu to com uma conta na e 
terceiro número está ilegível, eu não sei se um três três: ela já 
consultou e falou que não é. (h) eu posso passar o cepeefe do  
meu marido? 

29 Op só um instante ... qual o cepeefe? 
30   
31 

Cl .... fala o cepeefe pra mim, Vando? (fala com alguém) (1,5) 
zero zero três : 

32 Op zero zero três : 
32 Cl tres meia sete : 
33 Op tres meia sete : 
34 Cl sete zero sete : 
35 Op sete zero sete : 
36 Cl sete quatro ... ta : ? 
37 Op o nome dele é alexandre moreira? ë um três meia, quatro, seis sete 
38   
39 

Cl  ah: é meia. tudo bem. o meu é que está ilegível pra mim (7.0) 
deixa eu te perguntar uma coisa? 

40 Op pois não ? 
41   
42   

Cl = é: .. no caso, eu e meu marido a gente trabalha fora: né? e: e só 
tem uma pessoa que fica lá em casa segundas quartas e sextas, tá? 
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43   
44   
45 

bom no caso segunda feira, a pessoa vai tá lá pra receber a visita 
desse funcionário da X, né? só que aí a instalação, depois que a 
gente der o ok, acontece mais ou menos sete dias úteis, não é isso? 

46 Op = de sete a dez dias úteis, exatamente. 
47   
48   
49   
50  

Cl = sete dias úteis..  o que que acontece? nós vamos viajar no dia 
sete: de agosto : .. (h) e aí não vai ter ninguém lá em casa? .. há 
possibilidade de nós agendarmos a data, é a ida dessa pessoa pra 
instalar o novo equipamento, antes de antes desta data? 

51   
52  

Op .... senhora: , é :: °eu creio que até o dia sete de agosto não 
deve ter completado os - sete ou dez dias úteis° ? 

53   
54 

Cl = eu sei meu amor: e mas eu tou te falando pra - se não dá pra 
gente: .. ad[ministrar- 

55   
56   
57   
58   
59 

Op                     [eu não tenho - eu não tenho como dar informação com 
relação a isso? ..  porque: , no caso é realmente:  de sete a dez dias 
úteis. então quanto a isso, nós aqui não temos nenhuma influência : 
, porque quem agenda: a a a instalação: é o setor responsável pela 
companhia: e não nós. 

60   
61   
62   
63   
64   
65 

Cl .. ta? só um minutinho, tá? [será?: (fala com o marido: ela não pode 
nenhuma garantia pra gente que essa visita vai ser antes da data 
porque não é ela que faz essa agenda, é outra área que faz. é melhor 
então fazer depois, né? não não tem. ela falou que não tem como). 
então meu amor: olha só: eu agradeço: a tua atenção: mas eu vou 
deixar pra tá fazendo isso quando eu retornar da viagem ? 

66 Op = tudo bem ? 
67  cl .. [ta? 
68   
69     

Op    [ assim fica melhor? .. nada: >a X agradece a ligação<; tenha 
um bom dia? 

70 Cl bom dia. 
 
 
 
Atendimento 40 
 
 (...) 
 
1 Cl (..) sobre a compra de um novo aparelho : 
2 Op = pois não? 
3       
4       
5 

Cl =o técnico fo:i na minha casa na quinta-feira: ... e: verificou 
que está tudo em ordem: e eu escolhi um Cosmus: .. e eu 
queria saber quando é que vai chegar:  o novo aparelho? 

6       
7 

Op pois não? = qual seria o número do cliente na conta de energia, 
senhora? 

8 Cl = cinco nove: um sete sete : 
9 Op (2.0) só um momento? (7.0) está em nome de senhor Claudio? 
10 Cl .. é: isso mesmo? 
11 Op = a senhora por gentileza poderia confirmar o endereço? 
12 Cl .. Rua Jaitá, dois zero sete, apartamento sete zero dois : 
13 Op telefone é nove sete, sete três, quatre meia, cinco meia? 
14 Cl = sim : 
15   Op (10.0) bem senhora, após a assinatura da adesão:, tá:? ... apo -
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16   
17   
18    
19   
20   
21  

após a aquisição do aparelho, a senhora teria um prazo de sete 
a dez dias úteis para a instalação do mesmo: ... tá? =eu peço 
por gentileza que a senhora aguarde, que eles estarão entrando 
em contato ... eh através desse telefone que a senhora deixou:, 
noventa e sete sete três, quatro cinco meia: , tá?, marcando 
assim a instalação do seu aparelho: 

22 Cl .... tem↑ como você colocar uma observação aí, [pra alguma  
23 Op                                                                              [pois não? 
24   
25   
26 

Cl eh: eh: .. com relação à urgência?, porque eu estou sem 
aparelho:, entendeu? e eu, eh .. eu preciso, né?, e é pro 
chuveiro: 

27   
28 

 .. certo? em todo caso eu estarei colocando essa observação, 
senhora, e encaminhando ao setor responsável: 

29 Cl = tá, me faz: essa: gentile:za:? 
30 Op = pois não, senhora? 
31 Cl .. tá? 
32 Op ... correto: 
33 Cl = obrigada: 
34   
35 

Op = por nada: a X é que agradece a ligação, a senhora tenha uma 
boa tarde? 

36 Cl = tá, obrigada, igualmente: 
 
 
 
Atendimento 45 
 
(...) 
 
1       
2       
3       
4       
5 

Cl (incompreensível) a chaminé (1.0) verificou tudo aqui, a 
tubulação em baixo: .. a chaminé do: aparelho: . e foi – e:: ela - 
a menina falou .. que: a própria: X tem: esse serviço: .. que 
pode ser feito, mas tem que fazer um orçamento:, e aprovado 
pode ser feito 

6       
7  

Op .. bem, mas na:: - quando eles fizeram a:: visita, a vistoria no 
local, eles fize- lhe deram algum orçamento? 

8 Cl = nã:o: não deram não? 
9 Op (2.0) só informaram ao senhor que [ess-?  
10    
11 

Cl                                                          [i:sso:, é pra ligar pra X .. 
pedindo 

12   
13 

Op .... o senhor, por gentileza, teria o número do cliente na conta 
de energia, senhor? 

14 Cl .. quarenta e sete. 
15 Op = quarenta e sete?  
16 Cl = quatrocentos e trinta e oito, sete: 
17    Op .... só um momento por favor?  
18 Cl = sim? 
19   
20 

Op (8.0) por gentileza, o senhor poderia confirmar o nome do 
Cliente [e o endereço? 

21 Cl             [Pa - Panilda (incompreensível),  
22 Op = pois não? 
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23   
24 

Cl = Rua Oito de Julho, dois meia quatro, trezentos e três, Vila 
Isabel 

25   
26 

Op (14.0) no caso o senhor deseja: é: é: solicitar esse serviço, 
senhor:? 

27 Cl = é, gostaria: 
28 Op = ele não deixou nenhum papel com o senhor? 
29   
30   
31 

Cl = um momento: (passa a falar com alguém) Panilda?, deixou 
algum papel contigo? .. onde está? (volta a falar com a 
operadora) um momentinho que eu vou pegar  

32 Op = pois não, senhor? 
33 Cl (16.0) ah?, deixou sim? 
34   
35 

Op = deixou:, senhor? ele não deixou o valor desse: orçamento:, 
não? .. que ele fez? 

36   
37   
38   
39 

Cl = não deixou: não:? (passa a falar com alguém ao fundo, 
pergunta gritando) o valor do orçamento? (volta a falar com a 
operadora) não deixou não. (7.0) (incompreensível) vocês 
mesmos dariam? 

40 Op ... então, no caso, seria somente: a chaminé:, senhor:? 
41   
42 

Cl = só a chaminé (4.0) é um metro e pouco: mais ou menos 
(balbucia, provavelmente lendo algo) 

43 Op = ah: certo? só mais um momento 
44 Cl (3.0) tem até o nome aqui da menina? 
45 Op (6.0) mas ele aí co- ? .. senhor? 
46 Cl = oi? 
47   
48 

Op = ele colocou a- é:: a instalação em .. é:: em quantas 
polegadas? .. que seria sua chaminé? 

48   
50 

Cl = não:, não botou não?, eu até perguntei - ela falou assim, aparelho: 
sem chaminé?, tá aqui?, ausência de terminal T, na chaminé? 

51   
52 

Op .. em todo caso, o senhor gostaria de: então de executar o 
serviço, [senhor? 

52   
53 

Cl               [é:: eu gostaria de saber, né? porque – que ela disse 
pra eu ligar porque aí dava o orçamento. 

54 Op .... qual o nome da pessoa?, que  falou com o senhor, o senhor sabe? 
55   
56 

Cl .. é:: e? tem dois. é:: Igor da ºnão sei o queº? e Barby .. de- Ita- 
Itavera, Itavera? 

57   
58 

Op = certo: = o seu telefone pra contato é o dois cinco quatro, zero 
três, nove sete, senhor? 

59 Cl = i:sso: 
60 Op (9.0) só mais um momento, por favor? (7.0) senhor? 
61 Cl = sim? 
62   
63   
64   
65 

Op = nesse caso, estarei encaminhando as suas informações ao 
setor  responsável,  e este  vai  entrar  em contato com o 
senhor: .. tá? = porque ele não deixou- ela não deixou nenhuma 
polegada, né? .. da chaminé a ser feita? 

66 Cl = não: não deixou nada (1.5) e aí?, como vai ser? 
67   
68   
69 

Op I:sso:, nesse caso eles vão entrar em contato com o senhor pra lhe 
da:r as informaçõe: ... em todo caso, o senhor gostaria de executar o 
serviço? 

70   
71 

Cl .. é:, eu gostaria de- eu queria saber quanto- quanto vai ser também, 
né? 
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72   
73 

Op = certo: .... eles vão entrar em contato com o senhor. =eu peço por 
gentileza que o senhor aguarde:, senhor? 

74 Cl = quanto tempo? .. de: contato? 
75 Op = ou ou hoje ou amanhã. 
76 Cl .... ou hoje ou amanhã? 
77 Op = i:sso:  
78   
79 

Cl .. é:  tá bom? eu queria .. fazer logo: esse serviço porque: .. >muito 
frio, né?< (ri) 

80   
81   
82 

Op = correto:, senhor? .. (entre-sorri) em todo caso, eles estarão 
entrando em contato com o senhor. =eu peço por gentileza que 
o senhor aguarde? =eu estou falando com quem?  

83 Cl = Alexandre ... eu estou falando com quem? 
84 Op Luana, senhor? Tá bom, senhor? 
85 Cl Luana: 
86 Op … tá bom, senhor:? 
87   
88 

Cl = tá bom: então eu vou fazer isso: tá- então eu espero, né? =tá 
bom, obrigado? 

89 Op tá bom? Obrigada, a X agradece, tenha uma boa tarde? 
 
 
Atendimento: 62 
 
 
1 op Xfone Neia, boa tarde? 
2       
3       
4 

cl .. boa tarde Neia?, é::  o apartamento da minha mãe cumpriu a 
exigência: de fixar uma báscula: pra ventilação: e eu queria 
pedir um medidor, a instalação de um medidor. 

5 op .. tem o número do Cliente? 
6       
7 

cl .. tenho:  (11.0) (cliente suspira) onde eu anotei? (1.5) é: sete dois 
zero: .. um zero cinco: 

8 op (2.5) está em nome de quem? 
9 cl = é:: .. Dalva Vieira 
10 op (2.5) confirma o endereço, por favor? 
11 cl = é Rua Adolfo Dantas, oito nove: .. novecentos e quatro: 
12 op ... pode confirmar o telefone de contato? 
13 cl = cinco quatro um: meia nove onze: 
14 op = aguarda só um momento, por favor? 
15 cl = tá ok?  (vozes e carros ao fundo) 
16 op (15.0) no caso, o senhor já cumpriu: as exigências:? 
17 cl = já:?, só tinha: uma exigência [de:: 
18 op                                                  [ºfixação da báscula:º 
19 cl = fixar: a: báscula:, é. 
20   
21 

op = i:sso: . eu posso solicitar um retorno do técnico:, ele estará 
indo ao local no caso, na segunda-feira: 

22    cl .. (h)segu:nda-feira? =[pelo amor de Deus? não tem jeito  
23 op                                    [ºi:sso:º 
24  de ir amanhã? =a minha mãe  tem setenta e sete anos? 
25   
26   
27   

op .. não, no caso amanhã não, somente na segunda-feira: no 
horário de oito às dezoito ... que no caso, a escala de serviço de 
amanhã, ela já está fechada, já está conluída. nós não temos 
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28 como: incluir: mais nenhum serviço: 
29 cl (2.5) ºham ham:º ... tá bom?. 
30 op ... mais alguma informação, senhor? 
31 cl = só isso mesmo: 
32 op = a Xfone agradece sua ligação e tenha uma boa tarde? 
33 cl = tá: bom:, obrigado: 
34 op = por nada. 
 
 
Atendimento 4:  
 
 
1 at X fone, Sintia, bom dia. 
2 cl bom dia, Sintia. eu queria uma informação de vocês 
3 at pois não 
4       
5 

cl é que eu li que o comunicado da X no Jornal G hoje, né? 
falando  da prevenção que os aquecedores tem que ser 

6 at hum hum 
7 cl um terminal/ por fora externo tipo “T”. né isso? 
8 at Correto 
9     
10   
11   
12   
13   
14    
15    
16     

cl então, pois é, eu eu sou síndica aqui de um prédio e esse esse 
terminal tipo “T” de um dos apartamentos que fica assim lá 
num andar alto caiu, tá? então eu consultei a administradora ela 
disse que isso não era responsabilidade do condomínio, isso 
era responsabilidade do apartamento providenciar junto a X. 
então eu queria que você me desse a informação correta. 
porque eles estão sem es/ esse terminal externo tipo “T” que 
fica do lado de fora do apartamento 

17 at aí a senhora quer saber se a responsabilidade do: 
18    
19 

cl é”. quem é que tem que providenciar a colocação desse tipo 
“T” 

20 at bom, aih isso geralmente cada apartamento solicita, senhora.  
21 cl aí o apartamento tem que/ 
22 at Porque no caso esse terminal “T” é do aquecedor da pessoa 
23    
24 

cl ãh .. exatamente. então não importa não eu quero a informação 
correta, tá? 

25 at Sim 
26    
27   
28 

cl Porque são/ inclusive tem uma pessoa já uma certa idade que 
mora. afinal de contas a gente quer a  segurança de todo mundo 
no prédio, né? 

29   
30 

at sim. justamente. não aí no caso quem solicita é o próprio 
morador 

31   
32 

cl é o morador que tem que solicitar a quem para colocar aquele 
terminal “T”? 

33 at sim, a própria X ela faz ess/ essa instalação 
34 cl ah, ela faz a instalação? 
35 at Sim 
36 cl e ela liga para o zero oitocentos mesmo? 
37 at sim, esse mesmo nº. esse nº que a senhora está ligando 
38 cl ah:: 
39    at sendo que. a X/ essa essa informação que a senhora leu, no 
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40    
41    
42   
43   
44   
45   
46    
47    
48   
49    
50 

caso é somente vistoria de segurança. a X vai ao local. vai 
fazer a vistoria. essa vistoria inclui testes na tubulação, testes 
nos aquecedores e teste no fogão. verificar escapamento 
verificar instalação se está feito corretamente e essa/ esses 
detalhes de chaminé, se tem ventilação no local, se está 
adequada a instalação. Então havendo qualquer exigência, tipo 
essa, ela vai verificar que está sem chaminé. vai deixar uma 
exigência. é:: aquecedor instalado sem chaminé vai deixar a 
exigência. o cliente tem que cumprir hum hem em dentro de 
trinta dias. e a X também vai fazer até mesmo um orçamento 
para informar ao cliente quanto ficará esse serviço. 

51 cl porque no caso é a X que tem que fazer isso, não é? 
52   
53  

at sim. a X/ faz esse tipo de serviço. mas não somente ela que faz 
e- esse serviço de instalação de chaminé. 

54 cl ham ham. 
55   
56   
57   
58   
59   
60   

at então, o que ocorre? ela vai deixar uma informação de que há 
essa exigência. o cliente tem trinta dias para cumprir senão o 
energia é fechado. ela vai deixar o orçamento também. o 
cliente querendo entrar em contato solicitando o retorno da X 
informando que aceitou o orçamento. a X retorna ao local para 
cumprir essa exigência 

61    
62  

cl mas no caso, a moradora que tem que ligar pra’í ou é o 
condomínio pede pra vir pra vir ver? 

63   
64   
65   
66   

at não. Se for para todos do condomínio, o síndico que no caso o 
responsável pelo prédio o síndico vai ter que entrar em contato 
conosco através de uma correspondência, nos encaminhar a ata 
que elegeu o síndico e a solicitação por escrito 

67   
68 

cl hã. Pois é, mas por exemplo eu eu eu quero falar com a X pra 
vir ver o o:: 

69 at = o da senhora, específico 
70 cl não. o meu não. eu quero  
71 at Sim 
72    
73   
74  

cl eu quero que a X venha ver o do condomínio, a onde fica todos 
os relógios da da X que tá exalando um cheiro de energia 
muito forte 

75   
76   
77 

at Medidor. aí a senhora tem que entrar em contato direto com o 
setor de emergência, informar que está sentindo cheiro de 
energia onde ficam instalados os medidores. na cabine 

78   
79 

cl é. in inclusive é é com cheiro de/ forte no corredor do primeiro 
andar  

80    
81 

at sim. então isso daí a senhora no caso teria que chamar direto a 
emergência 

82 cl Hã 
83   
84 

at a emergência vai verificar se o problema está no medidor, se 
está na entrada do energia. vão informar a senhora 

85 cl tá. Então são duas coisas diferentes 
86 at sim. 
87   
88 

cl e agora, e com relação a esse/ a essa chaminé lá desse 
apartamento? 

89   at sim, então, a senhora querendo solicitar, a X vai ao local fazer 
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90 essa/ essa vistoria 
91 cl hum? 
92   
93 

at e até vai informar ao cliente que tem que ser instalado e vai 
informar o orçamento. 

94   
95   
96 

cl hum hum. aí é como síndica posso pedir pra vir olhar uma vez 
que tá na/ uma vez que/ que é/ que é o condomínio? (iniciam a 
fala juntas. imcompreensível)  

97   
98 

at sim/ ah/ a senhora só vai solicitar/ no caso a senhora é a 
síndica? 

99 cl Sou 
100   
101   
102 

at a senhora só vai solicitar esse pedido se for para o condomínio 
todo. ou para no caso seu/ se estiver em nome do condomínio. 
agora o dos moradores, a conta é individual ou coletiva? 

103 cl é conta individual 
104  
105 

at =é conta individual, então, cada um pode solicitar/ querendo 
solicitar individual, pode ser solicitado 

106   
107 

cl bem, então no caso dessa moradora é ela que tem que ligar 
para a X e a X dizer 

108 at Correto 
109 cl tá sem o coisa “T” dela 
110 at justamente 
111 cl e nesse zero oitocentos mesmo. ela pode pedir 
112 at isso. nesse mesmo zero oitocentos 
113 cl ah, então tá legal 
114 at tá bem? 
115   
116   
117   
118 

cl então eu vou comunicar lá a moradora pra ela.. porque eh eu 
pensei que a gente até poderia/ a gente mesmo podia botar 
aquele coisa “T” lá. porque ele simplesmente caiu. a gente 
mesmo podia colocar 

119 
120 

at sim. é como estou lhe falando. não é necessariamente a X que 
tem que ter feito/ que tem que instalar esse terminal  

121 cl pois é, mas acontece que a gente/ como é no último andar 
122 at Sim 
123 cl alí só se for pra pendurar um negócio pra colocar 
124   
125   
126 

at ãh, correto. então, no caso ela solicitando, a X vai ao local, a X 
já vai fazer essa vistoria de segurança em todos os aparelhos 
dela, inclusive um teste na tubulação 

127   
128 

cl  hum hum. por exemplo, porque/ aqui está dizendo que é 
perigoso num ter aquele aquele coisa “T” lá, né? 

129 at ah, com certeza 
130 cl tá. Então eu vou passar essa informação pra ela 
131 at está bem, senhora? 
132  
133 

cl está OK. é: agora, como é que eu/ eu queria então registrar pra 
vir dar uma olhada aqui no no no:: nosso: do condomínio 

134 at nos medidores 
135 cl É 
136 at nos medidores, lá é o o  
137 cl é nos medidores do condomínio 
138 at o cheiro de energia? o cheiro 
139   cl porque/ tá com cheiro de energia, inclusive tem uns que tão 
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140 assim/ como se estivesse soltando água... um óleo, entendeu? 
141   
142 

at eu vou passar para a senhora o telefone da emergência. a 
senhora quer anotar por gentileza? 

143 cl pois não 
144 at é o zero oitocentos, vinte e quatro zero zero nove nove 

 

Atendimento: 75 
 
 
1 at Muito da X, ELuana boa tarde 
2       
3       
4     

cl boa tarde ELuana. me dá uma informação querida. é na semana 
passada ou semana retrasada, eu comprei, eu fiz uma compra 
de um aquecedor  

5  at pois não 
6       
7       
8       
9       

cl com vocês, e:: o rapaz me entregou no sábado pra instalar, mas 
aí no sábado ele falou que não poderia instalar, que voltaria 
hoje, de manhã. a manhã toda já passou e e não apareceu 
ninguém pra instalar aquele aquecedor lá 

10 at certo, o senhor sabe o nome da pe, do técnico? 
11   cl é Carlos 
12    at é o Carlos? 
13 cl Isso 
14    
15    

at o senhor por gentileza poderia me informar seu número de 
cliente, na conta de energia? 

16     cl Tem, 2,3,0 
17  at 2,3,0? 
18 cl 9,4,5 
19 at 9,4,5? 
20 cl traço 8 
21 at traço 8? só um momento por favor? 
22 cl Tá 
23 at Está em nome de senhor José Leandro? 
24 cl Isso 
25 at Rua Eusébio, tre, três três cinco 
26 cl 335, 102 
27 at 102? 
28 cl Isso 
29 at Telefone pra contato é o 228, 12, 27 senhor? 
30 cl Isso 
31 at eu estou falando com o próprio? 
32 cl Com o José, isso 
33    
34    
35 

at Senhor Mario eu estarei informando ao setor responsável ao 
qual eles marcaram, é para hoje, na parte da manhã e até o 
momento não compareceram? 

36 cl Sim 
37    
38     

at tá? Eu peço por gentileza que o senhor aguarde que o senhor 
terá o contato 

39   
40 

cl eu não estou em casa não, mas quem tiver em casa lá atende e 
recebe o recado 

41 at Pois não senhor 
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42 cl tá ok? Obrigado ELuana 
43 at por nada, a X é que agradece tenha uma boa tarde 
44 cl boa tarde 
 

 

Atendimento 2:  

 

 ATORES AÇõES 
1 At (abertura) X fone, Sintia, bom dia! 
2 Cl Bom dia Sintia, eu gostaria de fazer uma mudança de nome 
3         
4 

At só um momento por gentileza (segundos) Qual o nº do cliente, 
por favor, senhora? 

5 Cl nº? 
6 At Isso. 
7       
8 

Cl eh: pêra aí,deixa eu ver/ onde eu vejo esse nº? ah nº do 
cliente.é  vinte e cinco, noventa, oito nove dígito 1 

9 at. sim sim sim. está em nome de quem? 
10 cl. João Alvares da Costa 
11 At a senhora quer tirar esse nome e pôr o seu, né isso? 
12 Cl é por/ do meu marido... no caso 
13 At a senhora tem o cpf dele em mãos? 
14 Cl Tenho 
15    
16    
17 

At (alguns segundo. parece operar o sistema) senhora, conta 
referente ao mês 7 vence no dia 23 do 7, é de sua 
responsabilidade? 

18 Cl é, é 
19 At a senhora mora no imóvel desde de quando? 
20 Cl ah tem dois meses mais ou menos, acho, uns dois meses. 
21    
22    
23 

At o que ocorre, senhora, essa conta ela vai vencer dia 23 do 7. 
então a transferência só pode ser processada após o pagamento 
dessa conta do mês 7 

24 Cl (fala junto) ah é? 
25    
26    
27 

At (continuando) então quando a senhora executar o pagamento 
da conta referente ao mês 7, a senhora entra em contato 
conosco para solicitar a transferência 

28 Cl Tudo bem, tá bom então 
29   
30 

At (junto, não deixa fechar) tá bem? a senhora me confirma 
telefone para contato, por favor? 

31 cl. 281, 32 60 meu nome e Maria 
32   
33  

At (acompanhado e repetindo o ditando) trinta e dois sessenta, foi 
atualizado, tá bem 

34 Cl tá, muito obrigado 
35 At a X fone agradece, tenha um bom dia 
36  Igualmente 
 
 
 
Atendimento: 21 
 



COOJORNAL – ISSN 1676-9023 – fev./2006 - pág. 237 
A EXPRESSÃO DO JEITINHO BRASILEIRO EM INTERAÇÃO VIA CALL CENTER 

 
1 At X fone, Cristy, boa tarde 
2         
3         
4        
5 

Cl Boa tarde, Cristy, eu tava até desistindo (meio sorrindo) eu eu 
tava aqui uma fita dizendo que o tempo médio era de 
atendimento era sessenta. mas não sei se era de sessenta 
minutos ou sessenta segundos 

6 At Sessenta segundos 
7 Cl ah:: bom↑ (dá uma gargalhada) 
8 At (pequena risada da atendentes) 
9 Cl Olha só Cristy 
10 At Pois não? Isso 
11    
12 

Cl é o seguinte. meu nome é Josias Ricardo. E eu tenho a:::  a 
conta da X debitada, no:: Banco Itaú 

13 Zt Sim 
14    
15   
16 

Cl é:: eu me aborreci hoje com o Itaú, é:: e tô considerando para 
mudar de:: de de de:: consolidar meu movimento no Banco do 
Brasil. (fala pausadamente)   

17   
18 

At ne nesse caso ne nesse caso gostaria de fazer a exclusão do 
débito automático? 

19   
20 

Cl eu gostaria de fazer a a exclusão do Itaú e a inclusão no no 
Banco do Brasil, é possível? 

21   
22 

At Nesse/ essa essa inclusão e exclusão de débito automático é 
feita na própria agência bancária, senhor. no caso 

23 Cl =na agência bancária? 
24 At Isso 
25 Cl ah é? 
26 At Hoje o seu débito automático é em que banco? 
27 Cl Hoje é no Itaú 
28   
29 

At no Itaú? o senhor faz a exclusão, solicita a exclusão do débito 
automático no Itaú, e a inclusão no Banco do Brasil 

30 Cl ah::: na própria agência 
31 At Exatamente 
32   
33 

Cl ah:: tá. e isso tá sendo feito tanto pra vocês quanto pra firma Y, 
o procedimento é o mesmo? 

34   
35   
36 

At Não, realmente não tenho como lhe confirmar. pra X, 
realmente é esse procedimento. agora pra FIRMA Y ou outras 
companhias, o senhor teria que entrar em contato com eles 

37 Cl ah:: tá bom então 
38 At Sim 
39 Cl tá, muito obrigado por (incompreensível) 
40 At a X fone que agradece sua ligação, e tenha uma boa tarde 
41 Cl Obrigado 
42 At Por nada 
  

 
 


