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Resumo 

 

O presente estudo é uma reflexão investigativa acerca da pressuposição na 

sequencialidade da fala. As pesquisas teóricas que têm como foco as pressuposições não 

fazem a diferenciação entre pressuposições de diferentes naturezas. Assim, o processo 

de revisão de literatura, evidenciou-nos a necessidade de se propor uma diferenciação 

entre tipos diversos de pressuposições, que aqui propomos chamar de: (1) 

“pressuposições linguísticas” e (2) “pressuposições de senso comum”, para uma melhor 

sistematização de dados de ordem naturalística. Considerada essa lacuna existente em 

estudos acerca da pressuposição em dados naturalísticos no Brasil, fez-se importante 

uma análise na área da fala-em-interação, dando destaque para os tipos de pressuposição 

presentes nas interações. Com esta pesquisa visamos à investigação dos fenômenos 

linguístico-interacionais ligados à presença de pressuposições, seu estabelecimento, 

como são acionados e como os interagentes lidam com situações em que ocorre a 

problematização da pressuposição em interações naturalísticas provenientes de 

contextos institucionais – neste caso, em particular, em consultas médicas ginecológicas 

e obstétricas. Além disso, abordamos a importância do conhecimento de senso comum 

(GARFINKEL, 1967) para os estudos das pressuposições. Nosso corpus é constituído 

de 114 interações gravadas em áudio e transcritas segundo a tradução e adaptação das 

convenções de Jefferson (1984) e para a realização das análises utilizamo-nos da 

perspectiva da Análise da Conversa. (SACKS; SCHEGLOFF; JEFFERSON, 1974). Os 

resultados do trabalho apontam que as pressuposições que aqui tratamos como 

“linguísticas” são mais prontamente identificáveis nas interações, já que são acionadas 

por aspectos linguísticos propriamente ditos, enquanto que as pressuposições de “senso 

comum” relacionam-se com questões de conhecimento de mundo, aspectos culturais e 

crenças dos interagentes. Observamos que o uso da expressão “tá te cuidando 

(direitinho)” foi recorrente na fala dos médicos envolvidos nas interações investigadas, 

evidenciando pelo menos quatro pressupostos. É a partir desses pressupostos que 

concluímos que a visão de heterossexualidade ainda é trazida como aquela que 

prevalece na sociedade, além de ter ficado claro, que a utilização do termo 

“anticoncepcional” abarca, principalmente, a “pílula anticoncepcional”, mostrando que 

se dá maior ênfase para a questão de gravidez indesejada em relação à prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis.  
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