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0. Preli minares 
 
 

Este trab alho discute os  procedi mentos de fechamento de tópicos em 
entrevistas, co m a fin alidade d e veri ficar qu ais dess es pro cedi mentos são efetivamente 
utilizados pelos interlo cutores. 

O córpus do trabalho é constituído por inquéritos do tipo D2 (diálogos entre 
dois informantes ), pertencentes aos arquivos dos Projetos NURC/SP (Inqs. no 062, 333, 
343, 360). Ess es inquéritos ach am-se publicados  em Castilho e Preti  (1987). 

A escolha dess a modalidade de inquéritos deve-se ao fato de n eles se verifi car, 
genericamente, a p articipação si métrica dos interlocutores. N ão há pap éis previamente 
marcados (co m exceção, é certo, do documentador) e, assi m, ambos os p articipantes 
podem altern ar-se no desenvolvi mento do tópico . 

A exposição co mpõ e-s e de duas partes. Na pri meira, dedi cada à fund amentação 
teórica, concentra-se tópico e discut em-se suas propriedad es. Já na segunda, efetua-se a 
análise dos procedi mentos de en cerramento de tópicos. 

 
 

1. O tópico e suas  prop riedades 
 
 

Brown e Yule (1983) defin em o tópico discursivo co mo “ aquilo acerca de que 
se esta falando ”. Os mes mos autores situam o tópico co mo u ma questão de conteúdo 
informativo e, do mes mo modo, assinalam que se trata de um processo essencial mente 
colaborativo, já que o tópico é construído no decorrer do ato interacional , pelos próprios 
participantes d esse ato. Aliás, na análise dos dados  se dei xará claro qu e h á u ma 
distribuição de papéis nos pro cedi mentos de introdu ção, desenvolvimento e fecho do 
tópico e que, ademais, os procedimentos utilizados se voltam para o processo 
interacional em si . 
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Fávero (1993) menciona duas propriedad es do tópico: a centração e a 
organicidade. A p ri meira d efine-se como “o falar acerca d e alguma coisa, i mplicando a 
utilização de referentes explícitos ou inferíveis . A centração nortei a os limites do tópico, 
pois quando se tem uma nov a centração , t em-se u m novo tópico ”. 

A organi cidade, por sua vez, é a relação qu e se estab elece entre u ma unid ade 
mais ampla (o supertópico), u ma unidad e intermediári a (o tópico) e as unidades 
meno res (subtópicos). Ess as relaçõ es instauram-s e em dois planos: no plano v ertical 
(relação hierárqui ca ent re unidades maiores e menores) e no plano linear (relação de 
continuidade/descontinuidade entre tópicos e subtópicos sucessivos). 

No estudo dos procedi mentos de abertura e fechamento de tópico, i mpo rta 
considerar sobretudo a relação  de d escontinuidade. Com efeito, esses procedi mentos 
baseiam-se na existên cia d e cent rações sucessivas, o qu e determin a o emprego de 
procedi mentos discursivos de introdução e con clusão d e tópicos . 

Jubran et alii (1992) acrescent am que o conceituar tópico como o assunto 
conduz a uma noção ampla vag a, subjetiva, a qual carece de u ma definição precisa e do 
estabeleci mento de critérios objetivos. Esses critérios são difi cultados por u m conjunto 
de fatos, d entre os qu ais a interferên cia acerca das o corrênci as discursivas  dep endente 
da sensibilidade do analista. A p artir dess as considerações , os mes mos autores apont am 
a necessidad e de serem estabel ecidos traços para definir essa categoria co m 
objetividade, visando ao estab eleci mento de u ma unidade de análise. Assi m, os citados 
autores d efinem o tópico discursivo co mo u ma cat egoria decorrente de u m p rocesso 
colaborativo e interpretativo , o qual envolve os participantes de uma interação. Como o 
tópico é uma constru ção conjunta, no processo de tro cas v erb ais estão envolvidas 
circunstân cias co mo o conheci mento entre os interlocutores, “ visão de mundo , o 
background de cada u m em rel ação ao que falam, bem como suas 
pressuposições”(Jubran  et  al., op. cit.). 
 
 
2. Procedi mentos de fechamento de tópicos 
 
 

Gavazzi (1998) menciona duas modalidades de fechamento de tópicos e 
subtópicos: o fecho frástico  e o fecho  parafrástico . 

 
 

2.1 Fecho  frástico 
 
 

O fecho frástico ap res enta a finalização de u m d ado cont eúdo in formativo de 
forma direta, sem a recorrênci a ou retomada do tópico em andamento. 

 
 

(1) Doc. e você ach a qu e... a:: a derivação p ara a emPREsa...  
é é melhor para o  advog ado é é ainda o  lugar onde ele tem  
mais campo  ou existem outras  especialidades  
em que ele pode se ver melhor? 
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   L 1  eu acho qu e existem outras mas s ão muito li mitadas né? 
  ... ele pode:: estar perfeitamente enquad rado  dentro  de u ma empresa 

priva:: da... tem alguns cargos  públicos qu e ele pod e  
ocupar mas é tamb ém li mitado... em fun ção da deMA Nda é muito  
pequeno... então  realmente é:: o p roblema que está existindo é 
meio::... inadmissível 

  
 
 
 
 
 

eu não  sei s e t alvez a gente confunda u m pouco   
as coisas né? ...  
então em termos  mais de acu muLAR... certo? canudos...  
então nós temos casos aí estav a ainda conversando  
co mo  u ma p essoa ontem aqui... qu e:: dizia né?  
que el e é muito ocup ado... trab alhava o di a ainda  
no fim de seman a... ia para Minas   
fazer o  curso d e Advocacia... ((risos)) 

(NURC/SP, 062, l. 1225-1242) 
 
 

O informante encerra o subtópico “ mercado de trabalho do advogado ” de forma  
direta, pela citação  do exemplo d a colega que se p reo cupav a em acu mul ar cargos. 

 
 

2.2 Fecho  parafrástico 
 
 

No fecho parafrástico, existe a reco rrência d e conteúdos já v eiculados pelo  
informante. Gavazzi, na mesma ob ra já citada, divide os fechos parafrásticos em três  
categori as: 

(a) E xplícito: o enunciado mani festa explicitamente que não deseja continuar 
com o subtópico em andamento , po r não  ter interesse em d esenvolvê-lo: 

 
 

(2) Doc. e problemas co mo  o Sílvio Santos co mo  vocês  ent endem? 
 L 1 

 
 
 
 
 
 

o problema do Sílvio Santos é u m probl ema MUito di fí cil 
de de SEM-tem-criar sobre ele co mo  aliás  é di fícil  
de senten ciar sobre tudo (...) 
todas essas  pessoas  testemunham que  
ele é u m:: um dos ... melhores empres ários do  mundo... que ele  
paga n a ho ra paga muito bem... e é muito bo m um:: sob 
(qualquer) ponto d e vista... 

(NURC/SP, 333, l. 1068-1081) 
 

Com a expressão  “e é muito bom é u m:: sob qualquer ponto d e vista...”, a  
informante L1  sinaliza que encerrou o subtópico “ as boas qualidades  de Sílvio Santos”. 

(b) Reduplicativo: o falante utiliza uma paráfrase p aral ela (aquele qu e tem a  
mes ma di mensão  sintático-semântica da mat riz). 
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U m exemplo de fecho parafrástico reduplicativo pode ser localizado no  
exemplo a seguir: 

 
 

(3) Doc. 
 

L 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

não mas ... em geral tudo ... então se você quisesse falar se você faz u m 
distinção você pode falar dos dois (no caso)... 
você v ê o:: o:: o Altair  Lima ele é... arriscou está certo...  
ele arriscou el e... pôs tudo... segundo  decl aração dele não sei  
se são  demagógicos ou n ão ele pés... tudo qu e ele  
tinha na n a montag em d a peça Hair... poderi a cheg ar aqui...  
não vai mon/  não vão... a censura não 
deixa mostrar e está acabado... que el e aplicou  el e v ai para o...  
saiu muito bem... dizem que nessa que ele montou  
agora já não  está... tendo a mes ma aceitação que que tev e o Hair ... 
Jesus  Cristo Superstar entend e? ... ent ão que o qu e qu e você vê?  
o indivíduo joga arrisca 
... você vê é é mais fácil fech ar teatro que abri r... hoje em dia fecha 
mais t eatro  do que abre... 

(NURC/SP, 062, l. 1287-1301) 
 
 

(c) An alítico: a paráfrase co m qu e o in formante encerra o tópico contém u ma 
avaliação ou apreciação d aquilo que está sendo dito. No exemplo a seguir, a av aliação é 
representada pelo  trecho sublinhado . 

 
 
(4) L 2 e:: eu eu s enti u m choqu e qu ando eu adentrei 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a faculdad e entende?  
porque:: você s emp re ouviu dizer...  
que seria u m negócio di ferente isso aquilo... eu  as  aulas 
que eu  tive dentro duma... faculdade foi  normalmente como   
eu tive no  científi co no  ginásio... era:: mais u m:: professor  
ali na frente... explanando... você  
levantando qu estões... si mplesmente... di ficil mente maior 
participação do  aluno (…)  
mas  para mes mo:: que 
eu faço atingir 
lógico está... me deu visão ampla eu... hoje eu ... leio u m jornal eu sei o 
que eu estou lendo ... p elo menos os ... acho qu e... bagagem eles me 
deram... certo? 

(NURC/SP , 062 , l. 401-417) 
 
 
(d) Resumitivo: o fecho do tópico ou subtópico é representado por u ma p aráfrase 

condensadora. 
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(5) L 1 
 
 
 
 

(...)  a i mpressão que eu  tenho é a seguinte... v ai fo rmando  
u m círculo  cad a v ez maior certo? então antigament e  
digamos o  indivíduo sozinho ele abria u m livro ... sei lá  
com o pro fessor e aprendia a fazer a coisa... agora ele  
depende... de muitas out ras p essoas p ara fazer a mesma coisa...  
só que faz em menos t empo  é mais lucrativo s ei lá... certo? 
[ 

 L 2 ahn ahn 
 L 1 

 
 
 
 
 
 

então… antigamente…  se eu quisess e calcular uma ponte 
... eu  calculav a... dava p ara u m desenhista... ele des enhava...  
agora nu m es critório... não  é assi m né? então... dep ende  
do arquiteto que v ai lan çar... a arquitetura da obra...  
aí eu  calculo... o des enhista... desenh a... mas eu cal culei::...  
não foi sozinho... eu 
processei  metade... dos cálculos...  
utilizei o pessoal da co mputação 

 L 2 ahn ahn 
 L 1 

 
 

o pessoal d a co mputação... sabe fazer programa  
e não  mexe no  co mputador... po rque o co mputado r fi ca no 
Rio... eles t êm um terminal d e co mputado r...certo? 

 L 2 uhn uhn 
 L 1 então fica cada vez o s eu trabalho… éh...  

mais especializado  e... mais  envolvido nu m...  
por u m montão  de gente 

(NURC/SP , 062 , l. 896-919) 
 

 
Nos quatro inquéritos que constituem o córpus deste trabalho, predominam os  

fechos parafrásticos, os qu ais estão  pres entes em 77% das  oco rrências. 
O predomínio dos fechos parafrásticos (nos quais existe a reco rrên cia de 

conteúdos já veicul ados pelo in formant e) o corre por razõ es discu rsivas e interacionais. 
Com efeito, os locutores optam por essa modalidad e de fecho para indicar claramente 
que o assunto está en cerrado e que não existe interesse em continuar discorrendo acerca 
dele. Trat a-se, portanto , de um procedi mento que explicita a intenção do lo cutor e que, 
ademais, t em u ma fun ção cont extualizadora, pois reitera o tópico em andamento. Aliás, 
o largo emp rego  de fechos parafrásticos pode ser associado à indicação  explícita do  
tópico, nos procedi mentos de introdução do mes mo: ambos revel am, sob formas  
diferent es, o es forço cooperativo dos interlocutores para assinal ar, d e modo inequívoco, 
a ab ertura e o  fechamento dos tópicos . 

Dos quatro tipos d e fechos  parafrásticos citados, p redo minam, no encerramento  
do tópico, os  paralelos e os  resu mitivos, os  quais figu ram, respectivamente, em 54 % e 
44% das oco rrências. Esse predo mínio é devido a serem essas paráfrases as que possuem 
maior emprego, n ão ap enas em situaçõ es de fech amento d e tópico, mas gen ericamente, 
na própria construção do texto falado . 

Menos expressiva é a presença das paráfrases analíticas, qu e figuram em 16 % 
das ocorrências. Esse bai xo índice de oco rrên cias signi fica qu e os informantes n ão  
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associam as funçõ es de encerramento de tópicos e subtópicos à mani festação de 
opiniões. 
 
 
3. CO MENTÁRIOS CON CLUSIVO S 
 
 

Os dados obtidos nesta pesquisa permitem veri fi car que os participantes  de 
diálogos simétricos utilizam pro cedi mentos de n atureza p rag mática (diretamente 
voltados para a interação verbal) para con cluir o tópico: o encerramento é realizado por 
fechos parafrásticos explícitos, sem a pres ença d e marcado res  de final d e tópico. 
 
RESUMO: Este texto expõ e os procedi mentos de fechamento de tópicos em di álogos 
simétricos . São  apresentad as as duas  modalidades  de fecho: o frástico e o  parafrástico. 
 
PALAVRAS-CHA VE: língua falad a; interação si métrica; tópico . 
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