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RESUMO

O presente trabalho visa a investigar como entrevistadora e entrevistado coconstroem um momento de mal-entendido durante uma entrevista 
de pesquisa examinando as pistas de contextualização empregadas por ambos os participantes. Objetiva-se, assim, observar como ambos se 
alinham localmente na tentativa de promover um reparo. Por fim, analisa-se em que medida o mal-entendido é mitigado e quais as estratégias 
discursivas utilizadas para esse fim. Na entrevista de caráter narrativo, orientada por pressupostos interacionistas, aspirava-se reconstruir com o 
entrevistado sua história de vida, incentivando a narração de estórias que contemplassem desde seu primeiro contato com a música na infância 
até sua ocupação atual como músico de uma orquestra sinfônica e regente de uma banda, também sinfônica, além de projetos futuros. O corpus 
analisado engloba um diálogo com cerca de três minutos, integrante de uma entrevista com duração total de aproximadamente sessenta 
minutos. Analisou-se um trecho em que ocorre um mal-entendido entre entrevistadora e entrevistado de acordo com convenções de transcrição 
da Análise da Conversa.  Tal metodologia sugere uma análise minuciosa, ao interpretar pausas, hesitações, questões relacionadas a prosódias, 
troca de turnos e escolhas lexicais assumidas pelos interagentes ao longo da interação. Nesse quadro micro da entrevista observa-se como esse 
mal-entendido é construído de forma colaborativa. Também se ancorou na Sociolinguística Interacional, ao se adotar a definição de discurso 
como uma construção colaborativa entre os participantes de uma interação. Os conceitos de pistas de contextualização através das quais os 
participantes sinalizam suas pressuposições contextuais no evento de fala, aproxima-nos de uma percepção êmica. Portanto, as pistas de 
contextualização sinalizadas pelos participantes afetam, mesmo que de modo sutil, o entendimento dos atores sobre qual o enquadre orienta a 
interação, auxiliando que os mesmos assumam posições de acordo com os sentidos interpretados. Acredita-se que a opção por analisar 
discursivamente utilizando como ferramenta metodológica a Análise da Conversa, aliada a uma perspectiva da Sociolinguística, e um 
entendimento da entrevista como um evento de fala como outro qualquer, tenha sido um casamento frutífero, que tornou possível perceber 
como os participantes sinalizam aquilo que sentem e, com isso, coconstroem a interação. Através das pistas de contextualização, emitidas pela 
entrevistadora e entrevistado, pudemos perceber como o mal-entendido foi coconstruído e sentido por ambos, no caso do entrevistado, estaria 
atrelado ao emprego da elocução “fácil”, e da interpretação de que a entrevistadora desvalorizava uma formação que não seguisse um caminho 
clássico da academia, e, no caso da entrevistadora, o constrangimento de perceber que se colocou mal e a tentativa de reparar o mal-entendido. 
Assim, o mal-entendido poderia ser explicado, portanto, pela diferença entre os esquemas de conhecimento dos participantes tendo, de um lado, 
um profissional que valoriza o talento e a experiência prática como um bom caminho para iniciar a carreira e, do outro, a entrevistadora com uma 
concepção de início de carreira muito vinculada ao mundo acadêmico. Foram essas perspectivas divergentes que, no momento da conversa, 
geraram o mal-entendido, pois os interagentes construíam seus discursos com base em lógicas distintas.
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