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O envolvimento em múltiplas atividades concomitantes, aqui tratado como multiatividade, é
característico de inúmeros espaços sociais, sendo os carros um deles. Essas atividades podem
acontecer de forma individual ou coletiva. É por meio da interação, aqui entendida como
atividade multimodal constituída por uma gama de recursos semióticos (fala, prosódia, gestos,
etc.), que realizamos tais atividades. Uma varredura inicial do corpus deste estudo, composto
integralmente por interações em veículos de passeio, demonstra que, apesar das restrições
impostas pela estrutura física de carros, em que condutor/a e passageiros/as olham
predominantemente para a frente, os/as interagentes momentânea e frequentemente reorientam
o olhar da atividade que vinham desenvolvendo (monitorar o tráfego, ajustar o retrovisor, etc.)
para olhar para seus/suas interlocutores/as. Sabe-se que nesse contexto, especialmente por parte
do/a condutor/a, um redirecionamento de olhar pode acarretar em sérias consequências; logo,
entendemos que a emergência desse movimento pode ser explicada e possivelmente justificada
por sua relevância para a interação naquele momento específico. Com o aporte teóricometodológico da Análise da Conversa (SACKS; SCHEGLOFF; JEFFERSON, 1974), a partir
de uma perspectiva Multimodal (STREECK; GOODWIN; LEBARON, 2011; MONDADA,
2018), este estudo se propõe a identificar e descrever as ações atreladas a tais redirecionamentos
de olhar na fala-em-interação, bem como os momentos interacionais em que esses
redirecionamentos emergem. Nesse sentido, esta proposta investigativa se insere em uma
perspectiva multimodal das atividades de fala, afastando-se, assim, de uma visão
tradicionalmente logocêntrica sobre a interação humana. Há, de fato, diversos estudos que se
propõem a entender o papel do olhar sob a lente da Análise da Conversa. (GOODWIN;
GOODWIN, 1986; EGBERT, 1996; ROSSANO, 2012; ZIMA; WEISS; BRÔNE, 2019).
Entretanto, são escassos os estudos que analisam o olhar em interações na ecologia
anteriormente descrita (MONDADA, 2012) e, na língua portuguesa brasileira, estudos dessa
natureza são inexistentes. Nas interações utilizadas para o presente estudo, resultados iniciais
demonstram que alternâncias de olhar têm uma ligação direta com sequências de reparo
(SCHEGLOFF; JEFFERSON; SACKS, 1972) e com a mobilização de respostas (STIVERS;
ROSSANO, 2010), especialmente em turnos em que um/a dos/as interagentes demonstra buscar
por afiliação (LINDSTRÖM; SORJONEN, 2013.).
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