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ABSTRA CT: This work fo cuses th e classroom interaction.  It concerns  
specifically to the digressions that occur in an event whose discourse is generally 
previously planned, but can be established through a strong involvement. Thus, 
the digressions in the “Discourse analysis” classroom intera ction can be viewed  
as common occurrences of coher ent texts.   
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0. Introdu ção 
 
 O objetivo deste trab alho é d escrever as digressões que o correm na 
interação em sala de aula.  Co m esse intuito, selecion amos um corpus constituído 
por aulas da disciplina “ Análise do discurso: o lugar do outro na escrita”, 
ministrada em u m curso d e pós-graduação , em uma universidade pública.  As  
aulas fo ram g rav adas , posteriormente transcritas segundo os critérios adotados 
pelo Projeto NURC, para os estudos da língua falad a.  Adotamos a metodologia 
descritiva, indutiva, própria das abordagens qualitativas como procedi mento .  O 
quadro teórico estabel ecido baseia-se n as contribuições d a lingüística de texto, da 
análise da conversação, em fi m, dos estudos sociointeracionais.   Inicial mente, 
focalizaremos as digressões na literatura que aborda a topicalidade discursiva, 
salientando noçõ es bási cas no  estudo d a temática e definindo o termo  digressão;   
em s eguida analisaremos as o corrências  de digressões n a interação em sal a de 
aula e, por últi mo, teceremos consideraçõ es finais.   
 
1. A  topicalidade discu rsiva: as  digressõ es 
 
1.1 Noções p reli minares 

 
 Para que possamos d efinir digressões e a forma como essas o corrências  
lingüístico/discursivas são instauradas em ev entos institucionais, será necessário  
estabelecer u ma unidade de análise.  Partindo dos estudos que focalizam a 
topicalidade discursiva (Jubran et al, 1992; Marcus chi, 1988; Koch e Trav aglia, 
1993; Bublitz, 1988; Andrade, 2001; dentre outros), adotaremos a noção de tópico 
decorrente d e um pro cesso colaborativo entre os participantes de u m evento  
interacional.  
 De u m ponto de vista mais geral tópico discursivo tem sido definido co m 
“ assunto acerca do qual  se fala”.  Bublitz (1988) sugere que tópico é uma 
categori a independent e, desenvolvida por meio da atenção centrada de  
interactant es em um ponto co mu m du rante u ma conversação, permitindo o 
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estabeleci mento de conexõ es e contribuições ent re eles .  Entendemos, a partir daí, 
que o tópico discu rsivo é estabelecido por um pro cesso de nego ciação, 
focalização e interpretação entre interactantes ao co mpartilharem conheci mentos 
de mundo e do  ev ento do qu al participam. 
 Alguns conceitos estão envolvidos na noção de tópico: coerência,  foco e 
relevância.  A import ância da co erên cia está no princípio da interpretabilidade que 
permite as  pessoas  contribuírem co m o  tópico discursivo .  O est abeleci mento de 
u m ponto co mu m entre os interactant es determin a o foco de atenção que é 
comp artilhado.  A relevância é u m p rincípio o qual  propicia que durante o  
desenvolvimento de u m tópico, outros relacionados a ele sej am evo cados por 
meio de inter-relações e associações feitas  pelos interactantes. 
 Quando u m tópico é desenvolvido, os princípios da relevân cia e da 
coerência são est abelecidos e, assi m, o discu rso revela u ma estrutura organizad a.  
Jubran et al. (1992) postulam a existência de níveis de hierarquização n a estrutura 
tópica, cada nível  sendo sobreposto por u m superior, formando camadas de 
organização.  Essas camadas fo rmam u ma estrutura que vai de u m tópico mais 
abrangente p ara  outros p articulari zados .  Assi m, é possível a identi ficação de 
tópicos organizados tanto hi erarquicamente qu anto linearmente, a partir de 
correlaçõ es que possam ser realizad as.  N a sala d e aul a, por exemplo,  u m tópico  
“leitura” poderá ser mais amplo se relacionado a “controle da leitura”,  que por 
sua vez poderá apres entar subdivisões tópicas co mo “ especificidades do controle 
da leitura”. Ou seja, há uma hierarquia tópica observada a partir  de u m 
supertópico ou tópico mais ab rang ente ao qu al os outros são subordin ados.   Já a 
linearidade é observada pelas conexões feitas entre os tópicos do discurso em 
desenvolvimento.  
 
1.2 Definindo as  digressõ es 
 

A partir da noção de tópico discursivo, as digressões podem ser vistas 
como  construções qu e se mani festam por meio de d esvios tópicos.  Para Bublitz 
(1988), digressão  é u ma ação mo mentânea de suspensão  de um tópico, sendo  
introduzido u m novo  e d e maior interesse naqu ele instante, seguindo-se a 
reintrodução do tópico  original.  A digressão  gera, portanto, u ma seqü ência 
parentética, di ferente da anterior e da seguinte.  Na ação de digressão, segundo  
Bublitz, os interactant es introduzem um tópico para explicar, avaliar, identi ficar e, 
enfi m, em geral co mentar acerca do  tópico o riginal. 

Dascal e Katri el (1982:  78), pioneiros  nesse estudo, afi rmam:  
 

u ma digressão  seria u ma porção  da conv ersação  que não é topicamente 
relacion ada ao mat erial convers acional p recedente, nem ao  material que 
segue [...] . 

 
 Andrade (2001) ressalta que dig ressões  não d evem ser vistas como  
rupturas tópicas, mas como  decorrência d as condi ções interacionais.  Resultantes  
da co-produção da atividade interacional, as digressões ori entam os p articipantes  
no processo discursivo planejado durant e a interação .  Assi m, ao to marmos como  
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base a dinami cidade d e eventos comunicativos, d esvios tópicos são freqüentes, no 
entanto, esses desvios n ão são  interpretados como  fato res qu e geram incoerência 
discursiva. 
 Durante u ma conversação, po r exemplo , tópicos podem progredir de 
forma constante, séries de relev âncias tópicas podem s er detectadas e selecionadas  
pelos interactant es, originando novos tópicos.  A percepção de algum elemento  
situado à margem do conjunto de rel evânci as tópicas poderá gerar u ma digressão, 
caracterizada pel a instauração  de u m novo  tópico, o qual é substituído pelo 
anterior em s eguida.   
 Dascal e K atriel (1982 ) des crev em três tipos de digressão , co m 
características interativas distintas, as qu ais citaremos a seguir:  
a- digressão b aseada no enunciado -  quando não há u ma espécie d e rel ação entre 
o enunciado vigente e o digressivo, ou seja, não h á u ma desvinculação com o que 
está sendo  fo calizado.   
b- digressão baseada na interação – diferenciada dos outros tipos por não  
estabelecer relações co m o tópico em and amento, embora n ão seja inadequ ada do  
ponto de vista do flu xo interacional, por en contrar motivação no contexto  
situacional durante a interação. 
c- digressão baseada em seqüências inseridas – da qual fazem p arte os atos de fala 
corretivos, esclarecedores, informativo, explicativos e outros ocorrentes em v árias  
ocasiões.   

Andrade (2001) explicita a tipologia das digressões p roposta por Dascal  
e Katriel, porém, propõe designações co erent es com a perspectiva fun cionalista, 
com base nos trab alhos de Halliday (1978 ).  A autora adota a visão de que a 
língua é empregada em contextos situacionais di ferenciados e por meios  
lingüísticos que também se di ferenciam.  Andrade men ciona três vari áveis que 
interferem na diferenciação das situações lingüísticas, a saber: o que ocorre, quem 
participa e qu ais ass fun ções desempenh adas  pela linguagem.   

A proposta de Andrade é mais ampla, no entanto, co mo o nosso objetivo 
limita-se à identi ficação das digressões na interação em s ala de aula, faremos a 
análise de excertos referentes à interação em sala d e aula de “ Análise do 
Discurso”. 
   
3. As  digressões na sala de aula de “ Análise do Discurso”. 
 

Para analisar as digressões na interação em sala de aula alguns aspectos dos 
eventos devem ser considerados.  Inicial ment e, é necessário ter mos em mente que u ma 
aula é u m ev ento planejado , segue u m rot eiro pré-estabelecido pela instituição.  Assi m, 
os objetivos, a abordagem d e ensino, en fim, asp ectos inerentes ao ensino e a 
aprendizagem são det erminantes na fo rma co mo o tópico discursivo/acadêmico é 
desenvolvido e, conseqüentemente, nas ocorrências das digressões .  Ressaltamos, assi m, 
a existênci a de aulas  mais ritualizad as, controladas p elo plano do p ro fesso r, co mo por 
exemplo, as exposiçõ es orais.  No entanto , há aulas em que o discurso é mais 
espontâneo, como  é o caso das discussõ es acad êmi cas podendo o correr grande 
envolvi mento entre os participantes.  Especi ficamente na interação que selecionamos, o 
estabeleci mento de um objetivo mais ab rang ente em torno  de u m tópico “de qu em são 
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as palavras?...”, p roporcionou  o des envolvi mento  de um discurso co m ocorrências  de 
u m nú mero considerável d e digressões.   
 A digressão  do exemplo 1 ocorre durant e o instante em que o pro fessor 
desenvolve o tópico discursivo/acadêmico* “ controle da leitura”.  Por meio de 
associaçõ es suscitadas pelas palavras do professor, ao fo calizar “ objetos” e “relações” 
das pessoas co m objetos, o aluno A2 introduz u ma seqü ência digressiva, na linha 328, 
contando uma piad a.  Além de realizar a digressão, o aluno tamb ém dei xa transparecer o 
tom espontâneo e hu morístico em sala d e aula, favorecido pelo envolvimento que  é 
visível nessa interação. 
  
 Exemplo  1 
 [...] 
 320. P . então as relações que se estabelece com  os objetos seja material (.) 

321. +e acho m elhor pensarm os em coisas concretas + (.) sej a material seja libidinal  
322. +coisa que a gente pode colocar depois+  
323. a::h elas podem ser de qualquer natureza  todos nós podemos matar e rir  
324 .o guarda roupa pode se transform ar em  guarda louça (.) a:h é possível   
325. as relações que as pessoas estabelecem  com os objetos sã::o [...] 
326. isso não quer dizer que o objeto não tenha um  um  limite certo tá  
327. [a::h//] 
328. A2. [sabe ] aquela piada  o que é baixinho (.) mijão e põe debaixo da cama    
329. aí ele foi falou (.) pinico  não mas o bule é meu e eu ponho onde eu quiser  
330. ((alunos e professor riem por cerca de dois m inutos e falam ao mesm o tem po)) 
331. A2. foi ótimo mas não é o lugar de pôr (.) você concorda   
332. você vai por outras pistas mas você conclui que não é o objeto certo  (.) é por aí  
333. P . isso// essa relação e aí a gente pode até falar (.)  
334.    essa relação num  certo tipo de criatividade né   
[...] 

 
 O tópico é reintroduzido pelo professor, na linha 333, pela reto mada do léxico 
usado antes da instauração  da digress ão. 
 O exemplo 2 revela u m outro  momento co m ocorrência de digress ão em sala 
de aula, durante o desenvolvi mento do tópico “ leitura e identi ficação”.  Essa dig ressão 
foi motivada pela exp ressão  “ser doutor” (linha 1050), foneticamente si mil ar a 
“sedutor”, o que gerou u ma suspensão tópica e a introdução de u ma seqüên cia co m 
conotação hu morística fort e (linha 1052).   Novament e, o envolvi mento entre os 
participantes  e a flexibilidade do plano da aula favoreceram esse tipo de o corrênci a. 
 
 Exemplo  2 
         [...] 
 1046. A 14. a ser reprodutor (.) daquele tipo de grupinho (.) você não vai (.) sabe   
   eu não vejo muito essa coisa  

1047. de que (.) o::lhe (.) depois que a pessoa vira doutor (.) então não (.) ela vai bater de 
frente (.) 

1048. com aquele tipo de estrutura  pelo contrário  ela vai m anter esse tipo de estrutura  
1049.P. é  você tá sempre metido com o que você pode ganhar ou você pode perder não é  
1050.A16. m as as pessoas são assim  (.) digamos (.) você entrou nesse grupo (.) quer ser doutor  
1051. prá ser doutor você tem  que dizer essas coisas  (.) a hora que você é doutor [...] 

                                                 
* O tópico discursivo na sala de aula corresponde ao tópico acadêmico. 
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1052.A15. ser doutor ou sedutor   ((aluno ri e faz uma brincadeira com  a palavra)) 
1053.A16. a::hn  
1054.A15. ((rí)) 
1055.A14. ser doutor   a hora que você term ina o seu doutorado você podia assim 

e::h assum ir o seu individual  
1056. e ir contra isso  mas aí você tam bém estaria indo contra o outro grupo (.)  
[...] 
 

 A reintrodução  do tópico é feita pelo aluno A14 , após  responder à ind agação 
bem humo rad a do  aluno A15, retomando  a discussão  anterior (linha 1055). 
 No excerto do exemplo 3, explicitamos a ocorrên cia de uma digressão 
instaurada no mo mento em qu e u m aluno ch ega atrasado em sala de aula.  No 
enunciado da linha 723, o pro fessor estab elece um novo tópico, reto mando leituras 
anteriores.  A digressão iniciad a pelo aluno A 7 (linha 724) é co mpartinhada pelo aluno 
A6  (linha 726) e pelo restante da cl asse po r meio do riso g eneralizado.  Ressaltamos 
que o co mentário de A7 não é motivado pelo atraso do aluno apenas ness a aula, mas 
pelo fato  oco rrer em quase todos os  eventos. 
 
 Exemplo  3 
 [...]   
 723.P.  vamos mudar pro Hassial agora  e aí o que tem no Hassial (.) que pra nós//            

724.A7. demais né   ((alunos riem do com entário de A7 m otivado pela chegada de um  aluno)) 
(...) 
726.A6. ele chegou foi cedo  ((com enta sobre o aluno que entra))  
727.P.  que tem lá  
[...] 

  
 Seguindo-se a digress ão, o pro fessor reintroduz o tópico retomando o 
questionamento feito anteriormente, na t entativa de reestabelecer a  discuss ão, 
focalizado o texto do autor Hassial . 
  
Considerações  finais 
 
 Definimos na introdu ção deste trabalho des crev er as digressões que ocorrem 
na interação em s ala d e aul a.  Identi ficamos seqüênci as digressivas , em u ma interação 
com objetivo previ amente estab elecido ,  na sala de aul a do ensino de pós-graduação,  
resultado da instauração de u m discurso mais  espontân eo, fo rtemente co mpartilhado 
pelos particip antes.   
 As ocorrências de digressões podem ser justificadas por alguns fatores, a saber:  
o estilo mais fl exível do professor, a defini ção de objetivos pedagógicos mais 
abrangentes, medi ados por uma abordag em ensino a qual possibilitou a participação da 
maioria dos particip antes no des envolvi mento do tópico discursivo.  Tamb ém, 
ressaltamos que as digressões qu e ocorreram por meio de piad as e pelo tom do hu mo r e 
brincadei ras revelaram o envolvi mento interacion al que permeou  o evento e o discurso 
institucional. 
  
RESUMO: Este trabalho focaliza a interação em sala de aul a.  Especi fi cament e, 
descreve as ocorrên cias de digressões em u m ev ento cujo discurso é planejado 
previamente, embora desenvolvido medi ante grande envolvi mento .  Assi m, as 
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digressões na sala de aula de “ Análise do Discurso” podem ser vistas co mo oco rrên cias 
comuns  que mantêm a coerência textual .   
 
PALAVRAS-CHA VE: interação; tópico discu rsivo; digressões .  
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